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I en una sola Església,

 santa, catòlica i apostòlica

1 Per a iniciar

Partim de la visió d’algunes imatges, i després les comentam a partir de les següents preguntes: 

Excuses per no anar a l’Església

http://www.youtube.com/watch?v=Pdbt6y-ans8&feature=related 

 8 Sempre hi ha excuses per entrar en contacte amb l’Església... En tens tu alguna? 

Catòlics? Vaja setmana!

Aquest jove ha decidit seguir Jesús i entrar en l’Església. Ho comunica als seus pares, que no s’ho 

prenen massa bé. 

http://www.youtube.com/watch?v=T7rb7Z-ooow

 8 Quins motius tenen ells per pensar que l’Església no és cap muntatge? 

 8 Són raons suficients per a tu? 

 8 I tu com la veus? 

Benvinguts a l’Església

Aquest vídeo vol convidar els cristians catòlics a redescobrir la realitat de l’Església Catòlica. El 

que cerca i totes les obres que realitza en el món. Cal advertir als participants que es tracta d’un 

vídeo nord-americà, on el catolicisme és més minoritari.

http://www.youtube.com/watch?v=pKoEWBmgBE0

 8 La teva experiència d’Església es correspon amb el que hem vist? 

 8 T’ha sorprès qualque cosa?

7
“Et proposam una experiència de relació: una comunitat”

El nostre amor s’ha manifestat ja aquí, i es manifestarà de tal manera que en la història 

present i futura constituirà la característica peculiar d’aquest Concili. Aquest amor 

serà la resposta que rebrà l’home que desitgi descobrir l’Església en aquest moment 

culminant i crític de la seva vida: què va fer, es demanarà, en aquell temps l’Església 

catòlica? Estimava, se li respondrà. Estimava amb cor pastoral...

Paraules pronunciades per Pau VI al seu missatge 

d’obertura en la quarta i darrera sessió del Concili Vaticà II

2 Aprofundim
PER A APROFUNDIR I DOCUMENTAR-TE: 

8 CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, nn. 748-870

8 Compendi del CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, nn. 147-193

8 YOUCAT (Catecisme dels joves), nn. 121-122

Què és l’Església? Són molts i diferents els sentits que es donen a l’Església. Per a l’home del ca-

rrer, l’Església és, en general, una institució amb poder. No hi ha dubte que la percepció que en 

té, avui, una gran majoria de persones és la que els ha arribat a través dels mitjans de comunicació 

i dels discursos pronunciats pels jerarques de la mateixa Església. Ara bé, si a aquesta gran majoria 
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de gent que ha nascut i viu dins el nostre àmbit cultural, se’ls demana si han estat batejats, molts 

respondran afirmativament, encara que de la seva resposta afirmativa no se’n pot deduir que 

se sentin membres de l’Església. Tanmateix, enmig d’aquesta pluralitat d’accepcions, el Vaticà 

II va definir l’Església com “el poble de Déu”, és a dir, com aquella comunitat de creients que 

pelegrinant per aquest món, fa visible i comprensible, en un lloc determinat, el seguiment de 

Jesús. Així, aquesta comunitat, malgrat la seva feblesa, esdevé sagrament, en tant que és la part 

visible d’una realitat que resulta invisible per a l’home que no té fe, l’obra alliberadora de Déu.

 Des dels seus orígens la comunitat eclesial s’ha fonamentat sobre un doble fet: 

l’esdeveniment realitzat per Jesús amb la seva mort i resurrecció, i la vinguda de l’Esperit 

Sant a la Pentecosta. l’Església, per tant, resta inseparable tant de Jesús com de l’Esperit. Ara 

bé, més que ser vista com la prolongació de l’existència de Jesús, ha de ser compresa com el 

fruit del do de l’Esperit de Jesús que, segons Joan, ell mateix vessà sobre els seus deixebles a 

l’horabaixa del dia de Pasqua (20, 22-23). Així, tant si partim d’aquest text com de la narració de 

Lluc sobre el dia de Pentecosta (Act 10,44-48), hem de concloure que l’Església és la realitat nova 

sortida del do de l’Esperit. Per aquest motiu, com ja hem afirmat, la proclamació de fe sobre 

l’Església feta en el Credo resta inseparablement unida a la persona de l’Esperit Sant.

 Però, què volem dir en el Credo quan afirmam que creim en l’Església? Volem subratllar 

tres coses:
	 •	Que	reconeixem	que	l’Església	entra	a	formar	part	del	misteri de la nostra fe.

	 •	Que	confessam	que	és	un	element més del pla de la salvació que Déu va realitzant.

