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L'ANUNCI QUE NEIX DEL GOIG COMPARTIT

PRESENTACIÓ OBJECTIU DIOCESÀ (2009-2010)

A l’hora d’entomar l’Objectiu Diocesà del nou curs 2009-2010, seguim un camí
lògic, segons la «lògica de la vida eclesial i personal». Hem mirat primer com
escoltem i creiem la Paraula; hem considerat després com celebrem la fe creguda;
i ara ens disposem a revisar com la comuniquem als altres. Així tanquem el cicle
de tres anys inspirat en el missatge que encapçala la Primera Carta de sant Joan
i que es podria resumir en aquestes paraules: «El qui és la vida se’ns ha manifestat;
nosaltres l’hem vist i l’hem cregut; ara us l’anunciem perquè tingueu comunió
amb nosaltres i la vostra joia sigui completa» (cf. 1Jn 1,1-4).
Ja sabem que la «transmissió de la fe» és avui una qüestió que se situa en la
primera línia de les preocupacions de l’Església: preocupa als pares creients, als
educadors cristians, a les parròquies i comunitats, als pastors… Entenem que per
la seva importància i profunditat, depassa el tractament que podem fer nosaltres
al llarg d’un curs. Hi ha, a més, molts factors, culturals, ambientals, polítics, que
no depenen directament de nosaltres i que incideixen decisivament en el problema
de la transmissió de la fe. Però la nostra pregària, les nostres reflexions i el diàleg
que enguany pot suscitar entre nosaltres plantejant-nos aquesta qüestió, sens
dubte ens ajudaran. Desitgem, a més, que aquest tractament ens serveixi per
assumir algun compromís concret, des del qual poder donar respostes que estiguin
al nostre abast.
Després dels dos darrers anys de camí, de moment, tenim clar que la transmissió
de la fe no pot néixer sinó de la vivència personal i comunitària que tinguem
d’aquesta fe. Mai no podrà faltar la paraula, que dóna raó, identifica i fa conèixer
el sentit de la vivència. Així, la fe s’ha de formular, com fa el Catecisme, s’ha de
proclamar, com fem en el Credo, s’ha d’anunciar, com fem en els moments
d’evangelització, però sobretot la fe s’encomana. Totes aquestes accions són
transmissió de la fe i totes elles són necessàries. Però cap d’elles es pot fer d’una
manera asèptica o indiferent; ans al contrari, són més perfectes, quant més
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impliquen la vida: la fe no es pot transmetre sense posar-hi el cor. Per això el
«contagi experiencial» és la via més eficaç de l’evangelització.
Aquest és el primer repte que se’ns presenta enguany: trobar maneres de
contagiar la fe i posar-les en pràctica. No fem càlculs ni prospectives: simplement
sentim que allò que portem a dintre, que ens ha salvat i que ens fa viure, no ho
podem deixar amagat. Volem que els altres, especialment les persones que més
estimem, també ho puguin viure com a salvats, oberts a la vida i a l’esperança.
Al capdavall, la transmissió de la fe, tota l’evangelització, neix de l’amor.
Procedeix de la mateixa font de la qual va néixer la Revelació que féu Déu a la
humanitat. Podem dir que n’és una mena de continuació, si més no una
conseqüència: les nostres paraules quan transmetem la fe són un ressò de la
Paraula rebuda, que un cop viscuda, per ella mateixa i per l’amor que engendra,
tendeix a expandir-se per tot arreu.
Estarem disposats a servir a aquest corrent, que, naixent del cor de Déu, vol
arribar a tots? Com fer-ho? Què ens demana?… Voldríem que aquestes i altres
preguntes trobessin resposta en el treball que al llarg del curs anirem fent plegats.
Veurem com el propi goig de creure creixerà al ser compartit pels germans.
Que Déu us beneeixi.
† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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L'ANUNCI QUE NEIX DEL GOIG COMPARTIT

1 QUÈ SÓN AQUESTES FITXES I COM FER-LES SERVIR?
Com si fos un prospecte de medicament –permeteu el punt d’humor– volem
presentar breument en què consisteixen aquestes fitxes, per a què serveixen i
com utilitzar-les en diferents moments de la vida pastoral de parròquies,
moviments, comunitats, institucions del nostre bisbat.
L’objectiu general ja queda presentat abastament amb la introducció del bisbe
Agustí i amb les explicacions del Full Dominical extra de l’1 de novembre que
ha arribat a totes les parròquies.
• La temàtica es presentarà en 5 fitxes (2 ara i 2 més després de Nadal,
amb una fitxa final que serà per fer compendi del que hem viscut aquests
tres anys d’objectiu diocesà).
• Els títols i les finalitats de cada fitxa són aquests:
1) ¿Desencisats o amb mirada de fe? ¿Com els deixebles d’Emaús anem
d’anada o de tornada? Aquesta fitxa vol ajudar a superar l’actual
pessimisme davant la situació de pobresa humana i material i de descrèdit
social que viu la nostra església, amb el qual és impossible afrontar el
repte de l’evangelització.
2) L’alegria, si és de veritat, com l’amor, si és de veritat, són contagiosos.
Tracta de l’evangelització “implícita”, és a dir, el fet que evangelitzem en
primer lloc amb la nostra manera de viure, si estem convençuts i contents
de la nostra fe. Prendre consciència que som, en l’Església i per al món
“sagrament i instrument de salvació”.
3) ¡Ai de mi si no evangelitzés! He cregut i per això he parlat. Fitxa d’animació
per l’evangelització “explícita”. Ajudar a prendre consciència de la necessitat
de trobar un llenguatge d’anunci que faciliti l’escolta. Reflexió sobre els
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destinataris, els camins i els mitjans d’evangelització.
4) La llavor germina sense que el sembrador sàpiga com. Ajudar a entendre
que l’efectivitat de l’anunci no rau tant en el mètode, ni en els mitjans,
ni en l’esforç ni en el números com en l’obra amagada de la gràcia de
Déu. A nosaltres ens cal sembrar i edificar, ser sal, llum, llevat... però és
Déu qui atorga els fruits al seu temps.

