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, dies 4, 5 i 6 de febrer de 1997 se celebraren a la
f/sa de l'Espiritualitat de les Escolàpies d'Arenys
'!",-de Mar unes Jornades sobre el ministeri
dels capellans amb el laïcat: missió, teologia,
espiritualitat i mètodes. Hi assistiren una vuitantena
de preveres de l'Arxidiòcesi de Barcelona, la
majoria joves.
Les Jornades estaven organitzades per l'Equip de
Delegats d'Apostolat Seglar (la Delegació General
que coordina les de Joventut, Universitària, Pobles i
Comarques i Obrera). Aquest equip porta més de
tres anys de treball conjuntat, en la reflexió i l'acció.
Un dels convenciments que han anat apareixent al
llarg d'aquest temps és que estem en un moment
oportú per a l'Apostolat seglar. És veritat que vivim
en una societat marcada per un fort secularisme; en
una cultura no pas gaire oberta als valors cristians;
amb una ciutadania en gran part allunyada del
cristianisme. És cert. Però també hi veiem signes
molt positius que indiquen que quelcom nou està
sorgint. Per exemple, es detecten brots d'obertura
al transcendent en molts joves; augmenta el nombre
de llibres religiosos publicats en els darrers anys,
sobretot en editorials no confessionals; es constata
una bona resposta a les ofertes cristianes de
qualitat. El mateix Concili Provincial Tarraconense
manifesta una energia profunda. En l'àmbit català hi
ha un rellançament de l'Apostolat Seglar (per exemple
a Lleida, Vic, Tarragona, a més de Barcelona). La
CEAS, Comissió Episcopal d'Apostolat Seglar, de la
Conferència Episcopal Espanyola, fa temps que
treballa en profunditat i més recentment s'han notat
bons fruits (en una trobada de fa un any va reunir més·
de 300 capellans a fi d'estudiar l'Acció Catòlica).
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A Barcelona hem de destacar el Pla de Prioritats per
a l'Apostolat Seglar, aprovat pel Sr. Cardenal
Arquebisbe l'abril de 1996, en què s'estableixen uns
objectius a mig termini i unes actuacions immediates
per tal d'anar-los assolint. Tant en l'àmbit espanyol
com en el català i de Barcelona, es tracta de relligar
el present amb el passat i rellançar el conjunt de
l'Apostolat Seglar i molt especialment l'Acció
Catòlica, de tal manera que s'enforteixi
l'Especialitzada i poc a poc es pugui crear la General.
En tot aquest treball és evident que un dels
objectius més importants són els preveres. En
primer lloc, perquè els laics necessiten del seu
ministeri; en segon lloc, perquè la promoció del
laïcat adult és una tasca essencial del ministeri
presbiteral. Aquestes Jornades volen respondre a
aquesta inquietud. Es tracta d'unes Jornades de
formació; és a dir, no posen pas èmfasi en
l'organització ni en les maneres concretes de
continuar a crear un moviment. Es tracta d'entendre
i d'assumir quatre conceptes: la funció i tasca del
laïcat; la importància que estigui associat; la
necessitat i el geni de l'Acció Catòlica; i el ministeri
presbiteral en tot aquest camp pastoral.
Creiem que el conjunt de les ponències fa
aportacions molt vàlides i pot contribuir a potenciar
l'Apostolat Seglar.

Quaderns de Pastoral ofereix en aquest primer
volum del número 161 el text complet de totes les
intervencions, així com un resum de la Taula rodona
sobre Què demanen els laics i els moviments als
capellans. En el volum 2 del mateix número 160,
Quaderns de Pastoral complementarà el tema amb
un monogràfic sobre l'anomenada Pastoral no
territorial.
Antoni Matabosch
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Delegat general d'Apostolat Seglar.
Barcelona

I. LES INTERVENCIONS
Teologia del laïcat
JOSEP M. ROVIRA BEllOSO, catedràtic de la Facultat de Teologia de Catalunya.

Una explicació necessària sobre
aquestes notes
Vaig preparar aquesta ponència
sobre el laïcat (Arenys de Mar,
4.2.1997) tot fent, per a mi, un exercici previ, objectiu, que va consistir en
una relectura del Vaticà 11 i un estudi
de la posterior exhortació apostòlica
Christifideles Laici. Aquelles notes no
tenien forma acadèmica. Eren un simple guió: un esquema vertebrador per
a un treball posterior. La forma oral
em permeté posar una mica de carn i
sang en l'esquelet. Ara, tot intentant
assumir aquell esquema per tal d' oferir-lo per escrit, he tractat de polir-lo i
treballar-lo per tal que no fos tan eixut
i àrid. En un exercici de bona voluntat,
aquí el teniu. Una redacció final anirà
destinada a un treball més ampli sobre
la vigència del Vaticà Il. Espero que
aleshores el treball deixi de ser fred i
escolar i trobi una expressió més vital.

en les reunions que heu tingut, «per
posar en una mateixa taula els problemes i les esperances dels moviments
laïcals per anar avançant vers una
confederació de moviments juvenils i
d'adults». No voldria pas eliminar
aquestes experiències sinó oferir-vos
un marc, tant de bo, adient per poderles situar.
Com presentar aquest marc? Oferint un resum dels continguts del Concili Vaticà 11, amb les novetats aportades per Christifideles Laici, donat que
aquesta exhortació apostòlica s'inspira a fons en el Concili i l'actualitza, la
qual cosa representa un grau notable
de recepció del Vaticà lI, ben autoritzada per cert.

Il. El laic. Una persona batejada
dedicada als afers temporals
1. La santedat de tots els membres de
l'Església

I. A tall d'introducció
El meu propòsit és deixar clar el
paper dels laics en l'Església. No
voldria indoctrinar amb opinions subjectives, sinó traçar un marc de referència eclesial que no elimini les experiències que heu acumulat vosaltres

Durant la celebració del Concili, i
en l'època de les primeres lectures i
relectures de Lumen Gentium, no es
va descobrir amb prou vigor un tema
que el Sínode de Bisbes de 1985 va
destacar, com ho va fer després Tertío
MilIenio Adveniente. Em refereixo al
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tema de la crida universal a la santedat. El Concili Vaticà II va voler mostrar que el Poble de Déu està cridat a
viure una alternativa a la forma de
vida paganitzant. El Poble de Déu és
cridat per la fe i pel sagrament de la fe,
que és el baptisme, a un gènere de
vida alternatiu ofert a tots els estaments de l'Església: Papa, bisbes, preveres, diaques, religiosos i religioses,
laics i laiques, estaments que formen
l'entrellat de Lumen Gentium. Tots
ells estan cridats a la vida segons l'Esperit, que porta al Regne de Déu, horitzó de fons de l'Església. Aquesta és
la tonalitat amb la qual convé tractar
la teologia i l'espiritualitat dels laics.

2. El centre de les nostres preocupacions: les persones
Des del començament, cal no oblidar la persona, ja que tant Gaudium et
Spes, del Vaticà lI, com Christifideles
laici fan un solemne recordatori del
que és la persona com a eix de tot el
tema del laïcat: la persona és intel'ligent, capaç d'estimar, autoconscient,
lliure i comunitària, gràcies a la seva
capacitat de relació basada en el coneixement i l'afecte. L'evangelització
comença en la persona de Crist i acaba en les persones que tractem i que
formen el nostre poble. Per això Christifideles Laici exhorta a l'apostolat
personal.
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3. Descripció positiva dels laics
a) El laic cristià és una persona
batejada (Ch L 9) que no solament
pertany a l'Església sinó que és Església (Pius XII). Quan una persona rep
el Baptisme esdevé laica, és a dir, un
membre del Poble de Déu, condició
bàsica de tot cristià. La crida a la santedat dels laics es fonamenta en els
sagraments del baptisme i de la confirmació (confirmació del baptisme), i
en la forma que té la persona de rebre'ls en plenitud, la qual no és una
altra que la fe esperançada que actua
per l'amor. Mitjançant la fe viva es rep
o s'actualitza el baptisme i s'actua en
els negocis temporals d'aquest món.
Des d'aquesta perspectiva, un laic és
un batejat (gènere pròxim) dedicat a
les tasques temporals (diferència especifica).
b) És un membre de l'únic cos de
Crist. «Elsfidels laics, juntament amb
els sacerdots, els religiosos i les religioses, constitueixen l'únic Poble de
Déu i Cos de Crist» (Ch L 9.28). Al
costat de la descripció positiva del
laic es pot posar també la definició negativa del laïcat que dóna Lumen Gentium 31: «Amb el nom de laics s'entenen aquí tots els fidels cristians, a
excepció dels membres que han rebut
un orde sagrat (preveres i diaques) i
de/s que es troben en un estament religiós reconegut per l'Església»'.

1. Aquesta formulació ha passat al Codi de Dret Canònic actual, que precisa la terminologia des del punt de vista jurídic. El Codi (CIC) distingeix amb cura qui són els christifideies (tots els cristians) i qui són els christifideles laici (els laics). «Són christifideles
-fidels cristians- els qui, incorporats a Crist pel baptisme, s'integren en el poble de Déu
i, per aquesta raó i a la seva manera, són fets partícips de la jUnció sacerdotal, projètica i reial de Crist, i cadascú segons la seva pròpia condició és cridat a dur a terme la

4. La condició secular

5. La importància del Baptisme

La diferència específica del laic
consisteix en la seva dedicació als
afers temporals: és un batejat dedicat
als afers temporals. El món secular és
lloc, àmbit i medi, ocasió (matèria) de
la santedat. No solament un lloc sociològic sinó teològic. La condició
secular és, per al laic, un component
essencial i inseparable de la vida baptismal (Ch L 17).

a) El Baptisme com a vida consagrada aDéu:
El Baptisme fa els laics fills de
Déu, el Pare.
- Suposa que les persones dels
laics són revestides de Crist (Gal 3,27).
Això implica la pertinença al seu Cos,
de tal manera que els laics són membres de Crist.
- Els laics reben la unció de l'Esperit Sant que els fa temples seus.

La dedicació als assumptes temporals cal entendre-la com a consagració del món, equivalent a laparticipació en l'ofici sacerdotal de Crist. El
Vaticà II considera equivalents tots
dos conceptes i els entén com la capacitat d'oferir ofrenes espirituals: «Totes les seves obres, les pregàries i els
projectes apostòlics, la vida conjugal
i familiar, el treball quotidià, el
descans de l'ànima i del cos, si es
realitzen en l'Esperit, fins i tot les
molèsties de la vida, si se sofreixen
pacientment, es converteixen en hòsties espirituals, acceptables a Déu
per Jesucrist, que en la celebració de
l'Eucaristia, amb l'ofrena del Cos
del Senyor; s'ofereixen pietosament
al Pare. També aixi, els laics -com a
adoradors que actuen santament en
tot lloc- consagren a Déu el mateix
mÓn» (LG 34).

És evident la dignitat del cristià, i,
per tant, del laic. El Concili subratlla
aquesta dignitat amb la frase de sant
Agustí: «El nom de bisbe és el del càrrec; el de cristià és el de la gràcia»
(LG 32). El Catecisme de l'Església
Catòlica (n, 1691) utilitza la frase de
sant Lleó: ,<Reconeix, oh cristià, la
teva dignitat, ja que ara ets partícip
de la naturalesa divina».
Aquesta dignitat porta els laics
d'avui a reivindicar la seva part de
corresponsabilitat en la vida i en la
missió de l'Església. Però la intervenció pastoral en la vida i en la missió de
l'Església ha de prendre una forma específica i peculiar, que no és pas idèntica a l'exercici de poder d'aquest
món, sinó que suposa l'exercici del
diàleg i de la decisió a la llum de l'Esperit que d'antic es coneix com a si-

missió que Déu va encarregar de complir a la seva Església en el món» (CIC 204), En
canvi, si exceptuem dels fidels cristians -chrislifide/es- els ministres ordenats, preveres
i diaques (e/erici), ens resten els laics (CIC 207). Des del punt de vista canònic, els religiosos poden fonnar part segons el CIC tant de l'estament dels clergues com de l'estament dels laics (instituts seculars). En canvi, LG 31 considera els religiosos, des del punt
de vista teològic, com un tercer estament.
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nodalitat. En aquestes coordenades, sí
que els laics tenen iniciativa, capacitat
d'intervenció, paraula i acció al costat
dels pastors, no pas enfront dels pastors; d'una manera ben connatural per
cert. En cada parròquia, en cada moviment, la presència i l'actuació dels
laics és connatural i necessària.

b) El Baptisme com a participació
en l'Ofici sacerdotal, profètic i reial
de Crist:
- Ofici sacerdotal: els laics s' ofereixen ells i les seves activitats (LG 34).
- Ofici profètic: a) els laics són testimonis de la Resurrecció de Crist; b)
tenen el sentit de la fe, de forma que
quan tot el Poble de Déu creu, no es pot
equivocar (infa/libilitas in credendo);
c) anuncien la llum de l'Evangeli en
la vida quotidiana, familiar i social.
- Ofici reial: els laics estan cridats
a vèncer el món per la fe, la qual cosa
no significa res de militarista, sinó anar
més enllà del que veu el món -«com si
veiéssim l'invisible>>- i suposa també
viure la forma de l'amor fratern, que
el món nega constantment amb el poder, la violència i l'ambició dels béns
materials. La fe va més enllà que el
món, perquè és viva per la caritat, sobretot envers els més pobres i petits.

Resum (Ch L 15): la condició del
seglar es determina per la seva novetat cristiana o baptismal i es caracteritza per la seva condició secular.
III. La vocació
1. El laic és cridat per Déu
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La figura del laic s'inscriu en la
crida universal a la santedat que fa el

Concili (Ch L 16). Novament apareixen els dos pols de la figura del
laic: a) el seguiment i la imitació de
Crist, i b) la necessitat de santificar-se
en el món secular.
2. Necessitat d'aquesta vocació

«L'església no apareix veritablement formada ni viu plenament, ni
és una representació perfecta de
Crist entre els pobles, mentre no
existeixi i no treballi amb la Jerarquia un laïcat pròpiament dit» (Ad
Gen/es 21).
Hi ha una raó teològica i una de
sociològica que conflueixen en un sol
corrent, que és la necessitat d'inculturació: «Perquè l'Evangeli no pot penetrar profondament en les consciències, en la vida i en el treball d'un
poble sense la presència activa dels
laics» (Ad Gen/es 21).
Per això, des de la fundació de
l'Església, cal atendre, sobretot, la
constitució d'un laïcat madur (Ibid).