	 •	Que	l’Església	no	resta	al	simple	nivell	de	mitjà	humà,	sinó	que	és	l’etapa	de	l’obra	de		

 Déu que va des de l’Ascensió de Jesús fins a la vida per a sempre i el final dels temps. 
Una, Santa, Catòlica i Apostòlica  Presentam ara les quatre notes de l’Església: com a quatre eixos fonamentals i constitu-

tius de la mateixa Església. La primera propietat, doncs, que confessam de l’Església és la seva 

unitat; però, com l’hem d’entendre? Els Pares de l’Església primitiva parlaven de la seva unitat 

amb imatges com aquestes: De la mateixa manera –deien ells–, que, de molta farina, si no es 

disposa d’aigua, no se’n pot fer un pa, o així com la terra àrida sense regar no pot donar fruit, 

així també nosaltres que som molts, només formarem un sol cos si som banyats per l’Aigua que 

ve del cel, i només donarem fruit si rebem la pluja generosa que ve de dalt. 
 Amb aquestes al·legories el que volien assenyalar aquells Pares era que la unitat, la co-

munió de l’Església, és el fruit de l’Esperit que l’habita i l’enriqueix a través de la diversitat dels 

seus dons; contràriament a l’efecte que provoca la uniformitat, que és l’empobriment humà.

 Seguidament, en el Credo confessam la santedat de l’Església; no obstant això, segons 

la Bíblia només Déu és sant. Hi ha contradicció, doncs, entre ambdues afirmacions? És evident 

que la resposta ha de ser negativa, perquè la Bíblia també parla d’un poble sant, sabent que és 

sant perquè Déu l’ha santificat. La santedat de l’Església, doncs, com a poble de Déu, és una 

santedat derivada, ja que l’única font de santedat no són les obres de la mateixa Església, sinó 

Déu.
 En tercer lloc, diem que l’Església és catòlica, terme amb el qual no sols ens referim a la 

seva universalitat, sinó sobretot a la seva autenticitat. Per això, amb tota fermesa podem dir que 

l’Església és tan catòlica avui com ho era quan estava formada per l’única comunitat cristiano-

jueva de Jerusalem. Així, doncs, l’Església de Déu ja era cridada a ser l’Església de tots els pobles, 

races i cultures des del dia de Pentecosta. Tanmateix, cal entendre la catolicitat no com el fruit 

d’una estratègia humana, sinó com un do del Senyor, i aquesta és la raó que justifica l’afany de 

la tasca evangelitzadora de la nova comunitat. Mentre el poble de Déu feia el seu camí, allà pel segle IV, s’afegia al Credo la quarta i 

darrera nota de l’Església, l’apostolicitat. Entesa com un do que Déu fa a la seva Església mit-

jançant la predicació dels apòstols. D’aquesta forma esdevenia un indicatiu de l’autenticitat de 

la fe, l’origen de la qual es troba en la predicació i acceptació de la Paraula, difosa, en primer 

lloc, pels mateixos apòstols. Així doncs, quan confessam en el Credo les notes de l’Església, no 

feim més que reconèixer els dons que Déu ha fet al seu poble, per tal que pugui presentar-se 

davant el món com el sagrament de la salvació universal que el mateix Déu du a terme en la 

història.
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3 Re-expressio
,

4 Peter Pan li proposa a Wendy que se’n vagi amb ell al país de Nunca Jamás, allà on trobarà 

més preocupacions... Creus que l’Església és semblant? Penses que el seu objectiu és fer que 

els cristians visquem en un Nunca Jamás i fugim del món? O quina penses que ha de ser la 

proposta que et faci l’Església?

4 Quina és la confiança que poses en l’Església i per què?

4 Fes un llistat de les coses positives i negatives que hi has trobat i que t’ha donat l’Església.

4 Te n’adones que l’Església és molt més que el que veim i sentim..., és do, regal de Déu? 

4 T’agradaria viure una experiència de comunitat? No és potser el que ja hem iniciat amb 

el nostre grup?

4 T’agradaria descobrir més l’Església?

4 Escoltem la Paraula

Maria, Mare de l’Església

 El Vaticà II, després d’haver parlat de l’Església com a sagrament universal de salvació, 

en el darrer capítol de LG presenta la figura de Maria com a mare i model de l’Església pe-

legrina. Fixem, doncs, els ulls en Ella, la dona senzilla de Natzaret, ja que des de l’anunci de 

l’àngel va saber contemplar les meravelles que Déu realitza, al llarg de la història, amb els més 

petits i arraconats de la vida; i del cant pronunciat a casa de la seva parenta Elisabet, en va fer 

el programa de vida, un camí que va seguir fidelment; aquest va ser el camí que la portà a la 

glorificació final, al costat del seu Fill. 

 Les qüestions, doncs, que tàcitament ens formula la dona humil de Natzaret són aques-

tes: si el camí de fe en Déu va ser bo per a ella, no ha de ser també el camí que ha de seguir tot 

creient? Si la fe va ser la força que la mantingué ferma, fins i tot al peu de la Creu del seu Fill, no 

ha de ser també la fe que ens ha de mantenir drets davant els contratemps de la vida? D’aquesta 

manera, per la seva fe, Maria esdevé paradigma no sols del poble de Déu que peregrina en els 

temps presents, sinó que també, per la seva Assumpció, es converteix en model de l’Església 

triomfant permetent contemplar amb esperança el final de la història.