2 ESTRUCTURACIÓ I US DE CADA PART DE LES FITXES
Les fitxes es poden emprar, com hem fet fins ara, en una o varies reunions dels
diferents grups parroquials, de moviment o comunitat. Es poden fer servir en els
grups habituals de formació o d’acció, o convocar algunes trobades de grups
amb la finalitat expressa de treballar l’objectiu diocesà. Però també es pot emprar
cada una de les parts de la fitxa en diferents àmbits o situacions que passem a
indicar.
Les fitxes tenen aquests apartats:
• T’has parat a pensar que...? Vol ser una presentació de la temàtica de
la fitxa a través d’unes frases breus, directes i interpel·ladores. Aquesta
part es pot fer servir com a introducció en una reunió o celebració, com
a rerefons d’una homilia, es poden posar a la cartellera parroquial durant
un temps...
• La Paraula de Déu ens il·lumina. Petita celebració de la Paraula amb una
primera lectura (de l’Antic o Nou Testament), un salm o cant, i un Evangeli
(de Lluc en consonància amb l’any “C”). Es pot fer servir com a textos per
a un estudi de la paraula, per a una celebració de la paraula, com textos
de la celebració d’una eucaristia especial per l’evangelització, per a
proclamar-los durant el res del rosari o durant una exposició del Santíssim,
com a textos abans d’iniciar o en concloure una reunió...
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• Per a aprofundir. Altres textos per a aprofundir. Reflexió i textos que
poden servir per al debat de grup, per a comentar en una homilia, per
a llegir-los en un context de trobades de meditació o de pregària, per
a la lectura personal...
• Per a reflexionar. Un seguit de preguntes, entre les que es troba una més
general i fonamental i d’altres més especifiques. Es poden senzillament
plantejar o respondre, una a una o totes plegades, directament o també
col·locar-les a la cartellera parroquial, a les sales de catequesi, o del
despatx... Poden ser guió de reunió de diversos grups, consells, germandats,
per a una trobada àmplia, una assemblea parroquial o d’arxiprestat o
moviment...
• Fem-ho pregària. Hi ha unes pregàries de fidels i una oració que poden
anar juntes o separades. Es pot emprar en eucaristies, en altres litúrgies
(celebració de la paraula, rosari, exposició del santíssim, comunió als
malalts...), com a inici o conclusió de reunions de grups, parroquials,
arxiprestals, d’àmbits pastorals diversos, per a la pregària personal.
Com veieu hi ha una varietat de recursos. No cal utilitzar-los tots alhora, ni
pensar que s’ha de fer tot, com si fossin uns deures. El més important és que
a cada lloc, mossens i laics s’aturin a pensar i programar què faran servir d’aquest
material i quina serà la manera més profitosa i adaptada per participar en
aquest objectiu diocesà de la comunicació de l’Evangeli. Bon treball a tothom.
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L'ANUNCI QUE NEIX DEL GOIG COMPARTIT

FITXA

1
DESENCISATS O AMB MIRADA DE FE?

T’HAS PARAT A PENSAR QUE…?
• La fe és més una relació personal amb Jesucrist, que s’ha d’anar cuidant,
que un conjunt de doctrines i veritats que s’han de conèixer.
• Potser darrera del procés actual que vivim en l’Església, sovint desesperançat,
hi ha un designi de Déu.
• Ens deixem portar massa pel pessimisme a l’hora de jutjar el temps que
ens ha tocat viure, també ple de reptes i possibilitats per presentar la fe.
• Oblidem sovint, com és el cas dels deixebles d’Emmaus, que Crist camina
al costat nostre i així debilitem el do de la confiança en Déu.
• La virtut de la constància i l’esperança son avui en dia, més que mai,
necessàries a l’hora de la viure la pròpia fe.