3. L'espiritualitat pròpia dels laics és
la síntesi entre fe i vida
L'espiritualitat del Baptisme, com
a vida consagrada a Déu des de l'activitat temporal, suggereix el tipus
d'espiritualitat propi del laïcat: la
que es viu com a síntesi entre fe i
vida, entre missatge evangèlic i experiència personal. La necessitat d'una
espiritualitat profunda integradora
de la transcendència i del realisme
de la vida apareix en el Concili, que
encarrega als laics la tasca d'iHumi-

nar els ambients i les cultures amb la
llum de l'Evangeli per tal que la fe
no sigui forastera en el propi món
(AG 21 i 41, § 7). També Christifideies Laici 34 encarrega als laics la
funció de portar la llum de l'Evangeli a la vida quotidiana, familiar i
social.
L'espiritualitat que fa la síntesi
entre fe i vida suposa uns llocs, àmbits o estructures en què es pugui
realitzar la formació dels laics, com
suposa també una capacitat d'aprenentatge.
Àmbits: les parròquies, els moviments i les associacions. Es necessita
una gran preparació tècnica i espiritual (AG 41, § 7). A aquestes estructures
formatives han de confluir tota classe
de recursos personals i institucionals.
Així s'expressa el Concili Provincial
Tarraconense, que vol ser també una
actualització del Vaticà II (Resolució 131).
Aprenentatge: l'espiritualitat d'unitat entre fe i vida (o d'evangeli i experiència), passa per una sèrie de punts
bàsics: per l'esperit de la Revisió de
Vida, amb la capacitat que dóna d'assumir amb objectivitat la realitat mundana que envolta el laic; pels estudis
d'evangeli, que li permetin un coneixement lluminós de Crist; per les jornades d'espiritualitat que el facin
madurar; per una iniciació sagramental conseqüent, centrada en
l'Eucaristia i per l'obertura de la dimensió contemplativa i responsable
de la persona, que d'aquesta manera
es disposa per a la pregària i l'amor
fratern.

IV. El laïcat en l'Església de
comunió
1. Ministeris, carismes i oficis ben
complementats

L'Església de comunió (comunió
amb el Pare i el Fill; comunió amb el
bisbe i amb els cristians; comunió
amb els pobres i marginats) està tota
ella solcada de carismes, és a dir, de
dons que Déu dóna a tota classe de
persones per a l'edificació de la comu·
nitat; d'oficis o serveis necessaris per
al benestar espiritual dels membres i
per a la bona convivència entre ells, i
de ministeris que són do de Déu que
els ministres (ordenats o no) reben per
a la santificació de la comunitat.
Christifideles Laici estudia l'ésser i
l'actuar del laic en l'Església de Comunió, on es donen ministeris, oficis i
carismes de forma específica i complementària amb vista al servei d'edificar la comunitat (Ch L 20). El Concili ja havia dit que pertany als pastors
el descobriment i la vertebració
d'aquests carismes i serveis. Els ministeris, els oficis i els carismes laïcals
es basen en els sagraments del Baptisme, la Confirmació i el Matrimoni.
Per al reconeixement i l'atorgament
de ministeris vegeu Christifideles
Laici 21. L'exhortació apostólica
matisa i puntualitza que la tasca de
suplència, per a la qual no es necessita l'orde sagrat, no fa que el laic
sigui pastor. El pastor, diu per reblar
el clau, el fa l'ordenació sacerdotal.
Però el laic, com veurem tot seguit,
pot i ha d'oferir un rostre laïcal a les
comunitats cristianes (a través dels
moviments evangelitzadors o dels
equips laïcals de preparació als sa-
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graments del Baptisme i del Matrimon~ per exemple).

2. El laïcat i les comunitats cristianes
Es podria pensar que l'Església
necessita el laïcat com un lobby de
poder per obtenir una determinada influència social, en el nostre cas, la inculturació de la fe. I és veritat que
,</ 'evangeli no pot penetrar profundament en les consciències, en la vida i
en el treball d'un poble sense la presència activa dels laics» (Ad Gentes
21), però fora aliè a l'esperit del Concili interpretar la presència i activitat
testimonial i missionera dels laics com
l'empenta d'un grup de pressió, que
manipula cercles culturals o polítics
amb influències o amb abusos de poder.
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Per això té molta importància que
Christifideles Laici vegi les coses
d'una manera molt diferent: propugna
la urgència de refer l'entrellat cristià
de les societats humanes, però demanant que aquesta renovació es faci tot
refent el teixit cristià de les mateixes
comunitats eclesials que viuen en
aquests països o nacions (Ch L 34). La
nova evangelització només serà possible si els fidels laics saben superar en
ells mateixos la fractura entre evangeli
i vida (Ibid). La cultura no és evangelitzada pel xoc d'un grup de pressió
confessional que empri mitjans de poder exclusivament mundans (GS 42,§
3). La mediació necessària entre l'evangeli i la vida és la comunitat cristiana madura, oberta, acollidora, capaç de formar cristians, la fe dels
quals sigui vàlida per a ells i per a la
societat en la qual viuen. També el

Concili Provincial Tarraconense, en la
Resolució l, fa la seva opció per la
Comunitat, imprescindible tant en la
nova evangelització com en l'antiga,
per arribar a la inculturació de la fe
(Ch L, 34, §8).

3. El rostre laïcal de l'Església
El rostre laïcal de l'Església és necessari per tal que sigui complet el testimoni de Crist al món (AG 21). La
primera forma del rostre laïcal consisteix en el fet que una sèrie d'àmbits
seculars (família, vida pública de la
societat i de la cultura) siguin l'escenari d'una laics que visquin una vida
«sòbria, honrada i religios!J» (Tit 2, 12),
tot fent que en aquests àmbits penetri
l'ètica i l'esperit de l'Evangeli, és a
dir, que es transparenti la justícia i l'afecte misericordiós del Senyor. Aquesta acció no és coactiva i pertany, a
més, a la corresponsabilitat laïcal.
La segona forma consisteix en el
fet que els laics -i les laiques!-ocupin
aquells llocs de responsabilitat pastoral que no són exclusius dels ministres
ordenats. Exemples: l'administració
diocesana o d'una parròquia, els tribunals eclesiàstics, etc. En un llibre sobre el Vaticà 11, de pròxima aparició
dic: «No és bo endurir la distinció
entre clergal i laics, com si als primers els laquessin els càrrecs de decisió --com si aquesls càrrecs fossin Iols
inherents al ministeri ordenat- i als
segons només els laquessin les aclivitats en el món secular. En aquest sentit, tampoc s 'ha d'endurir la distinció
entre servei a l'Església -suposadament reservat als clergues- i el ser-

vei al món, realitzat pels laics. Els
dos serveis deriven del Baptisme i
de la fe viva».
La tercera forma, imprescindible,
consisteix en el fet que, en el moment
oportú, els laics comuniquin de paraula -a través de la pregària, de la comunicació amical, etc.- allò que la fe
en Jesús, Senyor, aporta a les seves
vides. És, ben mirat, la bona notícia
de Jesús.

V. El laïcat en l'Església de missió
(LG 23)
1. El subjecte primari de la missió és
l'Església local
L'Església local assumeix en la
unitat pastoral els testimonis i anuncis
múltiples que fan els cristians que hi
estan implantats: «L'Església local o
particular és el subjecte plenari de la
missió. En ella, l'Església Catholica
és actuada amb la concreció pròpia
d'un espai i d'un temps determinat: el
Poble de Déu, reunit en I bic et nunc
de la Paraula i del Pa eucarístic, allà
on Crist es fa present en l'Esperit per
la salvació de tots i és enviat a estendre la força de la reconciliació pasqual a totes les situacions en les quals
viu i actua. Tota l'Església local és
enviada a anunciar tot l'Evangeli a
tot l 'home i a cada home: a la catolicitat pròpia de l'Església local o particular en el nivell de la comunió, ha
de correspondre la catolicitat en el
nivell de la missió» '.

2.

FORTE,

2. El Consell Pastoral i la Parròquia
Hi ha dos llocs en l'Església local
on coincideixen d'una manera peculiar els ministeris ordenats i els laics: El
Consell Pastoral (Ch L 25) i la Parròquia (n. 26-27), que és una comunitat
teológica perquè és una comunitat eucarística. Avui, hem d'acumular experiències i algun que altre estudi sobre
aquests dos llocs, on es pot -i s 'had'exercir la sinodalitat com a diàleg
pastoral en acció.
Ha canviat la situació de les parròquies: no volen ser tan sols centtes
d'entreteniment sinó focus missioners.
Aquí es dóna la qüestió pràctica de qui
evangelitza. No solament evangelitza
el moviment sectorial o funcional.
Evangelitza en primer lloc l'Església
local, i fins i tot la parròquia missionera, territorial. Evangelitza qui té l'Esperit de Jesús. Evangelitza qui estima
els pobres com Jesucrist. Ha canviat
també la resposta a la pregunta: on són
els pobres? Els pobres són des de la
classe obrera fins als ancians de la residència X. Hi ha hagut, per tant, un
canvi de mentalitat quant al subjecte
de l'evangelització: és l'Església (territorial i funcional), i també hi ha hagut un canvi quant a la consideració
del procés d'evangelització. «Els pobres són evangelitzats» i «sempre tindreu pobres entre vosaltres» són frases enteses avui segons un abast més
ampli: hi ha la pobresa dels oprimits i
marginats; hi ha la pobresa dels vinguts a menys (pobres vergonyants); hi
ha la pobresa dels transeünts ...

B. La Chiesa delia Trini/à, p. 329; vegeu també Lumen Gentium, 26.
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3. Participació d'associacions, grups,
comunitats i moviments en la missió
de l'Església. Criteris pràctics
Tots participen en la missió, encara que tinguin fonnes molt diverses i
diferenciades. Això està d'acord amb
el pluralisme cultural. Però l'Església
local -i els mateixos moviments i associacions- han de saber quins són els
moviments que realment poden ser
considerats com a moviments d'Església, perquè són realment evangelitzadors.
Christifideles Laici dóna una sèrie
de criteris per discernir quins grups,
moviments o associacions poden ser
assumits per l'Església local (i quins
n.o). Els criteris són els següents:

a) El primat donat a la vocació de
cada cristià a la santedat, cosa que
implica l'esforç per obtenir la unitat
entre la vida pràctica i la fe.
b) La responsabilitat de confessar
la fe (la fe es confessa, es viu; es proposa), cosa que implica l'aliment conseqüent d'aquesta fe (novament l'espiritualitat de síntesi entre fe i vida).
c) La capacitat de donar testimoni
de la comunió viscuda: la comunió
que es viu amb el Pare i el Fill en l'Esperit Sant, la que es viu amb el Papa,
el bisbe, amb les altres comunitats i,
finalment, la que es viu amb els pobres i marginats, àdhuc amb els més
pobres.
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d) La confonnitat amb la finalitat
apostòlica (evangelitzadora) de l'Església.

e) El compromís de fer-se presents
en la societat.
Aquests compromisos sÓn, a la
vegada, criteris per tal que el moviment o l'associació que els manté en
teoria i en pràctica pugui ser assumit
per l'Església local com a tal grup o
comunitat eclesial. Ben mirat, aquests
compromisos es poden formular
també d'acord amb la criteriologia
d'Evangelii Nuntiandi. El Concili
Provincial Tarraconense (Resolució
1) cita Evangelii Nuntiandi 24, que
presenta l'evangelització com un procés. D'ací en resulta que és assumible
per part de l'Església local el moviment o l'associació que compleixi, en
teoria i en pràctica, tots els moments
d'aquest procés, que són els següents:
a) Renovació de la humanitat. Demana l'inseriment en un ambient humà;
demana coneixement, afecte, servei,
acolliment, capacitat de compartir: de
donar i rebre. És el principi de la inculturació.

b) Testimoniatge. Suposa la contemplació i l'amor de Crist, unida a
l'espiritualitat d'Evangeli i Vida. El
testimoniatge ha de manifestar l'home
nou, creat segons Déu en justícia i
santedat veritables (Ef 4,24). Això
porta al testimoni de Crist que cal
donar amb la vida i amb la paraula
(AG21).

e) Anunci explícit de Crisi. Hi ha la
dificultat de dirigir-se a una multitud,
com un cantant de rock es dirigeix a
milers de joves. Possibilitat però de
dirigir-se a grups nodrits, mitjançant
tallers, jornades, colònies, esplais,

exercicis, fulls informatius, litúrgia,
actes per a joves, presència en els
grups de carrer. Hi ha una estructura
de jovent. Al voltant de la discoteca,
el temple on es reuneix la gent de la
nova religió, que té per comunitat la
colla, per ritus el porro o lalitrona, per
horitzó un sexe alliberat i per sentit de
la vida... moltes vegades simplement
el no-res. Cal entrar on es pugui: en un
circuit de joves existent o fet de nou.
Cal, per això, anar més enllà del petit
grup eclesial tancat.
d)Adhesió del cor. Adhesió a Déu,
per la fe. El Credo és la fe de l'Església: l'essència de la fe centrada en
Crist, fill de Déu, donador de l'Esperit Sant (recordem la jerarquia de veritats). La fe vital: adhesió de tot l'home a Déu. Sense menysprear l'aspecte
veritatiu de la fe.
e) Entrada a la comunitat. Ja he
recordat l'opció per la comunitat de
l'església missionera: «Certament,
urgeix arreu refer l'entrellat cristià de
la societat humana. Però la condició
és que es refaci el teixit cristià de les
mateixes comunitats eclesials que viuen en aquests països o nacions».
«La nova evangelització està destinada a la formació de comunitats
cristianes madures». (Ch L 34).
També el Concili Provincial Tarraconense ha optat per això!
f) Acolliment dels signes sacramentals. Cal una litúrgia en què la recepció del do transcendent no es dissimuli, i l'expressió sigui jove, en els
moviments de joves. Entenc per expressió, els cants, gestos i símbols, les
respostes que indiquen compromís ...

g) Activitats apostòliques. La roda
torna al principi: els evangelitzats, ara,
evangelitzen. Necessitat d'uns permanents adults.

VI. Objectius del laïcat en comunió
i en missió

Els grans objectius del laïcat són
ben senzills. Han de deixar que arribi
als homes la iniciativa de Déu. Han de
ser, a semblança de Crist, mediadors
entre Déu i els homes. En síntesi, han
de facilitar l'obra de Déu en el món i,
per tant, secundar la missió de l'Església, servidora de la voluntat de
Déu. Per això, els laics han de ser
transparents i han de vehicular la iniciativa de Déu, tant en general com en
concret:
1. En general: els laics acullen la
iniciativa de Déu que cerca l'home.
«Amb l'Encarnació, el Fill de Déu,
s 'ha unit d'alguna manera a cada
home» (GS 22). L'Església, tot fent-se
serventa dels homes, esdevé llavor i
inici del Regne de Déu (LG S). El
camí de la missió de l'Església és
l'home. L'evangelització passa per
l'Encarnació i la redempció: missió
humanitzadora de l'Església (GS 40).
2. En concret: els laics manifesten,
amb el testimoni i l'ètica, la iniciativa
de Déu en els principals camins de
l'home.

a) El de la dignitat personal: no
instrumentalitzar, no discriminar; igualtat; drets de l'home (Ch L 37). Respecte, promoció i defensa de la persona des del moment de la concepció
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fins a la mort natural (GS27; ChL 38).
Atenció: cal lluitar contra la cultura de
la mort. No ser servents de la tecnologia sinó discernir per humanitzar-la.
b) Cal afavorir la llibertat religiosa.
c) Cal viure a fons la caritat fraterna, ànima de la solidaritat que cerca
ajudar totes les necessitats de la persona. Paper dels voluntariats.
d) Potenciar la justícia. Apareix
aquí tot el món de la política i dels
sindicats. No es pot abdicar de la
participació en la política, tot i que
el camp polític és un lloc de perill
moral (GS 75). (Gaudíum et Spes no
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es fa i¡'¡usions.) Els fidels cristians
han de testificar els valors humans i
evangèlics que estan relacionats amb·
l'activitat política, com ara la llibertat i la justícia, la solidaritat, la dedicació desinteressada al bé de tots,
l'estil senzill de vida, l'amor preferencial pels pobres i els últims.
e) Call 'atenció preferent a l' ecologia, com a ètica que preserva el món i
com a actitud evangèlica del respecte.

n

Sobre la cultura, plural, pluralista i secular; separada de la fe (GS 58),
vegeu, per exemple, Societat i Regne
de Déu.