Així, es pot afirmar que la contemplació de Maria, com la dona que encarna el misteri de 

l’Església, ens condueix a l’afirmació de la fe en una vida més enllà de la mort, en una vida ple-

na, en una vida eterna.

Acció de gràcies i pregària (Ef 1, 15-23)

També jo, d’ençà que m’han parlat de la vostra fe en Jesús, el Senyor, i del vostre amor a tots 

els del poble sant, no em canso de donar gràcies per vosaltres i us tinc presents en les meves 

pregàries. Deman al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi 

el do espiritual de comprendre la seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell. 

Li demano que il·lumini la mirada interior del vostre cor perquè conegueu a quina esperança 

ens ha cridat, quines riqueses de glòria ens té reservades en l’heretat que ell ens dóna entre 

els sants, i quina és la grandesa immensa del seu poder que obra en nosaltres, els creients; em 

refereixo a la força poderosa i eficaç amb què va obrar en el Crist, quan el ressuscità d’entre 

els morts i el féu seure a la seva dreta dalt al cel, per damunt de tota potència, autoritat, poder 

Després reflexiona a partir de les preguntes següents: 

8 Qui intueixes que pugui ser l’Esperit Sant? I quina influència pot tenir dins la teva vida?

8 Del que hem comentat o llegit sobre el discerniment, què en podem entendre a nivell pràctic perquè 

ens ajudi a viure “portats per l’Esperit”?
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i sobirania, i per damunt de qualsevol altre nom que es pugui invocar, tant en el món pre-

sent com en el futur. Déu ho ha posat tot sota els seus peus, i a ell, cap de tot, l’ha fet cap de 

l’Església, que és el seu cos, la plenitud d’aquell qui omple totes les coses. 
UNA IGLESIA DESPIERTA  Las primeras generaciones cristianas vivieron obsesionadas por la pronta venida de 

Jesús. El resucitado no podía tardar. Vivían tan atraídos por él que querían encontrarse de 

nuevo cuanto antes. Los problemas empezaron cuando vieron que el tiempo pasaba y la ve-

nida del Señor se demoraba. Pronto se dieron cuenta de que esta tardanza encerraba un peligro mortal. Se podía apagar 

el primer ardor. Con el tiempo, aquellas pequeñas comunidades podían caer poco a poco en 

la indiferencia y el olvido. Les preocupaba una cosa: «Que, al llegar, Cristo no nos encuentre 

dormidos».
 La vigilancia se convirtió en la palabra clave. Los evangelios la repiten constantemen-

te: «vigilad», «estad alerta», «vivid despiertos». Según Marcos, la orden de Jesús no es sólo para 

los discípulos que le están escuchando. «Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: «Velad». 

No es una llamada más. La orden es para todos sus seguidores de todos los tiempos.

Han pasado veinte siglos de cristianismo. ¿Qué ha sido de esta orden de Jesús? ¿Cómo vivi-

mos los cristianos de hoy? ¿Seguimos despiertos? ¿Se mantiene viva nuestra fe o se ha ido 

apagando en la indiferencia y la mediocridad? ¿No vemos que la Iglesia necesita un corazón nuevo? ¿No sentimos la necesidad de 

sacudirnos la apatía y el autoengaño? ¿No vamos a despertar lo mejor que hay en la Iglesia? 

¿No vamos a reavivar esa fe humilde y limpia de tantos creyentes sencillos?
¿No hemos de recuperar el rostro vivo de Jesús, que atrae, llama, interpela y despierta? ¿Cómo 

podemos seguir hablando, escribiendo y discutiendo tanto de Cristo, sin que su persona nos 

enamore y trasforme un poco más? ¿No nos damos cuenta de que una Iglesia «dormida» a la 

que Jesucristo no seduce ni toca el corazón, es una Iglesia sin futuro, que se irá apagando y 

envejeciendo por falta de vida?  ¿No sentimos la necesidad de despertar e intensificar nuestra relación con él? ¿Quién 

como él puede despertar nuestro cristianismo de la inmovilidad, de la inercia, del peso del 

pasado, de la falta de creatividad? ¿Quién podrá contagiarnos su alegría? ¿Quién nos dará su 

fuerza creadora y su vitalidad? 

 José Antonio Pagola Al final acabam proclamant el Magníficat: 
La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d’ara totes les generacions em diran benaurada, perquè el Totpoderós obra en mi meravelles. El seu nom és sant, i l’ amor que té als qui creuen en ell s’estén de generació en generació.Les obres del seu braç són potents: dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalça els humils. Omple de béns els pobres, i els rics se’n tornen sense res. 

Ha protegit Israel, el seu servent, com ho havia promès als nostres pares; 
s’ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre. Glòria al Pare, i al Fill, i a l’Esperit Sant. Com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén.