LA PARAULA DE DÉU ENS IL·LUMINA
Lectura de la 2a carta de sant Pau als Corintis (2 Co 4, 1-13)
“Per això, sabent que la misericòrdia de Déu ens ha confiat aquest servei,
no ens acovardim. Més aviat evitem d’obrar d’amagat, com qui se n’avergonyeix;
ens comportem sense astúcies i no adulterem la paraula de Déu. Ben al
contrari, sentint-nos en presència de Déu, procurem de guanyar-nos la
confiança de tothom dient obertament la veritat. I si l’evangeli que anunciem
queda encara com cobert d’un vel, és només per als qui van a la perdició.
A ells, els incrèduls, el déu d’aquest món els ha encegat l’enteniment per tal
que no els il·lumini l’evangeli del Crist gloriós, que és imatge de Déu. Perquè,
quan prediquem, no ens anunciem a nosaltres mateixos: anunciem que
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Jesucrist és el Senyor, i proclamem que som els vostres servidors per amor de
Jesús. El mateix Déu que digué: Que la llum resplendeixi enmig de les tenebres,
és el qui ara ha resplendit en els nostres cors; així som il·luminats amb el
coneixement de la glòria de Déu, que brilla en el rostre de Jesucrist.
Però portem aquest tresor en gerres de terrissa, perquè quedi ben clar que
aquest poder incomparable ve de Déu, i no pas de nosaltres. Ens veiem oprimits
per tot arreu, però no esclafats; sense camins a seguir però no sense sortida;
perseguits, però no atrapats; tirats per terra però no abatuts; sempre portem
en el nostre cos els senyals de l’agonia de Jesús, perquè també en el nostre cos
es manifesti la seva vida. És ben bé així: nosaltres, els qui vivim, estem sempre
amenaçats de mort per causa de Jesús; així la vida de Jesús es manifesta en la
nostra carn mortal. D’aquesta manera, la mort continua la seva obra en nosaltres,
i la vida en vosaltres.
Diu l’Escriptura: He cregut, i per això he parlat. Nosaltres, doncs, sabent que
tenim l’esperit mateix de la fe, també creiem, i per això parlem”.

SALM - (Càntic de l’Apocalipsi 19, 1-7)
Al·leluia! És l’hora de la salvació,
de la glòria i del poder del nostre Déu.
Les seves sentències són justes
i no van errades. Al·leluia!
Al·leluia! Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents
i els qui creieu en ell petits i grans. Al·leluia!
Al·leluia! El Senyor, el Déu de l’univers, és rei.
Alegrem-nos i celebrem-ho,
cantem la seva glòria. Al·leluia!
Al·leluia! Ha arribat l’hora de les noces de l’Anyell
i la seva esposa ja està engalanada. Al·leluia!
Glòria al Pare i al Fill i a l’ Esperit Sant
com era al principi ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén
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Evangeli (Lc 24, 13-35)
Els deixebles d'Emmaús
“Aquell mateix dia, dos dels deixebles feien camí cap a un poble anomenat
Emmaús, que es trobava a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre
ells de tot el que havia passat. Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix
se’ls va acostar i es posà a caminar amb ells, però els seus ulls eren incapaços
de reconèixer-lo. Jesús els preguntà: -De què parleu entre vosaltres tot caminant?
Ells es van aturar amb un posat de decepció, i un dels dos, que es deia Cleofàs,
li respongué: -¿Tu ets l’únic foraster dels que hi havia a Jerusalem que no saps
el que hi ha passat aquests dies? Els preguntà: -Què hi ha passat? Li contestaren:
-El cas de Jesús de Natzaret, un profeta poderós en obres i en paraules davant
de Déu i de tot el poble: els nostres grans sacerdots i els altres dirigents el van
entregar perquè el condemnessin a mort, i el van crucificar. Nosaltres esperàvem
que ell seria el qui hauria alliberat Israel però ara ja som al tercer dia des que
han passat aquestes coses! És cert que algunes dones del nostre grup ens han
esverat: han anat de bon matí al sepulcre, no hi han trobat el seu cos i han
tornat dient que fins havien tingut una visió d’àngels, els quals asseguraven
que ell viu. Alguns dels qui són amb nosaltres han anat també al sepulcre i ho
han trobat tot tal com les dones havien dit, però a ell no l’han vist pas.
Aleshores Jesús els digué: -Feixucs d’enteniment i de cor per a creure tot el
que havien anunciat els profetes! ¿No calia que el Messies patís tot això abans
d’entrar a la seva glòria? Llavors, començant pels llibres de Moisès i continuant
pels de tots els profetes, els va explicar tots els passatges de les Escriptures
que es refereixen a ell.
Mentrestant, s’acostaven al poble on anaven i ell va fer com si seguís més
enllà. Però ells van insistir amb força dient-li: -Queda’t amb nosaltres, que es
fa tard i el dia ja ha començat a declinar. I va entrar per quedar-se amb ells.
Quan s’hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el
partí i els el donava. Llavors se’ls obriren els ulls i el van reconèixer, però ell
desaparegué del seu davant. I es van dir l’un a l’altre: -¿No és veritat que el
nostre cor s’abrusava dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria el
sentit de les Escriptures? Llavors mateix es van aixecar de taula i se’n tornaren
a Jerusalem. Allí van trobar reunits els Onze i els qui eren amb ells, que els van
dir: -Realment el Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut a Simó! També ells
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contaven el que havia passat pel camí i com l’havien reconegut quan partia
el pa”.