Els moviments laïcals
TICA FONT i GREGORI, militant de la GOAC

I. El laic a la societat
L'Església, impulsada per l'Esperit, al llarg de la història ha realitzat la
seva missió de testimoniar i impulsar
la presència del Regne de Déu en
cada època històrica i en cada situació concreta. Aquest Regne es fa realitat i es concreta en la vida quotidiana de cada persona i en cada moment
històric. Per aquesta raó és necessari
estar permanentment analitzant el
marc social i eclesial en què vivim,
per poder descobrir l'Esperit. Crec
convenient recollir a trets generals els
eixos que determinen el context social en el qualla nostra Església i, en
particular, el laïcat, han de portar a terme la missió d'evangelitzar.

1. Context econòmic
Des de fa uns quants anys, estem
immersos en una crisi econòmica que
castiga amb més duresa els més febles
(principi de "Mateos"). Taxes elevades d'atur, augment de la precarietat
dels contractes, creixement de les bosses de pobresa ... totes aquestes situacions condemnen moltes persones a la
irrellevància social i a la marginació.
Des d'un marc internacional, cal
destacar la mundialització de l'economia, les finances i la cultura; i s'aguditza la tensió entre un nord ric i un
sud pobre que cada cop es va empo-

brint més i es va tomant més dependent (principi de "Mateos").
Dins d'aquest context, la temptació de la insolidaritat sobrevola tots
els nostres caps. Els creients molt sovint ens debatem o movem entre consolidar o avançar dins del nivell de
vida adquirit i l'exigència de l'Evangeli que proclama benaurats els pobres i ens crida els seguidors de Jesús
a un compromís efectiu amb aquests
pobres.
Cal destacar que en aquest context
s' ha experimentat un avenç a l 'hora de
col, laborar amb mitjans econòmics i
humans en la solució de situacions de
gana, misèria, desastres humanitaris,
marginació i desigualtat. (Hem de subratllar que la majoria de les ONG o
Càrites estan formades per cristians.)
També cal destacar:
I) les veus que demanen un model
socioeconòmic basat en la solidaritat,
diferent del model propugnat pel capitalisme liberal, i 2) els gestos de solidaritat amb els països més pobres, i
totes aquelles veus que reclamen un
repartiment més just d'un bé escàs
com és el treball.

2. Context polític
En la societat es respira un sentiment polític que està unit al desprestigi de la mateixa activitat política.
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Aquest desprestigi està propiciat pel
pragmatisme de la vida pública i per la
magnitud dels casos de corrupció,
Aquesta situació afavoreix la temptació de l'absentisme, de l'abandonament o la no-incorporació a la política (entesa amb una visió àmplia), a
desentendre's i refusar el compromís
des de les diferents opcions polítiques
o, el que podria ser més greu, a no sotmetre a la Hum de l'Evangeli les pròpies conviccions o opcions polítiques,
Malgrat això, continuen haventhi persones creients que creuen que la
democràcia és la millor forma de convivència i que cal anar-la construint
dia a dia amb paciència,
També crec que els sectors més
inquiets del laïcat creient s'estan desplaçant des de formes clàssiques de
compromís polític cap als nous moviments socials i cap a formes que
desenvolupen la participació cívica,
(Sintonia dels joves amb el moviment d'objecció de consciència, insubmisos, ocupes",),

3. Context cultural
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En una època anterior l'existència
personal i col,lectiva estava dominada
o fortament influïda per fet religiós,
Avui, la secularització sembla haver
configurat la cultura occidental; d'una
banda, veiem que s'està oblidant o arraconant la transcendència com a suport de l'existència humana, i, simultàniament, s'aprecien signes de pèrdua
de sentit. De mica en mica, la religió i
la fe es van reeluint a l'àmbit d'allò
que és privat i Déu va deixant de ser

necessari per estructurar la convivència humana des de la solidaritat i
la llibertat.
També voldria destacar la progressiva implantació d'una cultura i mentalitat de tipus urbà i d'àmbit cada cop
més planetari (anem cap a una uniformitat cultural), Aquesta mundialització de la cultura posa de manifest el
pluralisme, la diversitat.., I és des
d'aquest marc de pluralisme cultural
intern i extern en el nostre ambient
més proper que hem de fomentar
l'obertura, la tolerància, el respecte,
el diàleg i la integració de persones i
col, lectius de diferents mentalitats i
cultures; però també és important saber conservar la pròpia identitat. Per
aquesta raó és imprescindible l' existència d'una comunitat cristiana, com
a realitat associada i com a Hoc d'acollida i de trobada,
Globalment, voldria destacar la
presència de joves que participen en
moviments socials alternatius, en
ONG, en experiències educatives de
carrer, en l'acompanyament a drogoaddictes, a nens que pateixen un fracàs escolar i propers a la marginació",
Aquestes experiències són una alegria
i una esperança per a l'Església,

Il. El laic a l'Església
De la mateixa manera que el context social afecta de forma diferent les
actituds i els compromisos dels laics
cristians, podem descobrir una gran
varietat de grups laics dins de la comunitat eelesial que presenten característiques diferents i complexes,

1. Sentit de pertinença a l'Església
Un bon nombre de seglars poden
ser considerats com una majoria silenciosa. Són cristians que van habitualment o amb certa periodicitat als actes
de culte. Formen un grup poc exigent,
agraït amb els serveis que els presten
i qualsevol cosa que faci el capellà ja
els està bé. Les característiques d'aquestes persones són molt diverses:
són gent molt religiosa, d'una arrelada
pertinença a l'Església, formades en
una tradició religiosa de tipus individualista. Moltes vegades tenen una fe
desconnectada de la vida diària i estan
poc preocupades per articular i discernir la realitat social, laboral, familiar...
amb criteris cristians.
També hi ha cristians amb una
identitat eclesial feble. Viuen la seva
experiència cristiana per lliure. La
seva relació amb l'Església i amb els
creients es redueix a la demanda i
participació en sagraments (boda, bateig, funeral) de forma ocasional. En
aquest grup ens tornem a trobar que
les persones entenen la fe d'una forma
individualista, que només afecta la
consciència personal; tenen una comprensió espiritualista de la fe cristiana,
una desconfiança cap a tot el que significa institució i una ideologització
de la fe.
Aquests laics procedeixen d'una
concepció eclesiològica anterior al
Concili Vaticà lI, on l'eclesiologia
imperant era de tipus piramidal i en la
qual la tasca del laic s'entenia com
una participació en l'apostolat jeràrquic. El Concili Vaticà II ens ha aportat una eclesiologia de Poble de Déu,

ens ha donat una missió al laic; la
d'evangelitzar i formar la consciència
cristiana, de manera que s'impregni
l'Esperit de l'Evangeli en les comunitats, els ambients i, en definitiva, en la
societat.
Fruit d'aquesta nova visió, cada
cop hi ha un nombre més gran de creients laics que són conscients de la
seva vocació de seguidors de Jesús i
viuen la seva pertinença a l'Església
de forma adulta i amb profunditat,
il'lusió i fidelitat. Són cristians que tenen una doble ciutadania, la civil i
l'eclesial, però una única consciència
que es deixa guiar per l'Esperit.
Aquest laïcat, en general, participa
de sentir-se enviat, apòstol o agent de
missió, està organitzat en algun tipus
d'associació i tracta d'iHuminar amb
l'Evangeli els diferents aspectes de la
seva vida, buscant una complementarietat entre la fe que professa i els
comportaments de la vida quotidiana,
tant en el pla personal, familiar, social,
professional, com en les seves opcions
cíviques i polítiques.

2. Laic organitzat
Crec que la majoria dels membres
del Poble de Déu no és conscient
d'aquesta crida personal. Solament
una minoria del laïcat viu la seva existència cristiana com una vocació específica. Malgrat això, cada cop hi ha
més laics que volen viure la fe d'una
forma madura i coherent; són conscients
de la crida que els fa Jesús per viure i
col'laborar en la construcció del Regne
en els seus àmbits de vida quotidiana.
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Un obstacle per a la promoció d'un
laic adult el podem trobar en els mateixos capellans, en aquells que tenen
una visió del laic com un objecte al
qual cal dedicar-se, com un destinatari passiu o un coHaborador abnegat.
En la mesura que creixi el tarannà
evangelitzador i de missió de la nostra
Església, augmentarà la presència de
laics conscients de la seva vocació en
estructures cíviques, socials i polítiques. Quan un laic assumeix aquesta
missió, necessita un grup, una associació o una comunitat per reflexionar, compartir, celebrar la fe i discernir la seva actuació.
En els últims anys han sorgit amb
força diversos grups eclesials (asso-

ciacions, moviments, comunitats, carismàtics ... ) que permeten cultivar i
compartir la fe.
La seva aparició no és exempta de
problemes o de perills. Oblidar-se de
la seva vocació evangelitzadora i tancar-se excessivament en el servei al
seu propi grup, la qual cosa genera
particularismes o atomitzacions i el
perill de ser l'única referència eclesial, amb la qual cosa es debilita la
comunió eclesial amb la resta de
l'Església.

III. La dimensió secular. Característica de tota l'Església
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La dimensió secular és una característica de tota l'Església, és un element constitutiu de l'Església. L'Església està inserida en el món i en la
història. La comunitat cristiana neix i

creix en el món, és enviada al món
com a missatgera de la Bona Notícia,
compartint i discernint les alegries,
esperances, tristeses i angoixes de les
persones, i sobretot dels més pobres.
La secularitat, és a dir, la consciència i experiència de viure el moment
concret històric en el món, afecta tots
els membres de l'Església i no solament el laïcat. No podem afirmar que
la secularitat és el camp propi del laic
i que els capellans tenen la missió
d'edificar l'Església. Tant els laics
com els capellans tenim dues ciutadanies (una civil i una eclesial), però una
sola consciència, o també podem dir
que tots tenim una sola direcció que
s'estructura en dos camps.
La secularitat de l'Església, l' obertura dialogant al món, és un signe de
garantia i fidelitat a l'Esperit, a la missió de l'Església i al projecte de construcció del Regne de Déu.

IV. Desafiaments

1. Formació i preparació de laics
Formació entesa no com una sim~
ple adquisició de sabers sinó com un
procés per anar aconseguint una manera de ser, de pensar, de sentir, d'actuar, de viure (personalment i comunitàriament) l'evangeli. La formació ha
d'impulsar, orientar i donar sentit a
tota la vida de la persona i a la del grup
o comunitat. Hem d'impulsar una formació que tingui com a eix la vivència
i el cultiu de la identitat cristiana, que
anima la tasca d'educar la consciència
i la fe, d'aprofundir el missatge de

l'evangeli i que impulsa la vida d'oraci6, contemplació i celebració de la
fe.
La formació ha d'ajudar a viure i
enfortir la coherència cristiana, personal i comunitària, en tots els aspectes
i en tots els moments de la vida. Formar-se, «estar en formID>, suposa una
unificació de la fe i la vida, entre la fe
i la conducta.
La formació i l'acompanyament en
el seu compromís i missió evangelitzadora requereixen i urgeixen la formació dels capellans. Si un capellà ha
de promoure carismes i la presència
dels laics en la vida pública, serà necessari que conegui la realitat del món
i la de l'apostolat seglar, que actualitzi la seva formació i es capaciti per
acompanyar els laics.

2. Impuls de l'apostolat associat
L'acció evangelitzadora de l'Església i dels cristians té una dimensió
temporal i històrica, i les iniciatives de
l'apostolat seglar han d'impulsar la
presència i el compromís dels seus
membres en la vida social. Crec que és
molt dificil, per no dir impossible, que
un laic en solitari, sense cap grup, comunitat o associació pugui portar a
terme la seva vocació missionera. Tot
cristià compromès necessita una comunitat reduïda on compartir, reflexionar i discernir la seva vida, la seva
fe i el seu compromís.

,
En la mesura que l'Església sigui
més missionera, hi haurà més laics
compromesos en aquesta missió i, per

tant, més associacions, grups o comunitats laïcals. Ara ja podem comprovar que cada cop hi ha una major pluralitat de formes d'apostolat associat,
d'acord amb la seva vocació i compromís preferent.

3. Dicotomia pastoral territorial pastoral d'ambient
La pastoral parroquial durant anys
o segles ha donat per suposada la fe de
les persones, i la seva orientació princi pal consistia a mantenir la fe dels
creients, principalment a través dels
sagraments. En la mesura que ha canviat la realitat i la mentalitat que tots
som creients i descobrim la increença
en la nostra societat, hem descobert
que la nostra societat és també una terra de missió i que l'evangelització no
es una tasca que s'hagi de dur a terme
fora de la nostra societat sinó que també aquí és necessària. Això ha fet que
calgui un altre tipus de pastoral, una
pastoral d'ambients i amb una especial vocació per la missió.
El més habitual d'una pastoral
d'ambients és l'acció missionera, el
testimoni en l'ambient i la transformació de les estructures mundanes des
dels valors del Regne. Això demana
una nova espiritualitat, una lectura
creient de la realitat, una confrontació amb l'evangeli i un compromís
decidit pel canvi de les estructures
del món.
També és important en aquesta
pastoral respectar la diversitat de plantejaments, formes i organitzacions.
Amb el temps va creixent la consclèn-
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cia diocesana d'aquest tipus de pastoral i va sent assumida en els plans
de la diòcesi. El problema de la pastoral d'ambients ha estat i és la centralitat laïcal i la seva difícil inserció
en aquelles parròquies que responen
més a una pastoral només de manteniment.
En la pastoral d'ambient el protagonisme és dels laics. Aquesta pastoral requereix un nou concepte de
capellà, no com una identificació no-
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més parroquial sinó com un servei ministerial diocesà.
Finalment, voldria fer esment de
l'aparició i el creixement de les associacions laïques agrupades al voltant
de l'espiritualitat i el cultiu de la fe
(incloent-hi els moviments carismàtics), que tampoc s'estructuren al voltant de les divisions territorials o parroquials, sinó dins de l'Església local.
Crec que aquest fenomen requeriria
un estudi.

La Acción Católica, una propuesta
evangelizadora de futuro
RAFAEL SERRANO, secretari general de l'Acció Catòlica Espanyola.

Introducción
La propuesta de relanzamiento de
la Nueva AC presente hoy en nuestra
Iglesia tiene su origen y fundamento
en un contexto mucho mas amplio que
la propia AC, como es la puesta al dia
del apostolado seglar organizado para
realizar la Nueva Evangelización a la
que nos convoca la Iglesia.
Este es un dato que debemos tener
en cuenta porque sino corremos el
riesgo de pensar que a los obispos les
ha dado ahora por la AC, lo mismo
que antes les dio por lo contrario.

I. La Acción Católica en los documentos de la Iglesia
1. Una constante histórica
Las primeras asociaciones

AI principio, todo era un conjunto
de congregaciones y asociaciones
piadosas y caritativas, gobernadas
siempre por un director religioso o del
clero diocesano y atentos a practicas
devotas y obras de misericordia.

Después, con el advenimiento de
la Revolución Industrial, se desarrolló
en la Iglesia el Hamado catolicismo
social que fue precursor de muchas
obras social es, movimientos sociopolíticos, partidos y sindicatos. Pera
el Apostolado Seglar propiamente
dicho es muy reciente en la Iglesia.
Es con la creación de la Acción Católica' cuando podemos empezar a
hablar con propiedad del asociacionismo seglar, pues es cuando por primera vez surgen en la Iglesia organizaciones dirigidas y gobernadas por
seglares.
Luego viene la crisis, y el vacío que
dejó la Acción Católica fue llenandose por una gran multiplicidad de asociaciones, comunidades y movimientos de todo tipo; con todo lo que ello
ha traido de positivo y de enriquecedor al conjunto de la Iglesia y Apostolado Seglar organizado. Pero también
con sus insuficiencias y con nuevos
problemas que antes no se daban.
A partir de esta realidad, nos encontramos con un hecho fundamental
que a veces pasa desapercibido. En
casi todos los documentos importan-

1. {{Apuntes para la Historia de la Acción Católica en España», paginas 155 y 156, Madrid
1996, editado por la Federación de Movimientos de Acción Católica Española, en el
volumen n° l, titulado Documentos de la Acción Católica Española.
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tes del magisterio de la Iglesia aparece
la Acción Católica, se recomienda y
se tiene en cuenta esta forma cualificada de apostolado seglar, incluso
cuando la Acción Católica ha estada
debilitada.
Así, podemos señalar el Concilio
Vaticana 11, en el Decreto sobre el
Ministerio Pastoral de los Obispos, en
el numero 17: «Úrjase cuidadosamente el deber que tienen los fieles de
ejercer el apostolado, cada uno según
su condición y actitud, y recomendémasies que tomen parte y ayuden a
los diversos campos del apostolada
seglar, sobre toda a la Acción Catófica».'
El Decreto sobre Apostolado de
.los Seglares, en el numero 20: «El Sagrada Concilio recomienda con todo
encarecimiento estas instituciones,
que responden ciertamente a las necesidades del apostolado entre
muchas gentes, e invita a los sacerdotes y a los seglares a que trabajen en
elias. que cumplan mas y mas los requisitos antes acordados y cooperen
siempre fraternalmente en la iglesia
con todas las otras formas de apostolado».'
En el Decreto sobre la Actividad
Misionera de la Iglesia, numero 15:
«Ahora bien ,para la implantación de
la Iglesia y para el desarrollo de la

2. Concilio Vaticano 11: Chislus Dominus, 17.
3. Apostolicam Actuositatem, 20.
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4. Ad Gentes, 15.
5. Chistifideles Laid, 31.

comunidad cristiana son necesarios
varios ministerios, que suscitados
por vocación divina del sena mismo
de la congregación de fieles, todos
deben favorecer y cultivar diligentemente: entre tales ministerios se cuentan las funciones de los sacerdotes, de
los diaca nos, de los catequistas y de
la Acción CatólicGi).'

El número 31 de la Exhortación
Apostólica, Chistifideles Laici: «Entre las diversos formas apostólicas de
los laieos que tienen una particular
re/ación con la Jerarquia, los Padres
sinodales han recordada explícitamente diversos movimientos y asociaciones de Acción Catófica, en los cuales los laicos se asoeian fibremente de
modo orgémieo y estable, bajo el impulso del Espíritu Santa, en comunión
con el obispo y con los sacerdotes,
para poder servir, con fidelidad y 10boriosidad, según el modo propio a su
vocación y con un método particular,
al incremento de toda la comunidad
cristiana, a los proyectos pastorales y
a la animación evangélica de la todos
los ambitos de la vida». 5
El numero 6 de las Orientaciones
Pastorales del Episcopado para el
Apostolado Seglar, de 1972: «Entre
las formas de apostolado asociado,
concedemos especial importancia a la
Acción Católica. Las diversos fases
de evolución de esta forma de apos-

tolado seglar han constituido etapas
importantes para la renovación de la
acción pastoral de la 19lesia en España en las ultimas décadas».'
La conc1usión 19 del Congreso de
Evangelización y Hombre de Hoy:
«Los Movimientos Apostólicos Especializados realizan un cometido muy
importante en la evangelización de
los ambientes, Es necesario potenciarlos porque su tarea es insustituible».7
La conc!usión 26, apartado c), del
documento final del Congreso de Parroquia Evangelizadora : «Apoyar a
los movimientos apostólicos, preferentemente a los de Acción Católica,
orientando hacia ellos a los creyentes
valiosos jóvenes y adultos, buscando,
si es necesario, la mutua complementación de parroquias y movimientos
especialmente en el nivel del arciprestazgo o zona».'

la Acción Católica General, que debera estimular los esfuerzos de las
parroquias a fin de:
»- impulsar la evangelización de
los :imbitos en que esta inmersa la parroquia;
»- impulsar un laicado adulto,
evangelizador, militante; y
»- contribuir a la unidad de la comunidad parroquial en la misión y en
la corresponsabilidad de todos sus
miembros .»
- 127, «impulsar los movimientos
especializados de Acción Católica.
»La presencia de la 19lesia en los
diversos ambitos de la sociedad civil
-rural, obrera, de la cultura- y de la
evangelización a partir de la inserción de los laicos cristianos en ellos
exige, hoy mas que nunca, impulsar
los movimientos especializados.»'
Las siguientes orientaciones, del
Concilio Provincial Tarraconense:

AIgunas orientaciones del documento de la Conferencia Episcopal
Espafiola Los Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo:

- 29, «a) Potenciar los Movimientos de Acción Católica, de niños,jóvenes, adultos, en su doble modalidad
General y Especializada».

- 126, «Promoción de la Acción
Católica General.
»Alentamos a los sacerdotes a
apoyar y acompafiar la promoción de

- 28, «a) Potenciar el Consejo Catalan de Movimientos Especializados.
»b) Poner en marcha un Movimiento General de Jóvenes de Acción

6. Orientación número 6 del documento Orientaciones pastorales sobre el Aposto/ada Seglar, XVII Asamb1ea P1enaria del Episcopado, noviembre de 1972.

7. Documento final del Congreso de Evangelización y Hombre de Boy, 1985. Conclusión 19.
8. Congreso de Parroquia Evangelizadora. Documento final, apartado e de la Conclusión 25.
9. Los Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo. Documento pastoral de la Conferencia Episcopal Española, aprobado en su LV Asamblea Plenaria, celebrada del 18 al23 de noviembre de 1991. Orientaciones 126 y 127.
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Católica, en conexión con los Movimientos Especializados».

-131, «El Concilio propone que
cada diócesis reconozca, potencie o
implante y dote de los recursos humanos adecuados, los Movimientos de
Acción Católica y los demàs movimientos diocesanos, como medios necesarios para que la evangelización
llegue a las personas de ambientes
rurales, obreros, estudiantes y prolesionales. A muchas de estas personas y grupos les resulta dificilla vinculación a las parroquias y requieren
un ritmo lenta y progresivo de evangelización».IO
- El número J02 de la IV Confereneia General del Episcopado Latinoamericano: «Las asociaciones de
Apostolado Seglar son legítimas y necesarias, siguiendo las orientaciones
del Concilio; se reconoce un lugar
especial a la Acción Católica por su
vinculación especial a la Iglesia particular». J1

2. Razones de esta insistencia
Teológicas

Las razones teológicas se van a
desarrollar ampliamente en la siguiente ponen cia, sin embargo me parece
oportuno señalar que, ademas de las
razones pastorales y canónicas, exis-

ten unas razones de conlenido leológico que son las que sustentan y dan
fundamenlo a las olras razones

Canònicas
Ademas de las motivaciones teológicas, en lo que hace refereneia a las
asociaciones eclesiales existe también
un marco jurídico-canónico que las
define en tres apartados: públicas, privadas y de derecho pontificio.
Asoeiaeiones públicas:
Estas asociaciones no son unas organizaciones eclesiales mas, ni se sitúan al mismo nivel que otros gropos
y organizaciones de cristianos, ya que
el Estatuto y la vinculación de estas
organizaciones con la Iglesia tiene un
caracter distinto y peculiar. Su quehacer y su compromiso en la sociedad,
como tal organizaeión, no es a titulo
particular, sino que la Iglesia las reconoce y asume como su propi a tarea que confia a determinadas orga-

nizaciones.
El obispo no solo las reconoce
sino que las promueve como asoeiaciones propias de la diócesis, cuya
prioridad de be ser la fidelidad a la
programación pastoral diocesana.
- Asoeiaeiones privadas:
Son asoeiaeiones eclesial es, pero
surgen para la atención de un carisma
particular determinado.

10, Concilio Provincial Tarraconense, resoluciones 29, 28 Y 31.
11. Conclusiones de la1V Conferencia General del Episcopado La/inoamericano, celebra-
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da en Santo Domingo del 9 al 14 de octubre de 1992, en el número 102.

- Asociaciones de derecho pontifício:

go de moda que al magisterio de la
Iglesia.

Son aquellas asociaciones que el
Papa autoriza y reconoce para que
ejerzan su actividad apostólica en el
plano internacional. Canónicamente
no necesitan reconocimiento episcopal para el desarrollo de su tarea, pero,
teológicamente, no deben funcionar
en ninguna diócesis sin la autorización del obispo.

c) Absolutización del propio modelo de presencia, falta de coordinadón y de afecto comunitario, incomunicación, recelos y, en algunos casos,
hasta enfrentamientos entre ellos.

Pastorales
Desde el punto de vista pastoral,
en el conjunto del episcopado español
se piensa que el modelo de Acción
Católica globalmente es valido para
responder a los retos y desafios descubiertos en el analisis; estos se sintetizan en los siguientes:
- Hay laicos pero no un laicado
consciente de las exigencias de su ser
Iglesia, ni de las implicaciones sociales y políticas de la fe cristiana.
- No existe un asociacionismo seglar vertebrado; muchas asociaciones
responden mas a opciones personales
de sacerdotes que a necesidades reales
de la diócesis.
- En el nivel interno de las asociaciones sobresalen tres problemas:
a) Falta de inserción en la Iglesia
particular y en la pastoral diocesana.
b) A veces se le da mas importancia al ideario del fundador y al teóJo-

- Como aspectos positivos se
señalan:
a) El convencimiento de que la
Acción Católica ha superado definitivamente su crisis; por eso después de
25 años, los obispos aprueban las
nuevas Bases y Estatutos de la Acción
Católica 12 y se vinculan públicamente
con su nuevo proyecto evangelizador.
b) El reconocimiento del papel que
en la dimensión diocesana esta jugando la Acción Católica.
c) El interés que desde instancias
vaticanas se viene mostrando por la
revitalización de la Acción Católica y
su incorporaCÍón plena a los ambitos
internacionales de la Iglesia desde su
propia identidad diocesana. En este
sentido, desde el Pontificio Consejo
para los Laicos, se ha promovido el
Forum Internacional de la Acción Católica como órgano de encuentro, de
coordinaCÍón y de impulsor de la Acción Católica en los diferentes paises
y la potenciación y creaCÍón en aquellos paises en los que todavía no existe; tal es el caso de Albania, Eslovaquia, Eslovenia, Budapest y Polonia,
donde el propio Papa Juan Pablo II
pedía a los obispos de Polonia en su
visita ad !imina del 12 de junio del

12. LX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, celebrada del 15 al20 de
noviembre de 1993.
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1993 que crearan la Acción Católica,
con las siguientes palabras: «Las or-

ganizaciones y los movimientos católicos son importantes medios de formación apostólica de los laicos. Entre
es tos ocupa un lugar particular la
Acción Católica, que en el pasado fue
muy activa en Polonia y dio muchos
frutos maravillosos. Su renacimiento
seria oportuno, porque sin ella la infraestructura del asociacionismo católico
en Polonia estaría incompleta)). II
d) Asimismo hay que destacar el
hecho de que el Pontifício Consejo
para los Laicos, el 29 de junio del 1995,
aprobara el Decreto por el que se reconocla al F orum Internacional de la
Acción Católica como Organismo
Internacional de Derecho Pontifício. 14

En este senti do, el Concilio Provincial Tarraconense, en las proposiciones
5 y 22, anima a los «movimientos es-

pecializados a continuar la tarea de
la evangelización de su propio ambiente», y reconoce ,da tarea que se ha
realizado, a menudo callada y en soledad, por tantos sacerdoles, diàconos,
laicos y laicas, religiosos y religiosas, y
por movimientos especializados (JARC,
MCPC). Se les pide que, lejos de abandonar esa larea, continúen salíendo al
paso de las grandes dificultades que
padecen esos pueblos, amenazados
con la pérdida de su identidad».15

1. Quiere responder a necesidades
reales de la 19lesia

También conviene tener presente
que gran parle de lo que venimos haciendo y realizando en nuestros movimientos sigue teniendo vigencia y actualidad. Incluso muchas de nuestras
opciones, actividades y tareas debemos
intensifícar1as y potenciar1as, pero
deben ser adaptadas y reorientarJas para
dar respuesta a un contexto social que
necesita respuestas nuevas, porque
nuevo es el sujeto al que va dirigida la
acción evangelizadora de la Iglesia.

Cuando decimos Nueva Acción
Católica no es para hacer borrón y
cuenta nueva, ignorando la rica aportaci6n que la Acción Católica ha venido realizando a lo largo de la historia.