PER A APROFUNDIR
• “Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix se’ls va acostar i es
posà a caminar amb ells, però els seus ulls eren incapaços de reconèixerlo”. Aquests deixebles que fugen de Jerusalem, que s’han rendit a l’evidència
i que han enterrat les seves esperances s’assemblen als nostres contemporanis,
potser a nosaltres mateixos. Dialoguem i discutim sobre el futur de la nostra
Església, ens plantegem fins i tot el futur del cristianisme en la nostra societat
i cultura que ens pertoca, reconeixem que l’entorn social no només no ajuda
sinó que allunya de Déu però oblidem que Crist camina al nostre costat, és
Ell qui sosté la nostra esperança. Com diu el Cardenal Martini, seria fàcil
redactar un recull de lamentacions plena de coses que no van molt bé en la
nostra Església, però això significaria adoptar una visió superficial i depriment,
i no mirar amb ulls de la fe, que son els ulls de l’amor, (“Quin cristianisme en
el món postmodern”, Card. C. M. Martini, Documents d’Església n. 929. 2008)
• Aleshores Jesús els digué: Feixucs d’enteniment i de cor per a creure
tot el que havien anunciat els profetes! ¿No calia que el Messies patís tot
això abans d’entrar a la seva glòria? Davant del pessimisme d’aquests
deixebles, comprensible per la passió i mort del seu mestre, Jesús els hi
recorda mitjançant el comentari d’altres texts bíblics l’esperança en el Messies.
En aquest nostre temps no hem d’oblidar l’esperança. Si descobríssim el motiu
de l’afebliment d’aquesta virtut, tant actual, ens trobaríem que aquesta està
relacionada amb la pròpia creença. Una fe dèbil porta a viure amb molt poca
esperança, a oblidar que el Senyor és a prop nostre.
• “Llavors se’ls obriren els ulls i el van reconèixer, però ell desaparegué
del seu davant. I es van dir l’un a l’altre: ¿No és veritat que el nostre cor
s’abrusava dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria el sentit
de les Escriptures? Llavors mateix es van aixecar de taula i se’n tornaren
a Jerusalem”. Els deixebles reconeixen que és Jesús qui és al seu costat i
plens de goig ho comuniquen. Aquesta també és la nostra història. Quan fem
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experiència personal de trobar-nos amb Jesucrist compartim la joia de la fe
amb els nostres germans. La fe quan més és comparteix més creix dins d’un
mateix. La trobada amb Jesucrist és el que ha d’alimentar la nostre creença.
I els cristians no ens trobem amb Ell de tant en tant sinó que som capaços
de reconèixer-lo cada dia vora nostre. El cristià sap relacionar-se amb el
Senyor, doncs el reconeix amb els ulls de la fe, que són els ulls de l’amor. Per
això la fe porta a reconèixer-lo en la Paraula de Déu –quan és proclamada
en la comunitat és proclamada a cadascú personalment– i també és present
en l’Eucaristia, sagrament que ens alimenta i refà les nostres forces i que ens
ha d’anar portant a la millor donació a Déu, tot servint els germans. A més
a més, tenir oberts els ulls de la fe porta a reconèixer el Senyor en el testimoni
dels germans, especialment en l’home i la dona necessitada. Tot allò que fèieu
a un d’aquests per petit que fos m’ho fèieu a mi (Mt 25, 40). I és, perquè
prenem consciència de la presència de Crist, que la fe porta a reconèixer la
realitat no com a problema sense solució sinó com a possibilitat per evangelitzar.
Així ens ho torna a recordar el cardenal Martini: Potser aquesta situació és
millor que la que existia abans. Perquè el cristianisme té la possibilitat de
mostrar millor el seu caràcter de repte, d’objectivitat, de realisme, d’exercici
de la veritable llibertat, de religió lligada a la vida del cos i no sol a la ment.
En un món com aquell en el qual vivim avui el misteri d’un Déu no disponible
i sempre sorprenent adquireix una major bellesa; la fe entesa com un risc
esdevé més atractiva. El cristianisme apareix més bell, més proper a la gent,
més autèntic. (“Quin cristianisme en el món postmodern”, Card. C. M. Martini,
Documents d’Església n. 929. 2008)

ALTRES TEXTOS PER A APROFUNDIR
• El missatge de l’Església, en lloc d’empetitir l’home, infon llum, vida i
llibertat per al seu progrés; i fora d’Ell, Jesucrist, res no pot satisfer el cor de
l’home: «Ens heu fet per a vós, Senyor, i el nostre cor està inquiet fins que
reposi en vós». En realitat, el misteri de l’home només s’aclareix veritablement en el misteri del Verb encarnat. Adam, el primer home, prefigurava el
qui havia de venir, és a dir, Crist el Senyor. Crist, el nou Adam, revelant el
misteri del Pare i del seu amor, manifesta plenament l’home al mateix home
i li descobreix la seva vocació altíssima. (Gaudium et Spes, 21.22)
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• El qui ha fet l’experiència de la fe, reconeix que aquest algú capaç de
comprendre, acollir i sostenir existeix. Té un nom i un rostre, és el Déu que
en Jesucrist és fa proper a cada ésser humà. La relació amb Déu dóna sentit
a la nostra vida en el món. Com passa per a cada experiència veritablement
bella i positiva, sentim la necessitat de comunicar-la als altres en nom de
la fraternitat humana, per tal que la possibilitat de trobar Déu per mitjà de
Jesucrist sigui una esperança per a tots. (“Carta als qui busquen Déu”,
Conferència Episcopal Italiana, abril 2009, DdE n. 946)
• És un fet que tenim molts catequistes capaços d’explicar, però ben pocs
qui siguin veritables «anunciadors», capaços de tocar el cor. Són molts els
que expliquen la fe, però són pocs els evangelitzadors que saben penetrar al
cor. Necessitem, doncs, molts més evangelitzadors. (“Esdevenir adult en la
fe”, cardenal Danneels, setembre 2006)
• Cada vegada més observarem que la fe no és només l’acceptació d’un
paquet de veritats o l’adhesió a un codi moral. En el seu cor, la fe autèntica
és una estimació a la persona viva de Crist. La religió i la fe consisteixen
primer a posar-se al darrere d’Algú i no, en primer lloc, a rebre un ensenyament.
La fe és una història d’amor abans que una qüestió de saber, encara que
aquest és indispensable fins i tot al seu inici: s’ha de saber què és creu, sense
pretendre conèixer-ho tot. És el mateix que l’amor entre les persones: no s’ha
de tenir un coneixement exhaustiu de l’altre per a poder gaudir de la trobada
amb ell. (“Esdevenir adult en la fe”, cardenal Danneels, setembre 2006)
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PER A REFLEXIONAR
• Com veus el moment de l’Església actualment? Amb optimisme o
pessimisme?
• Quins inconvenients i dificultats podem copsar en la nostra societat per
viure-hi la fe i fer créixer així la vida cristiana?
• Quins elements del nostre món descobrim com a oportunitat i repte per
viure i anunciar la fe?
• Els deixebles d’Emmaus van ser transformats per la trobada amb el
Ressuscitat. Pots recordar exemples en la teva vida que la fe supera el
desencís i la por?

FEM-HO PREGÀRIA
Tot reconeixent que Jesucrist és el nostre Bon Pastor, que ens estima perquè
ens coneix i no deixa mai d’acompanyar-nos en el camí de la pròpia vida li
adrecem la nostra suplica. Que el vostre amor no ens deixi mai, aquesta és
l’esperança que posem en vos.
• Senyor allibera’ns del pessimisme i la tristor. Preguem al Senyor.
• Fes que reconeguem la teva presència en l’Església i el món. Preguem al
Senyor.
• Renova el nostre cor per reconèixer en la nostra societat les possibilitats
per comunicar l’amor de Déu. Preguem al Senyor.
• Fes créixer en nosaltres l’esperança. Preguem al Senyor.
Déu Pare et presentem els qui formem aquest grup que ha meditat la
paraula de Déu i ha tornat a descobrir que Jesucrist és el goig compartit.
Beneeix-nos i fes de nosaltres bons evangelitzadors. Per Crist Senyor Nostre.
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L'ANUNCI QUE NEIX DEL GOIG COMPARTIT

FITXA

2

¡LA ALEGRIA, SI ÉS DE VERITAT,
COM L’AMOR, SI ÉS DE VERITAT,
SÓN CONTAGIOSOS!

T’HAS PARAT A PENSAR QUE…?
• Comuniques i engresques més amb el que vius que no pas amb el que
dius.
• Més eficaç que anar dient: “Que bo és creure! Que bo és poder estimar!”
és que els altres puguin dir: “Creuen en Jesucrist i mireu: estimen els altres
com Jesucrist va estimar!” (Jo 13, 34-35).
• El fill gran de la paràbola del fill pròdig difícilment podrà convèncer a
ningú que viure a la casa del Pare com a fill és una benedicció (Lc 15, 2829).
• Fora estrany i contradictori que els vinyaters cridats a primera hora
invitessin a altres a treballar amb il·lusió a la vinya del Senyor (Mt 20, 1112).
• Si la teva experiència és la d’un Déu dur, exigent, jutge, que demana més
del que dóna, un Déu que fa por, és impossible que comuniquis la joia i la
llibertat d’administrar els molts dons que has rebut (Mt 25, 24-25).
• El creient viu la fe com el qui ha trobat un tresor, encara que sigui l’únic
a creure, mentre el fanàtic necessita que tothom cregui per a començar a
creure ell.
• L’Església, els cristians, som “Sagrament de Salvació” i inseparablement
“Instrument de Salvació”.
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LA PARAULA DE DÉU ENS IL·LUMINA
Lectura de la 1a carta de sant Joan (1 Jo 1, 1-4)
Allò que era des del començament, allò que hem sentit, que hem vist amb els
nostres ulls, que hem contemplat, allò que les nostres mans han palpat referent
a la Paraula de la vida —perquè la vida s’ha manifestat, i l’hem vista i en donem
testimoniatge i us anunciem la vida eterna, la que era prop del Pare i se’ns ha
aparegut—, allò que hem vist i sentit, us ho anunciem també a vosaltres a fi que
també vosaltres tingueu comunió amb nosaltres. I la nostra comunió és amb el
Pare i amb el seu Fill Jesucrist. I us escrivim aquestes coses a fi que la nostra
joia sigui plena.