No podemos olvidar que una de las
características de la AC mas dinamica
ha sido estar en sintonía con los signos de los tiempos; por eso ha venido
realizando su tarea y concretando su

Il. La Acción Catòlica en su nueva
configuración. Una respuesta
adecuada a las necesidades actuales de la Iglesia

13. Visita ad /imina de los obispos de Polonia, 12 de junio de 1993.
14. «El Pontificio Consejo para los Laicos, decreta:
»el reconocimiento del Forum Internacional de la Acción Cató/ica como Organismo
Internacional de Derecho Pon/iflcio, con persona/idadjuridica privada, conforme a la
Normativa del Canon 116, y aprueba la Normativa, cuyos origina/es estan depositados
en el Archivo del Pontificio Consejo para los Laicos.
»Dado en el Vaticano. el 29 de junio de 1995.
»Solemnidad de los santos Pedro y Pablo».
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15. El Concilio Provincial Tarraconense, resoluciones 5 y 22.

quehacer en coherencia con la eclesialidad que se vivía en nuestras iglesias y con las necesidades pastorales
de la época. Su proyecto evangelizador actual esta dentro de las coordenadas de la Nueva Evangelización, en
sintonía con las opciones y prioridades de la Iglesia Española, y quiere
responder a necesidades reales de nuestras iglesias particulares como son:
- La formación de un laicado adulto en la fe, para realizar la misión en
una sociedad secularizada.
- La vertebración del apostolado
seglar no organizado que surge de la
labor parroquial y no siente la vocación de integrarse en ningún movimiento de carisma particular.
- Ponerse al servicio de la Diócesis, como ellugar genuino y propio de
la AC, revitalizar la pastoral diocesana y ayudar a las parroquias para que
tengan Ulla proyección misionera.
- Impulsar una presencia cristiana
y militante en los considerados ambientes frontera y alejados de la Iglesia.
En síntesis, podemos decir que la
AC es una oferta evangelizadora específica y diferenciada que tiene como
objetivo fundamental el fin global de
la Iglesia. Es decir, la Evangelización
con todas sus implicaciones. Para
realizar esta tarea, la AC ofrece:
- Unos movimientos con las siguientes características :

a) Son movimientos diocesanos
cuyo objetivo fundamental es la evangelización.
b) Tienen clara su identidad cristiana y estan al servicio de la pastoral
diocesana.
c) No tienen objetivos propi os, su
prioridad es la pastoral general y especializada de la diócesis que cada movimiento concreta en el ambito que le
es propio y específico.
d) Son asociaciones de seglares,
ellos son sus responsables, los sacerdotes acompañan a los militantes.
- Unos planes de Formación y unos
métodos pedagógicos que proporcionan a sus militarttes gran madurez
cristiana y eclesial.
- Una organización adaptada a los
nuevos tiempos, para responder adecuadamente a la Pastoral General y
Especializada de la Iglesia.
- Una estructura claramente definida desde. el ambito parroquial hasta
el diocesano, de zona y general, resaltando la diócesis como su lugar genuino y propio.
- Una organización que les abre a las
realidades supradiocesanas e internacÍonaies, que les evita caer en localismos.
- En definitiva, la AC es una organizacion que sostiene, forma, apoya
e impulsa a sus miembros para que
sean testigos de Jesucristo en el mUlldo «comprometidos con la Iglesia y

dispuestos a transformar la sociedad»" de manera adulta y responsa-

16. El Concilio ProvÍncial Tarraconense, resolucÍón 23.
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ble, en colaboración estable, estrecha y permanente con el Ministerio
Pastoral.
Desde esta perspectiva, podemos
decir que la aportación específica de
la AC, aquello que la distingue de
otros modelos de apostolado seglar y
la cualifica, no es tanta el quehacer,
sino el cómo realiza su quehacer, en
losfines y en el encargo que recibe del
obispo.

1. Oportunidad del proyecto

a) Reconstrucción interna
Como consecuencia de la crisis, se
quiebra el modelo histórico de la AC
y se crea en la Iglesia una total desconfianza hacia los movimientos especializados y hacia la AC en general.
La quiebra de confianza entre la
jerarquía y la AC se hada mas evidente cuando se reconoda a los movimientos de AC de derecho, dandole
nombramiento a los presidentes y
consiliarios, pero de hec ho no se les
apoyaba. Es mas, en la mayoría de los
casos, se les ponía trabas para su consolidación y desarrollo.
Justo es decir, también, que no
todos dieron la espaI da a la AC, ahí
tenemos un buen número de sacerdotes que, a pesar de las dificultades e
incomprensiones, no perdieron la confianza en la AC y nos han seguido
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acompañando durante todos estos
años. Igualmente hay que decir de algunos obispos (especialmente de la
Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar) que no «tiraron la toalla» y siguieron trahajando en la Conferencia
Episcopal Española para dejar una
puerta abierta a la continuidad y la
esperanza. Las orientaciones para el
Apostolado Seglar del 1972, son una
prueba de ello. l7
La toma de conciencia por la propia AC de que con la crisis se había
roto su proyecto evangelizador, le
hizo emprender una marcha decidida
hacia su renovación, para superar la
crisis y recuperar el dialogo y la confianza con la Jerarquia.
Una vez restablecido el dialogo
con la jerarquia, comenzamos un camino de colaboración entre la Comisión Episcopal del Apostolado Seglar y los movimientos de Acción
Católica, para plantearnos conjuntamente como deberia ser la renovación
y actualización de la nueva Acción
Católica y así responder, de manera
adecuada, a las necesidades actuales
que la Nueva Evangelización demanda a la Iglesia, al tiempo que se posibilita una Acción Católica mas misionera y evangélicamente significativa.
El camino recorrido por la AC en
todos estos años ha cristalizado en un
nuevo proyecto que, junta con las nuevas Bases y Estatutos de la Federación,
configuran el nuevo modelo de la ACE.

17. Orientaciones Pastora/es sobre el Aposto/ada Seglar, número 6. XVII Asarnblea
Plenaria de la CEE, noviembre 1972.

b) Nueva sensibilidad eclesial hacia laAC
La ACCÍón Católica vive hoy un
momento realmente nuevo; en poco
tiempo se ha pasado de la indiferencia
hacia la Acción Católica al interés y la
preocupación por querer saber cual es
hoy su situación, en que consiste su
especificidad, como seria su aportación a la iglesia particular, etc. Este
cambio no se produce por casualidad,
ni porque los obispos se han levantado un día entusiasmados con la Acción Católica. El cambio de actitud ha
sido posible gracias al esfuerzo realizado por la Acción Católica para renovarse y actualizarse, y a las necesidades de la propia Iglesia expresadas
en el Congreso de Evangelización, el
Sínodo de los Obispos sobre los Laicos y el Congreso de Parroquia Evangelizadora. Estos documentos, tanto
en sus debates como en las conclusiones recogidas, plantean claramente la
necesidad de la AC y apuestan por su
promoción. 18

orientaciones han hecho posible que
en la Iglesia se haya producido un
gran cambio en la conciencia seglar,
tanta el magisterio de la Iglesia como
la teología actual comparten hoy que
la realidad de la Iglesia no es solo el
clero!', sino que todos los miembros
de la Iglesia somos iguales en dignidad cristiana y todos tenemos la obligación de anunciar a Jesucristo. La
evangelización es un derecho y un
deber de todo el pueblo de Dios y, por
tanto, todos los cristianos, c1érigos,
religiosos y laicos, estamos llamados a evangelizar según las propias
funciones, ministerios y carismas.

e) Contexto eclesial favorable a la
misión

Desde esta perspectiva, hoy no es
comprensible un laico que pretenda
vivir su fe cristiana encerrado en la
sacristía, ya que la lucha en favor de la
justicia y el respeto a la dignidad de
las personas son elementos esenciales
de la evangelización, porque «el hombre es el primer camino que la Iglesia
debe recorrer en el cumplimiento de
su misión: él es la primera via fundamental de la Iglesia, via trazada por
el mismo Cristo, vía que inalterablemente pasa a través de la Encarnación y de la Redención».20

La celebración del Concilio Vaticana 11 y el posterior desarrollo de sus

En este contexto de misión, hacia
losaños 1972-1973 se produceuncam-

18. Congreso de Evangelización y Hombre de Hoy, pagina 545, Conclusión 19. Mensaje fi-

nal delSínodo de los Obispos sobre los Laicos, apartado S, Roma 29 de octubre de 1987.
Christifideles Laid, 31, y Congreso de Parroquia Evangelizadora, tercera ponencia.
segunda línea de acción, apartado C, pagina 174.
19. Ad Gentes, 41: «La Iglesia no esta verdaderamenteformada, no víve p/enamenle, no es
señal perfecta de Cristo entre los hombres, mientras no exista y lrabaje con los pastores
un laicado propiamente dicho. Porque el Evangelio no puede penetrar profimdamente
en /as conciencias, en Ja vida y en el trabajo de un pueblo sin la presencia activa de los
seglares».

20. Christifideles Laici, número 36.
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bio importante en la Iglesia Española,
la Conferencia Episcopal aprueba un
magnífico documento titulado Iglesia
y Comunidad Política 21 Con él la
Iglesia quiere resituarse en la nueva
sociedad democn\tica, distancilíndose
eJaramente de cualquier proyecto político partidista e insistiendo en su
caracter evangelizador y misionero.
Después vienen olros documentos
importantes como son: Testigo del
Dios vivo, Católicos en la vida pública, La Verdad os harlÍ libres, etc."

que es el que da una cualidad diferente a todo lo que la Iglesia viene realizando en estos años. Ya no se trata
de que la Iglesia se adapte a la sociedad democratica, como era su interés
en los prim eros años de la transición,
sino que los cambios acelerados y profundos por los que pasa hoy la sociedad nos ponen ante una realidad muy
diferente a la de hace unos años. La
sociedad actual plantea a la Iglesia
nuevos retos que demandan nuevas
respuestas pastoral es.

Los documento s antes mencionados no son solamente elaboraciones
doctrinales y teóricas, sino que pretenden reavivar la conciencia de los católicos para que seamos verdaderos
testi gos de Jesucristo en el mundo.

Los cambios acaecidos en nuestra
sociedad son tales que el propio cardenal Suqui a, en su discurso a la LVI
Asamblea Plenaria del Episcopado,
nos decía que para llevar adelante la
tarea de la Nueva Evangelización conviene tener en cuenta que «el hombre
de hoy, generalmente, no sintoniza
con las formas culturales en las que se
ha expresado el cristianismo. No entiende la vida desde la tradición cristiana, no se expresa ya, en muchos
casos, en vocabulario cristiano. Necesita aprender de nuevo qué significa
ser cristiano y culÍl es su verdadera
significado para la vida, no a través
del discurso, sina del testimonio».

La Acción Católica, que ha nacido
para evangelizar, que fue capaz de salir de la sacrístia y romper con el
cristianismo pasivo y desencarnado
donde se encontraba aneJado la gran
mayoría del catolicismo español, encuentra en las nuevas orientaciones
que van surgiendo de los documentos
y del magisterio de la Iglesia el clima
adecuado para poder desarrollar su
verdadera vocación misionera en medio del mundo.
d)La Nueva Evangelización y laAC

Junto a es.Íos amílisis, hec ho s y
acontecimientos hay un nuevo dato,
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Si tenemos en cuenta esta nueva
realidad de la sociedad española, es
evidente que hoy nuestra Iglesia necesita, mas que en épocas anteriores,
formar un nuevo sujeto que esté capacitado para transmitir el Evangelio en

21. Documento sobre Iglesia y Comunidad Política, 17a Asamblea Plenaria de la CEE, 23
de enero de 1973.
22. Testigos dei Dios Vivo, XLII Asamblea Plenaria de la CEE, del 24 al29 de junio de 1985.
Católicos en la Vida Pública, Comisión Permanente del Episcopado, 22 de abril de 1986.
La Verdad os harà libres, Instrucción Pastoral de la CEE, 20 de noviembre de 1990.

una sociedad que ya no da por supuesta la fe cristiana, sino que la fe hay que
contagiaria y proponerla en un medio
social que no es precisamente receptivo a los valores evangélicos. Por eso,
hoy no basta con repetir recetas del
pasado ni es suficiente con los francotiradores, por muy valiosos que estos
sean. Para responder evangélica y
adecuadamente a la real idad actual es
necesario articular un horizonte pastoral en el que todos y cada uno de los
miembros de la comunidad cristiana
nos sintamos miembros activos y corresponsales de la tarea evangelizadora.

mensaje cristiano, porque uno de los
problemas que tienen nuestras iglesias
es la falta de testi gos que sean capaces
de hacer presente el Evangelio al
mundo de hoy, de manera clara y significativa.

Es urgente y necesario avanzar en
comunión misionera, que implique
una nueva manera de programar, revisar y ejecutar la pastoral; que interpele con fuerza y con valentia a las personas de nuestro entomo, no para que
seamos mas cuantitativamente, ni para
que la Iglesia tenga mayores privilegios social es, sino para que cada día
sean muchas mas las personas que se
entusiasmen con Jesucristo y se incorporen a su Iglesia.

En este sentido, podemos afirmar
que el gran reto que liene hoy la
Iglesia es la liberación integral de
los pobres.

España es tierra de misión a la que
hay que volver a evangelizar. El agente evangelizador que hoy necesita
nuestra Iglesia debe tener un nuevo talante: ser un cristiano sin complejos,
que anuncie el Evangelio y lo testifique con su propia vida; que se distancie tanto de radicalismos hipercríticos,
como del pasotismo evasivo y de una
concepción de la fe intimista y desencarnada.
Se necesitan laicos responsables,
con conciencia clara de su ser Iglesia,
que presenten de modo íntegro el

Una Iglesia que no tenga nada que
decir en favor del hombre, especialmente del pobre y del necesitado; que
no denuncie las injusticias y que no
trabaje para construir un mundo nuevo en la perspectiva del reino no. esta
siendo fiel a la misión que Cristo le ha
confiado.

El que desaparezca la pobreza es
un reto para toda la sociedad, no sólo
para la Iglesia. Aunque para la Iglesia
este tema no es uno mas, ya que los
pobres son su opción preferente porque son los mas necesitados de la Buena Noticia, los que mas necesitados
estan de encontrarse con el Dios de
Jesucristo. Por eso, los cristianos debemos intentar por todos los medi os
que desaparezcan las situaciones de
injusticia, que permiten que cada día
haya mas pobres excluidos de los bienes que Dios ha puesto en el mundo
para todos los hom bres.
Sin embargo, es preciso tener en
cuenta que la liberación de los pobres
adquiere una mayor dificultad en un
contexto social en el que predomina:
El secularismo, que prescinde de
Dios y de la transcendencia.
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- La indiferencia ante la existencia
de Dios, que se traduce en una inhibición practica ante los problemas de los
hombres y ante las necesidades de los
pobres.
- La religión descafeinada, donde
cada cual toma lo que le parece de la
fe. Todos vivimos igual, creyentes y
no creyentes, con lo cual dificilmente
se pueden ver los efectos humanizadores de la fe.
- El individualismo, que hace a los
hombres egoístas e insolidari os.
- El pragmatismo científico, como
único criterio de verdad.
- El hedonismo, como objetivo último de sentido de la vida.
- La superficialidad, la ambigüedad y la falta de vertebración de nuesIra sociedad española.
- El poder de los Medios de Comunicación, con ideologías agnósticas que crean hom bres adormecidos,
alienados y robotizados.
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Teniendo en cuenta esta nueva reaIidad, en la Iglesia se pone en marcha
el proyecto de la Nueva Evangelización,
cuyos objetivos los podemos sintetizar en los siguientes enunciados:
a) La reafirmación de los valores
de identidad católicos.
b) La lIamada a la coherencia de
los católicos con la fe de la Iglesia.
c) La recuperación de la dimensión
pública de la fe.
d) La urgencia del compromiso
social y político de los católicos en

coherencia con la Doctrina Social de
la Iglesia.
e) La denuncia de las grandes injusticias que se producen en el mundo.
f) La defensa decidida de los pobres y marginados de la sociedad.
g) Apuesta decidida por la paz.
h) El ecumenismo.
Estos objetivos y planteamientos
surgen como respuesta a una visión de
la realidad en la que, si bien se tiene
en cuenta la presencia de Dios en el
mundo, empujando la historia hacia la
Salvación, también predomina el elemento negativo en el cual me centraré
para resaltar el horizonte hacia el cual
se dirige la nueva Evangelización. Para
ello, intentaremos responder aunque
sea brevemente a tres preguntas bitsicas en relación con el tema.

l'. ¿ Qué tipo de fe vivim os los
cristianos?
Nuestras comunidades cristianas
generalmente estim marcadas por la
atonía y la falta de vigor evangélico.
La inmensa mayoría de los cristianos
han sucumbido al encanto del consumismo y la evasión; al espiritualismo
desencarnado y al cristianismo «descafeinado». Sino ¿cómo es posible que en
unas sociedades donde mayoritariamente nos confesamos cristianos puedan existir tantas desigualdades e injusticias, tanta falta de amor al prójimo ... ?

r ¿ Cual es el lugar de la fe y su
incidencia social?
En nuestro contexto europeo la
19lesia tiene complejo de inferioridad
y esta siendo relegada de la esfera pú-

blica por la pasividad y la falta de garra de los cristianos, que han posibilitado que en la sociedad se hagan
cada día mas fuertes el secularismo
y ellaicismo.

r

¿Qué lugar se le quiere asignar
a la Iglesia por los poderes públicos?
En este tema hay que tener presente que las relaciones del cristianismo con el poder civil han originado
tensi ones desde siempre. Hoy, a pesar
de los avances que supusieron en su
tiempo los concordatos y la nueva
comprensión de la relación IglesiaMundo que inauguró en Concilio Vaticano 11, aún persisten problemas originados por la propi a comprensión
que el Estado moderno tiene de la
Iglesia, de su función y de su lugar en
la sociedad civil.

naciones, bautizos, comuniones ... ) ya
que una cierta sensibilidad religiosa
puede ser buena para la convivencia
humana.
Estos planteamientos chocan con
dimensiones esenciales de la fe, porque para la Iglesia la fe es personal,
pero también es comunitaria y totalizante, afecta a to do lo que es la
vida de las personas y no hay nada en
la sociedad que no afecte a nuestras
vidas. Por eso la Iglesia, respetando la
legítima autonomía de lo temporal, no
debe ni quiere reducirse a ser «moralina» tranquilizante de las conciencias.

A nivel social, la Iglesia no debe
<<invadin> espacios que no le corresponden, como pueden ser el mundo de
la economía, de las leyes o de la política; su lugar esta en organizar la caridad en colaboración con el Estado y
fomentar las obras social es y de «misericordia».

Tampoco quiere vivir amordazada
y recluida en la sacristía mientras a su
alrededor se producen situaciones de
injusticia contrarias al plan de Dios y
a la dignidad de las personas. Para dar
respuesta a la situación descrita, en la
Iglesia, impulsado por el Papa Juan
Pablo 11, se pone en marcha un proceso que ineluye:
- La re lectura y actualización de su
doctrina a través de los sínodos.
- La preocupación y urgencia por
la forrnación, como complemento necesario que capacite al sujeto evangelizador que hoy necesita la Iglesia,
y así pueda colaborar de manera eficaz en la Nueva Evangelización.
- La revitalizaci6n del asoCÏaCÏonismo seglar como cauce indispensable, para formar, animar y sostener al
cristiano en su compromiso en medio
del mundo.

En la esfera de lo público, la presencia de la Iglesia se debe limitar a
conservar las tradiciones y las costumbres (procesiones, romerías, peregri-

Estos han sido los presupuestos en
los que ha bebido y se ha fundamentado el nuevo proyecto de AC. Me he
detenido en ellos porque son las ela-

A nivel personal, la visión mas
común es la que pretende reducir la fe
al ambito de lo privado, ya que según
sus teorías la fe es personal, individual e íntima; incluso puede ser buena
para muchas personas, pero no debe
tener a1cance social.
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ves necesarias que nos ayudan a comprender el por qué de una nueva AC y
la oportunidad de la mis ma.

III. Actualidad y novedad de la Acción Católica
1. Un proyecto evangelizador

Los obispos y la AC ofrecen un
proyecto evangelizador al conjunto de
la Iglesia como medi o idóneo y eficaz
para realizar la evangelización con
todas sus implicaciones; que tiene una
manera concreta de concebir la formación, la presencia, el compromiso y la
relación fe-mundo, fe-cultura, fe-política. No debemos olvidar que, según
la comprensión que se tenga de estos
conceptos, así seni en definitiva la
orientación que le demos a nuestro
quehacer y a nuestra !l,rea evangelizadora: dialogo o confrontación, oferta o
imposición, encamación o dirigismo,
actos de conciencia o indoctrinación.

2. Una estructura organizativafederal
Actualmente, la AC es una federación. Todos los movimientos que forman parte de la federación son de AC,
pero ninguno por separado es la AC.
La AC es la respuesta unitaria que
el conjunto de los movimientos dan a
la pastoral global de la Iglesia, cuya
expresión maxima es la Federación,
donde todos y cada uno de los movi-
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mientos permanecen unidos en un
mismo fin, identificados con un mismo proyecto que se concreta en distintos sectores o campos de evangelización, tanto en la pastoral general como
especializada de la Iglesia.

3. Reestructuración actualizada de
los M ovimientos
La reestructuración de los movimientos actual es en función de los objetivos señalados en el documento La
Acción Católica hoy. Nueva configuración de la A C, la orientación 22. del
Concilio Provincial Tarraconense 23 y
las necesidades pastoral es de hoy.
Todo ello implica:
- Un proceso de discemimiento
para que dejen de pertenecer a la AC
aquellos movimientos que, aunque
históricamente hayan pertenecido a la
AC, no acepten este proyecto, y de
hecho no concuerden con la identidad
actual de la nueva AC.
- La incorporación a la AC de
otros movimientos que, sin haber pertenecido históricamente a la AC, reúnan en sus practicasla eclesiologia
de las cuatro notas y pidan su ingreso
en la Federación.
- La creación de otros nuevos movimientos, si fuera necesario.
- La aprobación por la Conferencia Episcopal Española de las nuevas

23. El capítulo lI, apartado D. del documento La ACE hoy y el Concilio Provincial Tarraconense, resolución 22.

Bases y Estatutos de la ACE. Esta
aprobación le da al proyecto de AC
una cualidad totalmente diferente, en
tanto que el proyecto ya no es solamente algo consensuado entre la Comisi6n Episcopal de Apostolado Seglar y la actual AC, sino que esta
asumido por la Conferencia Episcopal
Española, con todo lo que supone de
identificación con nuestro proyecto
evangelizador.
Y estas características no sólo son
diferentes a las de otras épocas, sino
que son totalmente nuevas.

IV. Puesta en marcha y consolidación de la Acción Católica en las
diócesis

que realizar un trabajo que les motive
y descubran la necesidad de la AC, y
así poder asegurar «consiliarios bien
preparados para cumplir esa farem>.24
b) Deben conocer lo que se esta
haciendo en el Consejo del Presbiterio, el Consejo de Pastoral, la Delegación de Apostolado Seglar, las demas
delegaciones, directorios y de partamentos Diocesanos y contar con su
colaboración siempre que sea posible.
c) Contar con las comisiones diocesanas y generales de los movimientos, con sus materiales de iniciación y
formación, con su asesoramiento y
acompañamiento, sin descuidar la
aportación específica que en esta tarea
pueden realizar los consiliarios diocesanos.

Aspectos a tener en cuenta
Se trata de un relanzamiento de
toda la AC. Hay que apoyar no sólo la
AC General sino ver también cómo se
pueden fortalecer los movimientos
especializados.
El proceso de puesta en marcha y
revitalización de la AC debe estar presidido por la comunión, la corresponsabilidad y la implicación recíproca
de las entidades llamadas a dinamizar
la pastoral diocesana.
En esta primera etapa de relanzamiento es indispensable:
a) El acompañamiento y la colaboración de los sacerdotes; por eso hay

V. Conclusión
Para que la AC sea respuesta a las
necesidades que la realidad y la Nueva
Evangelización nos demandan se
necesitan al meno s los siguientes requisitos:

1. Clima pastoral adecuado y
compartido.
Que implica no sólo que la decisión de revitalizar la AC sea fruto
del discemimiento pastoral en el marco del plan pastoral diocesano, sino
que en el conjunto de la diócesis se
debe fomentar el convencimiento y
dejar claro desde el principio que la

24. Concilio Provincial Tarraconense, resolución 107. apartado a).
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promoción y el relanzamiento de la
nueva AC no significa que no se potencien en la Iglesia otros carismas
particulares, ya que las organizaciones
eclesiales de caracter privado tienen
un gran valor y son muy necesari as
para desarrollar aspectos concretos
del apostolado.
Ademas, hay que ser conscientes
de que siempre van a existir en la
Iglesia personas que tengan una vocación determinada y se sientan llamadas a ejercer su apostolado, desde
un carisma particular concreto.
La AC no entra en competencia
con otros modelo s de apostolado seglar, ni es función suya ocupar parcelas que no le pertenecen. Cada carisma
particular, cada organización apostólica tiene su sitio, su lugar y su función en la Iglesia.
La pluralidad de carismas es una
gran riqueza para la Iglesia que ni
pueden ni deben ser anulados. ((El Espiri/u sopla donde quiere y cuando
quiere». Por eso nunca van a faltar
en la Iglesia carismas particulares
que den respuesta a aspectos concretos de la evangelización que no estén atendidos suficientemente por la
Iglesia.

2. Vinculación de la parroquia a la
pastoral Diocesana.
Las parroquias tienen que hacer
un esfuerzo para seguir en su programación las Iíneas del plan pastoral
diocesano. No es bueno ni eclesial
36

mantenerse al margen de la diócesis
argumentando que el plan pastoral no
es misionero ni representativo porque
lo han hecho unos cuantos vicarios
junto al obispo sin tener en cuenta la
realidad. Aún en el caso que así fuera,
a la larga es mas negativo pasar del
plan que si nos implicamos todos en él
y trabajamos para reconducirlo.
Por otra parte, a la AC le resulta
difícil trabajar identificada solamente
con una parroquia prescindiendo de la
realidad diocesana. Esa seria falsear
su identidad, a la vez que una fuente
de conflictos permanentes, ya que al
ser la AC una realidad eminentemente diocesana, organizada y estructurada en los distintos pIanos de la diócesis, las interferencias y la falta de
comunión seria constante y manifiesta.

3. Opción en la parroquia por una
pastoral misionera.
Las parroquias tienen que ir cambiando su funcionamiento, abrirse
cada vez màs a la corresponsabilidad
y la participación del laicado, poner
en el centro de su actividad la misión,
impulsar un laicado adulta en la fe, y
potenciar y desarrollar la dimensión
social de la fe. Por experiencia sabemos que esto no es lo común en nuestras parroquias. No obstante, confio en
que si junta a nuestro empeño y nuestro trabajo nos abrimos a la fuerza del
Espíritu, ÉI nos irà señalando el camino para que la nueva AC sea pronto
una realidad pujante en nuestras iglesias diocesanas.

Fundamentos teológicos y
eclesiológicos de la Acción Católica.
Planteamiento pastoral.
ANTONIO CARTAGENA, director de la Comissió Episcopal d'Apostolat Seglar
de la Conferència Episcopal Espanyola.

I. Introdncción

Tenemos necesidad de elevamos a
una consideración global. De aquí la
pretensión en estos momentos de delimitar y situar a la Acción Católica en
la perspectiva del conjunto dellaicado
en la Iglesia, sin pedir razonablemente que se diga toda o que se responda
a todos los problemas concemientes a
la Acción Católica; esta sobrepasa mi
competencia y los límites de esta exposición. Pera puede darse una gran
fecundidad al analizar con sencillez
los datos del conjunto, sin apoyamos
excesivamente en experiencias particulares, tal vez relativas.

que brota del Concilio Vaticana Il, y
pasaremos por alto las diversas concepciones de la misma predominantes
hasta el mismo Concilio, en las que se
atendi a, sobre toda, a su dimensión
visible y a la unidad de todos los bautizados, que en su conjunto constituyen el cuerpo eclesial del Señor. El
toda de la Iglesia se veía articulada
rígidamente en partes coligadas entre
sí y en el vértice, baja la guía de la
cabeza visible. Si la Iglesia es una en
realidad, las distintas realidades eclesiales encuentran su identidad en relación directa y estrecha con ella.

Il. La Iglesia local en la eclesiologia
de la Comunión

«La hora presente no pide lamentaciones, sina obras. Yactuar ràpidamente. Porque si, como dijo Pío XI, el
gran escandalo de la Iglesia en el siglo XIX fue el haber perdido la clase
obrera, quizà se diga en el futura que
el gran pecado de los bautizados del
siglo XXfue el no haber sida católicos»
(Carta Pastoral sobre el sentida de la
Iglesia. Cuaresma 1951. Mons. Feltin)'.

El Vaticana II redescubre la fundación trinitaria de la Iglesia. Como su
Señor, la Iglesia nace de lo alto, de
junta a Dios, por la iniciativa gratuita
y libre del amor trinitario.

Por tanta fijaremos la atención a
partir de la concepción de la Iglesia

- Es la Iglesia del Padre, que en su
universal designio salvífica la ha que-

2.1. La /glesia eslú fundada en la
Trinidad

1. Jalones para una teologia dellaicodo. Y. Congar. Estela, 1963; pàg. 424, nota 57.
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rido como signo e instrumento de la
unidad de los hom bres entre sí y con él.
- Es la Iglesia del Hijo, que con la
encamación y la pascua la ha puesto
en la historia como su cuerpo.
- Es la 19lesia del Espíritu, comunidad siempre nueva y vivificada por
el don de aquél, que hace presente al
resucitado en el tiempo de los hombres, enriquece al pueblo de Dios con
carismas y con ministerios y lo conduce hacia la meta futura.
La 19lesia es el signo de la presencia divina entre los hom bres, de la Trinidad en el tiempo, de la gloria ya escondida en la historia: es el «Reina de
Dios presente en el misteria» '.