SALM 126 (125) - Renoveu la nostra vida, Senyor
Quan el Senyor renovà la vida de Sió,
ho crèiem un somni.
La nostra boca s'omplí d'alegria,
de crits i de rialles.
Els altres pobles es deien:
«És magnífic el que el Senyor fa a favor d'ells!»
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem!
Renova la nostra vida, Senyor,
com l'aigua renova l'estepa del Nègueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls
criden de goig a la sega.
Sortien a sembrar tot plorant,
carregats amb la llavor;
i tornen cantant d'alegria,
duent a coll les seves garbes.
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Evangeli - (Lc 15, 4-32)
“¿Qui d'entre vosaltres que té cent ovelles i en perd una, no deixa les norantanou al desert i se'n va darrere la perduda fins que la troba? I quan la troba,
se la posa sobre les espatlles, tot joiós, i, arribant a casa, crida els amics i veïns
i els diu: «Alegreu-vos amb mi, que he trobat l'ovella que havia perdut». Us
asseguro que així hi haurà més joia al cel per un sol pecador que es converteix,
que no pas per noranta-nou justos que no tenen necessitat de conversió. O
bé, ¿quina dona que té deu dracmes, si en perd una, no encén el llum i escombra
la casa, i busca amb diligència fins que la troba?
I quan la troba, crida les amigues i veïnes i els diu: «Alegreu-vos amb mi,
que he trobat la dracma que havia perdut». Així, us dic, hi ha joia entre els
àngels de Déu per un pecador que es converteix.
I digué encara: Un home tenia dos fills. El més jove d'ells va dir al pare:
«Pare, doneu-me la part que em toca del patrimoni». I els va repartir els béns.
Al cap de pocs dies, el fill més jove, ho aplegà tot, se'n va anar en un país
llunyà i hi va malversar el seu patrimoni vivint dissolutament. Quan s'ho havia
malgastat tot, hi hagué una gran fam en aquell país, i ell va començar a passar
necessitat. Es va llogar, doncs, a un dels habitants d'aquell país, que el va
enviar als seus camps a pasturar porcs. Tenia ganes d'omplir-se el ventre amb
les garrofes que menjaven els porcs, però ningú no li'n donava. Llavors, tornant
en si mateix, digué: «Quants jornalers del meu pare tenen pa de sobres, i jo
aquí em moro de fam! M'aixecaré i aniré a trobar el meu pare i li diré «Pare:
he pecat contra el cel i contra vós; ja no sóc digne de ser anomenat fill vostre;
tracteu-me com un dels vostres jornalers». Es va aixecar, doncs, i se'n va anar
a trobar el seu pare. Encara era un tros lluny, que el seu pare el va veure, se'n
va compadir i, corrents, se li va tirar al coll, i el besava. 21 Llavors el seu fill
li digué: «Pare, he pecat contra el cel i contra vós; ja no sóc digne de ser
anomenat fill vostre». Però el pare va dir als seus criats: «De pressa, porteu la
roba millor i vestiu-lo, i poseu-li un anell a la mà i calçat als peus; porteu el
vedell gras i mateu-lo; mengem i celebrem-ho, perquè aquest fill meu era
mort, i ha tornat a la vida; s'havia perdut, i ha estat retrobat». I es posaren a
celebrar-ho. El fill gran era al camp; de retorn, quan s'acostava a la casa, va
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sentir música i cant de dansa, i cridà un dels criats per preguntar-li què era
allò. Ell li digué: «El teu germà ha tornat, i el teu pare ha matat el vedell
gras, perquè l'ha recobrat amb bona salut». Aleshores es va omplir d'indignació,
i no volia entrar. El seu pare va sortir a pregar-lo. Però ell va respondre al
seu pare: «Tants anys que fa que us serveixo, sense haver desobeït mai cap
dels vostres manaments, i mai no m'heu donat ni un cabrit per fer festa amb
els meus amics; en canvi, quan ha vingut aquest fill vostre, que ha devorat
els vostres béns amb dones públiques, heu matat per a ell el vedell gras».
Però ell li contestà: «Fill, tu sempre estàs amb mi, i tot el que és meu és teu;
en canvi, calia celebrar-ho i alegrar-se, perquè aquest germà teu era mort,
i ha tornat a la vida; s'havia perdut, i ha estat retrobat».”