2.2. La 19lesia esta fundada en la
Eucaristía
El lugar que asume a todos, y que
respecto a todos se pone como «culmen y fuente», es la celebración de la
eucaristía. La eucaristía hace la Iglesia, en cuanto que es el lugar de la
irrupción del Espíritu, representa la
pascua de Cristo y reúne así a los
hombres en la fuerza de la pascua. Y
la Iglesia hace la eucaristia, en cuanto es la comunidad celebrante, obediente a su Señor.
Por eso la fe cristiana de fine a la
eucaristía como el sacramento de la
unidad, y designa con la misma palabra a la eucaristía y a la Iglesia: Cor-

38

2. LG, 3: cfr. todo el cap.!.
3. LG, núm. 26.

pus Christi. Entonces, por su naturaleza la eucaristía esta ligada a una comunidad concreta celebrante, a un
lugar y aun tiempo bien circunscritos:
la Iglesia que nace y se expresa en la
eucaristía es por eso prioritariamente
la iglesia local.
«En toda comunidad de altar, baja el
sagrada ministerio del obispo, se manifiesta el simbolo de aquella caridad
y unidad del Cuerpo mistico, sin la
cual no puede haber salvación». En
estas comunidades, aunque sean frecuentemente pequeñas y pobres o vivan
en la dispersión, esta presente Cristo, por cuya virtud se congrega la 19lesia una, santa, católica y apostólica»'.
En la perspectiva de la eclesiología
eucarística no existen, pues, porciones
o partes de Iglesia: el único cuerpo
eclesial de Cristo està presente en plenitud en cada comunidad eucarística
local, que son la 19lesia realizada, aquí
y ahora, en un lugar y en un tiempo
determinado.
Por tanto, el primado y la importancia esencial de la iglesia local resulta fundado en relación al origen trinitario y pneumatológico de la 19lesia,
y a su naturaleza eucarística.

2.3. La Iglesia esta cimentada en el
hombre
Ademas hay que hacer una consideración de canícter antropológico,

que lleva a valorar la iglesia local. Los
hombres y mujeres no existen jamas
in vitro o en abstracto: só lo existen
personas concretas, situadas en relaciones evidentes de mutua interdependencia, radicadas en una historia y en
una cultura '.
La Iglesia que nace de la proclamación de la Palabra, en el espacio y
en el tiempo, debe estar situada en la
historia y en la cultura de su pueblo,
iglesia local, porque habla el lenguaje de su gente, piensa con las categorías de los hombres concretos que la
componen, vive las tensiones y las
contradicciones que éstos viven y
hace resonar en elIas la fuerza vivificante del Evangelio. Desde los origenes la Iglesia existe concretamente
como la Iglesia de Dios que esta en Corinto, en Roma .. (abora en Barcelona).

2.4. Primacía de la Jglesia local

Por tanto, la consecuencia importante de este primado de la iglesia local -fundado a partir de la iniciativa
trinitaria, de la eucaristia y de la antropologia- es la necesidad de reconocer en ella a titulo pleno el sujeto
eclesial.
En suma, no existe acto verdaderamente eclesial que no sea originariamente acto de una iglesia local: el
ejemplo mas evidente se encuentra
precisamente en la mas antigua concepción del primado universal, fundado en el hecho de que el ministro de la

4. EN, núm. 62 y 63.

unidad entre las iglesias es el obispo
de Roma, y la Iglesia de Roma -en
virtud del martirio de los santos Pedro
y Pablo sucedido en Roma- es la Iglesia «que preside en el amoni (Ignacio
de Antioquía).
El aspecto negativo de este principio es que una estructura o iniciativa
cualquiera, orientada a la comunión y
a la misión, no es auténticamente eclesial si no radica y no se refiere a la
iglesia local y a las iglesias locales. En
una palabra, la alternativa no esta entre iglesia local e iglesia universal,
sino entre iglesia local e inexistencia
de la Iglesia.

III. Corolarios eclesiológicos
3.\. Tesis fundamental es que la
iglesia local es la Catholica realizada
en las concreciones de espacio y de
tiempo, aquí y ahora.
3.2. Las iglesias locales se encuentran entre sí en una relación de comunión, de la que la comunión eucarística es el fundamento y la expresión
3.3. La iglesia local encuentra en
el obispo, ministro en ella de la unidad, el signo y el siervo de su comunión.
3.4. Las iglesias locales, así, encuentran en la comunión colegial de
sus obispos el signo e instrumento
concreto de la comunión existente
entre elias.
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3.5. El Vaticano lI, mientras reafirma el primado de la iglesia local,
presenta a la iglesia universal como
la comunión universal de las iglesias, que se expresa y se promueve
por el ministerio de la unidad del
colegio episcopal, en torno a aquel
que ejercita a su vez en él el ministerio de la unidad, el obispo de
Roma.
3.6. Por último, a la valoración de
la autonomía y de la creatividad de las
iglesias locales va si empre unida la
valoración de las estructuras cole giales de comunión entre las iglesias. Por
una parte se resalta la dignidad y la
originalidad propia de cada iglesia local, por otra, se resalta el valor y el
significado auténtico del ministerio de
unidad entre las iglesias y en cada
iglesia local.

IV, La misión, dimensión esencial y
constitutiva de la Iglesia y de la
comunión eclesial
Si existe la Iglesia y el apostolado
es para evangelizar, para hacer llegar
a los hombres, en los límites de espacio y de tiempo, la salvación de
Jesucristo. Así pues, la misión de la
Iglesia prolonga la de Cristo y así,
según los límites señalados de espacio y tiempo, es la misma, «Como mi
Padre me ha enviada, asi os envio a
voso/ros» (Jn, 20, 21. 17, 16).
Su origen trinitari o funda para la
Iglesia la exigencia de la misión '. La
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pura gracia, que constituye a la 19lesia
en su comunión, no es posesión, es
misión: la comunión eclesial se une
estrechamente al envío.
El primer sujeto de este envío es
la iglesia local. El pueblo de Dios
congregado en este tiempo y lugar
es enviado a extender a todas las
dimensiones en las que esta puesto,
el poder de la reconciliación pascua!.

4.1. Toda la iglesia local es enviada
Esto significa que, por la fuerza
del bautismo y de la eucaristía, no hay
nadi e en la comunidad eclesial que
pueda sentirse eximido de la acción

misionera.
4.1.1. Cada bautizado debe comprome/er los dones recibidos en el
servicio de la misión eclesial: a nadie
es lícito exonerarse del compromiso,
como a nadie le es lícita la separación
de los otros.

4.1.2. Discernimien/o y coordinación: el ministerio de unidad debe discernir y coordinar los carismas en
vistas a la acción misionera.
4.1.3. Corresponsabilidad en la
misión: todos, cada uno según el propio carisma y el propi o ministerio, en
unidad en torno al ministerio ordenado, estan lIamados a evangelizar en las
formas y modos que el Espíritu da a
cada uno.

5. LG, cap. I, núm. 2, 3 Y 4; Y también, AG, cap. I.

4.2. Toda la iglesia local anuncia
todo el evangelio
La Iglesia es enviada a anunciar el
evangelio, que no es una doctrina,
sino una persona, Cristo.
4.2.1. La misión exige el testimonio integral de Crislo.
En este reside la catolicidad del
mensaje, si no lo hacemos en plenitud,
lo adulteramos o debilitamos. Se pueden dar dos reducciones que comprometen y ponen en peligro la catolicidad del mensaje:
a) la reducción secular: identifica
el evangelio con algún tipo de ideologia o proyecto y,
b) la reducción integrista: acentúa
de tal manera lo absoluto del evangelio, con respuestas para todo, que
pierde de vista la situación padecida
por los destinatarios del mismo.

4.3. Toda la iglesia local anuncia
todo el evangelio a toda el hombre, y a cada hombre
Las opciones cualifican la vida,
por eso mismo por el interior de la
comunidad eclesial, que siempre tiene
necesidad nuevamente de ser evangelizada y de decidirse por Crislo en
lo vivo de las situaciones siempre
nuevas de la historia, la Iglesia local
evangeliza si continuamente se evangeliza, dej:índose purificar y renovar
por el juicio de la Palabra de Dios en
lo concreto de su camino y de las tomas de postura que se le exigen.
Urgencia de la misión: una Iglesia

local sin urgencia y sin pasión misionera es un campo de muertos, no precisamente la comunidad de los resucitados en el Cristo Resucitado. Y esta
tensión misionera no debe pararse
aquí, la iglesia local no puede encerrarse en si misma sino que ... debe
abrirse a las necesidades de las demlÍS
Iglesias. Disminuiria su impulso vital
si se concentrase únicamente sobre
sus propi os problemas, cerr:índose a
las necesidades de las otras iglesias.

V. Misión dellaicado
Ellaico cristiano ni vive solo ni se
hace solo. Vivir la misión de la Iglesia,
participando en el dinamismo de la historia es, para los laicos, un desafio a
arraigarse con mayor profundidad en la
comunión eclesial. Veamos por lo tanto
algunas exigencias y consecuencias que
se deducen de todo esto anterior.

5.1. Debe de participar activamente
en la vida de las comunidades
eclesiales.
Así pues:
- Debe estar presente en las estructuras de corresponsabilidad pastoral:
Consejo Diocesano de Pastoral, Consejo parroquial, Comisiones, Delegaciones, etc.
- Debe de buscar nuevas formas
de responsabilidad; se les debe confiar
servicios adecuados a su índole secular.
- Tiene que descubrir que su servicio no es exclusivo, sino complementario con otros; la diócesis, parroquia,
comunidad, asociación o movimiento
tienen que hacer visible la unidad de
la misión. El sujeto que evangeliza es
toda la Iglesia y la Iglesia toda.
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- Debe participar activamente en
la vida sacramental y litúrgica; o sea,
sentir con y como Iglesia.

5.2. Al participar en la vida de las
comunidades, los laicos aportan
la riqueza de su propia existencia y su competencia seculares:
- Deben de contribuir, ante todo,
haciendo presentes en la Iglesia los
problemas, situaciones y conflictos
del mundo en que viven.
- Su presencia debe recordar a la
Iglesia, a sus comunidades, y de manera incansable, que ella es, por su
misma naturaleza, misionera y enviadaal mundo.
- De igual forma deben recordar
continuamente la disponibilidad al
dialogo, la apertura, la capacidad de
escucha, la solidaridad, el compartir,
la presencia activa en el mundo.

5.3. Al organizarse en grupos, movimientos y asociaciones, en el sena
de la 19lesia, los laicos encuentran nuevas fuentes de mutua
ayuda y colaboración que les
permi/en incorporarse mas profundamente a la 19lesia para
testimoniar y comprometerse
con y como 19lesia para la liberación-salvación del mundo.
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Estos grupos, movimientos, asociaciones deben lograr ser:
- plataformas de dialogo e intercambio intraeclesiales;
- ayudas concretas y específicas
para que haya una presencia significativa cristiana en la sociedad;
- lugar, instrumento y cauce de
formación;
- apoyo de una comunidad;

- expresiones comunitarias de la fe
y de las diversas opciones;
- expresiones de colaboración entre sacerdotes, religiosos, religiosas,
laicos;
- tejido eclesial que vertebra la
Iglesia particular.
5.4. Los laicos que no son miembros

de grupos o movimientos, y no
pertenecen a estructuras parroquiales o diocesanas, ¡/eben recibir una ayuda concreta para poder realizar su vocación y misión:
- Atención de los obispos y sacerdotes y demas responsables de la ¡glesia, concretada en Formación. Es necesario desarrollareste punto, ¿Qué se
entiende por formación?
1. Se entiende como un proceso
largo. camplejo, en el que se integran

múltiples elementos «formadores»
con el fin de que se conviertan en
imagenes vivas de Jesucristo aquellos
que han sido llamados y han aceptado
su vocación, cualquiera que esta sea.
2. Hay que posicionarse en un tipo
de formación que pretende ser integral. Se dan dos aspectos distintos en
la formación. Según el Derecho Canónieo, el primero es el derecho general
de todos los fieles a recibir los medios sobrenatural es de la formación
cristiana -la palabra y los sacramentos- (c. 213) y el derecho-deber de
todos los laicos de adquirir el conocimiento de la doctrina adecuado a la
condición de cada uno (c. 229 § I, en
correspondencia con el c. 217).
3. Si ellaico debe impregnar con
su fe la realidad social que le circun-

da, lo peculiar de su formación no
consistira sin mas en una peculiar formación doctrinal religiosa o espiritual. Dentro de la integridad de la formación de la persona humana, en el
caso concreto del laico, junto a esas
facetas, se sitúa en primerísimo término la formación profesional, humana,
cívica, etc., que el fiel laico adquiere
-como sus demas conciudadanos- en
el trabajo, en el seno de la familia, en
la vida de relación social, en la escuela o universidad, en la diversión, etc.
Todos esos no son elementos accesorios o secundarios, sino aspectos
integrantes de una formación sin la
cual ellaico nO estara en condiciones
de llevar a cabo la función eclesial
que le corresponde '.

sobre el cual podran prepararse a construir una nueva sociedad según los criterios y valores del Evangelio. El método, ya chísico, del «ver, juzgar y
actuar», que ha contribuido a lo largo
de la historia de muchos movimientos
a formar laicos capaces de participar
en la vida social y política como testigos del Evangelio, puede adaptarse a
las necesidades de los laicos, hoy, y
dar todavía muchos frutos.

5. En este punto conviene referirse a un rasgo que la historia de la AC
ha ido asumiendo y desarrollando
hasta convertirse en un elemento integrante de su identidad. Es la pedagogia activa, propuesta por el Concilio
AA 32, sancionada en MM, 236; avalada en ChL, 31; recogida en el CLIM,
12455. Bases de la AC, 3.

4. Formar es ayudar a quienes estan en formación a que progresivamente hagan suyos «los mis mos sentimientos de Cristo Jesús» (FI 2,5). Se
trata, en suma, de entender la formación como un proceso de «renovación
de espiritu y mentalidad», de «revestirse de nueva humanidad» (Ef 4, 12-24).

Esta pedagogía supone un estilo de
situarse y acercarse ante la realidad y
ante la vida; un modo de educar partiendo de la vida; no disocia fe y vida;
descubre la presencia del Espíritu en
la historia; actúa para ser fermento en
esa realidad (LO 31).

En resumen, para que los laicos y
la Iglesia toda cumpla su misión en el
mundo actual -la comunión es para la
misión-, es indispensable hacer hincapié en la calidad de ser y misión de
los laicos en la evangelización.

Tiene conciencia de que la formación y evangelización de las personas
es un proceso, a veces, lento; respeta
la acción de la gracia y el ritmo de
cada uno; valora el pequeño grupo,
que esta abierto a grupos mas amplios.

Se debera ayudar a los laicos a
contemplar su compromiso, partiendo
de las raÍces culturales e históricas de
su propio pueblo. Es el fundamento

Se la llama revisión de vida, analisis de la realidad desde el Evangelio,
lectura cristiana de la vida, método de
encuesta: ver, juzgar y actuar.