PER A APROFUNDIR
• El Concili Vaticà II en el seu decret Ad Gentes ens recordava que la
missió de l’Església es la de evangelitzar els pobles: conduir-los a la fe, a
la llibertat i a la pau del Crist, per l’exemple de la vida i per la predicació... (AG
5). Tanmateix a la Gaudium et Spes ja ens adverteix que un greu obstacle per
a la evangelització, que contribueix a l’oposició a la fe, podem ser els mateixos
creients ja que negligida l’educació de la fe, cal acceptar que o bé l’enganyosa
exposició de la doctrina o també els defectes de llur vida religiosa, moral i
social, més aviat velen que revelen la fesomia autèntica de Déu i de la religió
(GS 19). Si acceptem aquestes paraules del Concili és evident que cal, doncs,
una educació en la fe que permeti als creients corregir aquests defectes a
fi de mostrar l’autèntic rostre de la fe.
• En aquest sentit i donat l’actual context de creixent secularització,
s’ha anat fent palesa la necessitat d’una “nova evangelització” i que aquesta
comenci per la mateixa Església. Necessitem ser evangelitzats de nou per a
poder evangelitzar nosaltres. L’anunci de l’Evangeli és sempre una crida a la
conversió, una invitació a abandonar el cercle viciós de “llei - pecat” per
entrar dins l’àmbit de “l’esperit - gràcia”; un deixar de viure la fe d’una forma
farisaica (d’exigència i compliment) a fi que els creients redescobreixen, com
subratllava el teòleg Von Balthasar, que “el cristianisme és un do”, que tot
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és gràcia, tot és do: viure la vida amb sentit, la revelació de Déu com a Pare,
l’encontre personal amb Crist, el desig de seguir-lo, la capacitat per a estimar
els altres (respectant-los, deixant-los lliures, perdonant-los, essent solidaris
amb ells...), l’entendre el misteri de la creu i poder-la acceptar, el respecte a
la vida, la tendresa i la cura envers els més pobres i febles...
• L’evangelització és una invitació a la conversió i aquesta comença per
la “metànoia”: cal un “canvi de mentalitat”. Per això és important entendre
amb tot el seu escàndol i provocació i actualitat la Paràbola del Fill Pròdig.
Perquè podem trobar-nos dins l’Església com es troba el germà gran dins la
casa del Pare, intentant ser bons cristians, bons fills, esforçant-nos per complir
tots els deures, però sense entendre massa què està passant: per què els
nostre germans marxen, per què no tornen, per què l’aparent permissivitat
de Déu, per què estem tristos, per què no vivim la festa...
• I si el que està succeint, la deserció i l’allunyament dels nostres germans,
fos una “paraula” per a nosaltres, els creients? I si els “de fora” no estiguessin
tan equivocats com nosaltres pensem? I si no fossin tan egoistes com ens
creiem en la seva recerca de la llibertat i de la pròpia realització? I si els que
marxen, ens critiquen o no s’acosten fos perquè veuen en nosaltres, els que
estem a l’Església, una manca de llibertat que ens converteix en uns estirats,
uns crítics, uns que estan sempre queixant-se, uns germans grans que es
resisteixen a perdre la seves prerrogatives i el poder i el prestigi que fins
llavors havien gaudit? Cal recordar ara el que ens diu l’evangeli de Joan:
L’esclau no es queda per sempre a la casa; el fill s’hi queda per sempre. Si el
Fill, doncs, us allibera, sereu lliures de debò (Jo 8, 35-36).
• Si bé es cert que la llibertat per als creients no és l’absolut, sí que es
cert que és la condició indispensable per la realització de l’home segons
Déu. Déu no ha volgut “obligar”, “forçar” a l’home a estimar-lo a Ell amb
tot el cor, amb tota la ment, amb totes les forces ni a estimar als altres com
a un mateix. Podem pretendre-ho nosaltres? Segons algunes tradicions, la
causa de la rebel·lió de Satan i part dels àngels , va ser l’escàndol davant la
possibilitat que la libertat de l’home ho destruís tot. No compartim a voltes
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nosaltres els creients aquest escàndol? Déu ha volgut arriscar, com el Pare
de la Paràbola va arriscar. Però, al mateix temps, va voler mostrar a l’home,
i ho ha fet en el Crist, la bellesa, la veritat, la bondat, la possibilitat d’una
vida orientada lliurement, amb una llibertat de fills, vers l’amor; va voler
enamorar l’home amb l’amor, perquè l’home lliurement optés per l’amor. Es
el camí evangelitzador triat per Déu.
• Evangelitzar és, doncs, abans de res, mostrar la bellesa i la bondat
d’una vida plenament humana (som gerros de terrissa) realitzada lliurament
en l’amor per pura gràcia: un regal que Déu ofereix encarnat en una comunitat
d’homes, en l’Església, a la contemplació i a la decisió del lliure albir de tots
els homes. L’anunci explícit de com aquest regal pot ser assolit en Crist i per
Crist acompanya inseparablement, com veurem, aquesta “mostració”.

ALTRES TEXTOS PER A APROFUNDIR
• “Evangelitzar vol dir mostrar aquest camí, ensenyar l’art de viure. Jesús
diu a l’inici de la seva vida pública: he vingut per evangelitzar als pobres (cf.
Lc 4, 18). Això significa: jo tinc la resposta a la vostra pregunta fonamental;
jo us mostraré el camí de la vida, el camí que porta a la felicitat; encara més,
jo soc aquest camí. La pobresa més profunda és la incapacitat d’alegria, el
tedi de la vida considerada absurda i contradictòria. Aquesta pobresa és avui
present arreu, amb formes molt diverses, tant a les societats materialment
riques com als països pobres. La incapacitat d’alegria suposa i produeix la
incapacitat d’estimar, produeix l’envídia, l’avarícia... tots los vicis que arruïnen
la vida de les persones i el món. Per això, es necessita una nova evangelització.
Si es desconeix l’art de viure, tota la resta ja no funciona. Però aquest art no
és objecte de la ciència; sols ho pot comunicar qui té la vida, el qui és l’Evangeli
en persona.” Card. Ratzinger al Congrés de Catequistes, L’Osservatore Romano,
19-1-2001.
• “Evangelitzadora, l’Església comença per evangelitzar-se a sí mateixa.
Comunitat de creients, comunitat d’esperança viscuda i comunicada, comunitat
de amor fratern, té necessitat d’escoltar sens parar el que deu creure, las
20

raons per a esperar, el manament nou de l’amor. Poble de Déu immens en el
món i, amb freqüència, temptat pels ídols, necessita saber proclamar "les
grandeses de Déu", que l’han convertit al Senyor, i ser novament convocada
i reunida per Ell.
En una paraula, això vol dir que l’Església sempre té necessitat de ser
evangelitzada, si vol conservar la seva frescor, el seu impuls i la seva força
per anunciar l’Evangeli. El Concili Vaticà II ha recordat, i el Sínode de 1974
ha tornat a tocar insistentment aquest tema de l’Església que se evangelitza
a través d’una conversió i d’una renovació constant, per evangelitzar el món
de manera creïble” (Evangelii Nuntiandi, n. 15).
• L’home contemporani creu més els testimonis que els mestres; creu mes
en l’experiència que en la doctrina, en la vida i els fets que en les teories. El
testimoni de vida cristiana és la primera e insubstituïble forma de la missió:
Crist, de la missió del qual som continuadors, és el «Testimoni» per excel·lència
(Ap 1, 5; 3, 14) i el model del testimoni cristià. L’Esperit Sant acompanya el
camí de l’Església i l’associa al testimoni que ell dóna de Crist (cf. Jn 15,
26–27).
La primera forma de testimoni és la vida mateixa del missioner, la de la
família cristiana i de la comunitat eclesial, que fa visible una nova manera
de comportar-se. El missioner que, malgrat tots els límits i defectes humans,
viu amb senzillesa segons el model de Crist, és un signe de Déu i de las realitats
transcendentals. Però tots en l’Església, esforçant-se per imitar al diví Mestre,
poden i han de donar aquest testimoniatge, que en molts casos és l’única
manera possible de ser missioners.
El testimoniatge evangèlic, al qual el món és més sensible, és el de l’atenció
a les persones i el de la caritat envers els pobres i els petits, i els qui pateixen.
La gratuïtat d’aquesta actitud i d’aquestes accions, que contrasten profundament
amb l’egoisme present en l’home, fa sorgir unes preguntes precises que orienten
envers Déu i l’Evangeli. També el treballar per la pau, la justícia, els drets de
l’home, la promoció humana, és un testimoniatge de l’Evangeli, si es un signe
d’atenció a les persones i està ordenat al desenvolupament integral de l’home”
(Redemptoris Missio, n. 42).
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PER A REFLEXIONAR
• Estàs realment content de ser creient, de ser cristià, d’estar a l’Església?
Per què: quins són els fets i quines les raons?
• Quina imatge creus que mostrem els creients practicants
a als qui creuen però no practiquen,
b als qui han deixat de creure,
c als qui no han cregut mai?1
• Quines raons creues que tenen
a els creients que no practiquen per no practicar?
b els qui han marxat per haver deixat de creure?
c els qui mai han cregut per no sentir-se cridats a creure?
• Si reconeixem que a voltes ens assemblem al fill gran de la paràbola, què
ens caldria per a poder engrescar els nostres conciutadans a venir a la
festa a la casa del Pare?
a A nivell personal
b A nivell comunitari
• Per què sembla que poden ser fonamentals per a l’anunci de l’Evangeli:
a La escolta de la Paraula de Déu?
b La participació en la vida litúrgica i sagramental de l’Església, especialment
a l’Eucaristia?

1

Ací tenim els tres possibles destinataris de la nova Evangelització.
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FEM-HO PREGÀRIA
Tot coneixent que Déu ens ha convocat a la seva Església perquè visquem
la joia de la salvació a fi que tots els homes puguin obrir-se a la fe i a
l’esperança, preguem tot dient: Senyor, feu créixer en nosaltres la alegria
de la salvació.
• Demanem al Senyor que doni un cor humil per a saber reconèixer que
tantes vegades no vivim la nostra fe d’una forma engrescadora i demanar
perdó per haver estat testimonis poc convincents del seu amor. Preguem al
Senyor.
• Demanen al Senyor que ens alliberi del pessimisme i tot fariseisme, de
viure la nostra fe de una forma rutinària o trista, i d’aparèixer als ulls dels
nostres contemporanis com uns moralistes exigents. Preguem al Senyor.
• Demanem al Senyor que el seu Esperit doni sempre testimoni al nostre
esperit de la gratuïtat del seu amor, de la victòria del Crist sobre el pecat i
la mort, de la grandesa de la seva misericòrdia, de la saviesa de la Creu, de
la certesa de l’esperança. Preguem al Senyor.
• Demanem al Senyor que ens obri els ulls per a veure tot els seus dons (la
vida, el sentit, la seva paraula, la fe, l’Església, ) i ens doni un cor agraït per
poder viure en acció de gràcies. Preguem al Senyor.
• Demanem al Senyor que faci créixer entre nosaltres els creients l’amor
sincer, la comunió i el desig d’unitat a fi que el món pugui conèixer l’obra
del Crist. Preguem al Senyor.
Preguem: Pare bo, vos heu creat el cor de l’home perquè us cerqui i en
vos trobi la plenitud de la vida i heu enviat al vostre Fill perquè en Ell els
homes us puguin conèixer, doneu a la nostra església diocesana de Sant
Feliu de Llobregat i a totes les seves comunitats cristianes, poder viure
cada vegada en més profunditat i veritat la llum de la fe, la joia de la
esperança i la flama del vostre amor, a fi que puguem ser sagrament de
salvació per a tots els nostres conciutadans. Per Crist, Senyor Nostre.
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