6. GS, 43. AA, 7 y cap. III, y AA, 29.
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Este método de pedagogia activa
se integra también en un programa de
formación sistematica, que implica la
lectura asidua de la Palabra de Dios,
una catequesis viva y organica, una
creciente formación teológica y un
analisis global de la sociedad según
las exigencias de la misión evangelizadora de la Iglesia, para ejercer un discernimiento y un juicio cristiano.
Ray que reconocer que formar ha
sido un viejo y permanente empeño de
la AC. Formar para ser seguidor del
Señor, unir fe y vida, celebrarIa en los
sacramentos y en la oración. Formar
desde la acción y para la acción transformadora. Lo substantivo de esta forma de asociación es que es acción, en
todos los ambitos. Es una acción que
nace' de un modo de ser cristiano, seguidor de Jesús, en la Iglesia y para el
mundo, como la misión misma de la
Iglesia.
Terminemos este apartado con unas
hermosas palabras del Papa Juan
Pablo lI: «Una gran esperanza anima
a la Iglesia en el umbral del tercer milenio de la era cristiana: se prepara a
entrar en él con unfirme compromiso
de renovación de todas sus fuerzas,
entre las que se encuentra el laicado
cristiano (.. .) La promoción de la vida
laical en la Iglesia, al tiempo que suscita un sentimiento de gratitud al
Señor, siempre maravilloso en sus dones, da también un impulso de nueva
esperanza. Los laicos cristianos esttÍn
participando de una forma cada vez
mtÍs activa también en el esfoerzo mi-
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7. Juan Pablo

sionero de la Iglesia. En su aportación generosa se fondan, en gran parte, las perspectivas del anuncio evangélico en el mundo de hoy (.. .)
Estamos seguros de que el Espíritu
Santo, que ha desarrollado la espiritualidad y la misión de los laicos en la
Iglesia de hoy, continuara su acción
para el mayor bien de la Iglesia de
mañana y de siempre» 7.

VI. Existencia dellaico cristiano

Santidad. Los santos y las santas
nos recuerdan que la persona de Jesús
es el eje central de la vida cristiana. La
vida ha sido dada a los laicos para que
lleguen a la santidad, cuya medida
-para Dios- no es el estado de vida,
sino la caridad. Este ideal de santidad
quiere decir creer en la acción de
Cristo en la historia, y que la historia
personal de cada uno es historia de
salvación.
Oración. Hay que tener en cuenta
la necesidad de testimonio en la sociedad actual. Por lo tanto debemos dar
una importancia particular a la oración como fuente de inspiración, de
orientación y de elevación de la acción.
En las circunstancias actuales donde la búsqueda de la eficacia corre el
riesgo de hacer estéril la acción, y
donde la dimensión espiritual y contemplativa es cada vez mas reducida,
hay que reflexionar sobre nuestra pobreza espiritual y miseria cultural que,
en ocasiones, transmitimos los cris-

n. Catequesis sobre los laicos. Edic. Palabra. Madrid,

1994; pàg. 173-178.

tianos, y también sobre las nuevas actitudes que hemos de adoptar. Entre
las que se encuentran: el ser discreto,
tolerante, dialogante, alegre, esperanzado, profético, no clericalizado, independiente, sin complejos, sin miedos, corresponsables en y con la Iglesia,
etc. Humilde, convertido, generoso,
acogedor, servidor. Para que la oración envuelva por completo a la persona, habni que buscar y encontrar
expresiones adecuadas.

El sufrimiento. Es necesario que la
teologia de la cruz esté en el centro de
la vida cristiana. Los laicos cristianos
tienen el deber de luchar contra toda
forma de injusticia y de opresión, y
deben volver a descubrir el sentido del
sufrimiento y de las distintas formas
de pobreza. El sufrimiento es algo inherente a la vida humana, sólo puede
ser aceptado a la luz de la resurrección
de Cristo. Desde esta perspectiva, el
sufrimiento y la cruz se transforman
en motivación para llegar a un compromiso cristiano mas profundo. «Comprometidos con el mundo... como fermento que impregna el mundo de los
valores evangèlicos... ». «Vivir la entrega y el amor como lo vivió Jesucristo. Encarnada, semejante a los
hombres en la condición de hombre» (Filp. 2,7).
Espiritualidad. La espiritualidad
de los laicos se alimenta en la vida
sacramental. Esta basada en el bautismo que incorpora a Cristo. El bautismo es la base sacramental para una
teología del laicado.
Una palabra mas sobre este punto.
Por el bautismo los hom bres y muje-

res entramos a formar parle del Pueblo de Dios. La consagración bautismal inaugura la novedad cristiana de
vida, fuente y raíz de nuestra identidad y dignidad:
I. Muerte al pecado en su dimensión personal y social.

2. Nacimiento a una nueva vida:
consagrados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hemos de vivir como:
- Hijos del Padre.
- Miembros de Jesucristo, formando un solo Cuerpo (asociados, organizados, con otros, en comunidad, en
asociaciones y movimientos de apostolado seglar).
- Templos del Espíritu.
3. Ungidos con el crisma y consagrados por el Espíritu para que seamos
con Cristo sacerdotes, profetas y reyes:
- El sacerdocio de los laicos y su
relación con el sacerdocio ministerial.
- La misión profética del laico.
- AI servicio del Reino de Dios en
el mundo. «Presenta a la comunidad
los problemas y el clamor del mundo.
Lazo de unión entre la parroquia y el
barrio». «Testigo por su coherencia
entre fe y vida, ama a Dios y al mundo».

4. Viviendo y potenciando en la
comunidad eclesial local la nueva
vida en comunión y corresponsabilidad con los olros, según los carismas
recibidos y los servicios confiados.
5. Viviendo en el mundo con la
misión específica de transformar, orientar y ordenar todas las realidades mundanas según Dios (en fimción del reinado de Dios) (Lc 31).
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6. Llarnados a vivir plenamente la
santidad cristiana en el mundo, pues
santo es el Dios-Comunión al cual
hemos sido consagrados en nuestro
bautismo.

los cristianos pueden proponer, aunque sean considerados locos a los ojos
del mundo. Esta utopía es una persona que es el camino, la verdad y la
vida (Jn 14,6).

Qué es la espiritualidad laica/. La
espiritualidad de un laico es, simplemente, la espiritualidad cristiana: seguimiento de Jesús y, por tanto, participación en su novedad de vida, que
pasa inevitablemente por la cruz; vida
de amor entregado en la fe y en la esperanza; vida -toda ella, y no sólo la
interioridad- según el Espiritu. (LO,
34. Chl, 17).

Se deduce de aquí la necesidad,
para la Iglesia, de reforzar la solidaridad cristiana, adoptando una estrategia que le permita llegar hasta los laicos para escucharles y compartir con
ellos la oración y la acción, aceptando
lavarse mutuamente las manos y los
pies, y preocupandose ante todo por
los mas necesitados, los pobres, los
trabajadores, los emigrantes, los marginados, los niños, la familia, los jóvenes, los minusvalidos, etc.

De un laico debe esperarse todo lo
que debe esperarse de un verdadero
cristiano:
- oraciófi,
- subversión de falsos valores vigentes en la sociedad,
- fidelidad a los criterios evangélicos de la vida,
- amor prioritario y practico a los
pobres,
- solidaridad,
- sentido de Iglesia (comunión,
comunicación, vida sacramenta!...).
Una de las caracterí sticas de la espiritualidad de los laicos es su relación con la vida diaria: profesional,
laboral, familiar, los momentos de
ocio, etc. Su vida diaria esta formada
por muchas realidades e implica una
red de relaciones humanas. Só lo con
una fuerte espiritualidad podran superar cualquier dicotomia entre la fe y la
vida.
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Necesidad de utopía. El mundo tiene necesidad de una utopía que sólo

VII. Ser y misión de la Acción Católica
7.1. La Acción Calólica antes del
Concilio
La Acción Católica, como la misma Iglesia, se ha realizado históricamente en formas concretas muy diversas. Una cosa es la Acción Católica en
su hondura teológica, eclesiológica,
espiritual y pastoral, y otra las formas
que históricamente ha revestido.
La nueva brota de la vieja y ésta
encuentra en la nueva su expresión
mas plena. El Concilio Vaticano II levanta acta de la historia de la Acción
Católica en AA 20.
Pio XI, el creador propiamente de
la AC, la define como: «la participación de los fieles en el apostolado
jerarquico».

Pio XII, en perfecta continuidad
con Pío XI, habla de que los fieles laicos participan, cooperan y colaboran
en el apostolado global de la Iglesia,
que es apostolado auténtico por ser
la misión que la jerarquia recibe de
Jesucristo por medio de los apóstoles,
como sus legítimos sucesores.
En lo que afecta a su naturaleza y
a sus fundamentos, la Acción Católica continúa siendo bitsicamente el
apostolado que brota de la condición
de bautizados, pero añade una condición nueva: la cualidad de ser actividad plenamente eclesial, de ser expresión de la Iglesia en cuanto tal, la
cual esta regida por los pastores.(vd.
FI 4,3).
Esta última es la razón de la Acción Católica de Pío XI y Pío XII; bitsicamente continúa siendo el apostolado que brota de la condición de
bautizados. AI renovar algo tan fundamental: el nuevo despertar de la participación de los laic os en la misión
evangelizadora de la Iglesia en la primera mitad del siglo XX, condujo
progresivamente a plantear en toda su
amplitud el problema del laicado, en
una Iglesia excesivamente clericalizada, contribuyendo decisivamente a
preparar el Concilio Vaticano Il.

7.2. El magisterio y la Acción Católica
La AC se sintió fuertemente interpelada por el Concilio Vaticano lI, se
autocriticó, y autocomprende su forma de situarse en la Iglesia y en el
mundo desde la nueva perspectiva teológica y eclesial. Esto caracteriza a

toda la teología dellaicado, la cual es
impensable sin una eclesiologia total.
Y el Vaticano 11 fue sobre todo un
concilio eclesiológico.
Por ello la Ilamada crisis de la Acción Católica no es mas que una parte, aunque muy significativa, de la crisis generalizada que padeció la Iglesia
y que también se manifestó con fuerza en el clero y en los Seminarios.
El Concilio Vaticano II reformula
su identidad y misión como aposto lado de los laicos en Lumen Gentium,
33,3, y habla explícitamente de la
Acción Católica en tres ocasiones:
a) En el decreto Ad Gentes 15, 9,
donde se subraya como necesari os
diversos ministerios que deben ser fomentados y cultivados por todos diligentemente; «entre estos se encuentran las funciones de los sacerdotes,
los ditíconos, los catequistas y la Acción Católica» (AG 15,9).
b) En el decreto Christus Dominus, que trata sobre la función pastoral de los obispos en la Iglesia, al habiar de la función de regir y apacentar,
se subraya que los obispos han de fomentar las diversas formas de apostolado y han de urgir a los fieles el deber
de ser apóstoles y «encomendarles
que participen y ayuden a las diversos
obras de apostolado seglar y, sobre
todo, a la Acción Católica» (CD 17).
c) En el decreto Apostolicam actuositatem que trata sobre el apostolado
de laicos, se explican detalladamente
las cualro propiedades, o notas, (eclesialidad y fin apostólico, secularidad y
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protagonismo de los laicos, organicidad y vinculación a la Iglesia Particular y Universal), que caracterizan a la
Acción Católica, (AA 20,2 Y 24,4).
El magisterio posconciliar recoge
lo anterior. Conviene subrayar la Exhorlación Apostólica Christifideles
laici que, de entre todas las asociaciones laicales cita solamente de forma
explícita a la Acción Católica, cuando
dice: «Entre las diversas formas apostólicas de los laicos que tienen una
particular relación con la Jerarquia,
los Padres sinodales han recordado
explícitamente diversos movimientos
y asociaciones de Acción Católica, en
los cuales los laicos se asocian libremente de modo org(mico y estable,
bajo el impulso del Espiritu Santo, en
comunión con el obispo y con los sacerdotes, para poder servir, con fidelidad y laboriosidad. según el modo
que es propio a su vocación y con un
método particular, al incremento de
toda la comunidad cristiana, a los
proyectos pastorales y a la animación
evangélica de todos los àmbitos de la
vida» (ChL 31, 3).
Por su parte el documento de la
Conferencia Episcopal Española Los
Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo, en su nO 95, explica esta referencia particular.
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Y añade mas adelante (CLlM 124128), «Con razón Pablo VI inicialmente y últimamente y con frecuencia
Juan Pablo II han calificado a la Acción Católica como una singular forma de ministerialidad eclesial». Por
fin, es sabido que este documento de
los obispos españoles plantea expre-

samente el relanzamiento en España
de la Acción Católica.

7.3. Las cuatro notas de la Acción
Católica
7.3.1. AI hablar anteriormente del
laico cristiano parece como que no se
dice nada nuevo, nada original, que
sea específico de la AC. Todo esto es
propi o de todos los cristianos. Y es
verdad. La originalidad de los militantes de AC es que son cristianos diocesanos sin mas. Son cristianos no sólo
en la diócesis o para la diócesis; son
de la diócesis. De ella nacen y de ella
únicarnente viven. No tienen, otra fuente o mesa. Esto es lo que son (Bases, 1).
7.3.2. Estos cristianos militantes se
reúnen de modo estable. A la asociación se le suele lIamar movimiento.
Trabajan necesariamente organizados,
como aconseja el Concilio (AA, 18).
Y se reúnen para hacer efectivas las 4
notas de la AC.
Desde el Concilio, la AC se ha precisado y definido por 4 características,
que se lIaman las no/as. Donde se den
esas 4 notas a la vez, en principio, se
da la AC.

«En principio» porque para que
una asociaCÍón sea reconocida como
Acción Católica Espaflola de ambito
estatal es preciso que se inscriba en la
Federación de Movimientos de la Acción Católica, porque se aliene a las
Bases generales de la misma Acción
Calólica, y porque ha sido erigida
canónicamenle por la Conferencia
Episcopal (Estatulos, art. 4, 5).

Las 4 notas se refieren: la l'al fin
apostólico de la AC; la 2' a la dirección seglar; la 3' habla de la organización, y por últim o, la 4' matiza una
especial vinculación con la Jerarquia,
de modo que se manifieste en una mas
estrecha e inmediata colaboración
con el apostolado jenírquico (LG,
33; AA, 24).
Después del Concilio estas cuatro
notas, explicitadas en AA 20 -que es
el texto fundamental de la AC-, han
sido leidas a la luz de otros documentos conciliares, como la LG, GS, AG,
Yse han leido también en la historia de
la AC.
7.3.3. En orden distinto al enunciado en AA, varnos a explicarlas brevemente.
1. En primer lugar se reúnen. En
los movimientos de Acción Católica
los seglares trabajan unidos a la manera de un cuerpo organico, para dos fines: manifestar mejor la comunidad
de la Iglesia y para que resulte mas
eficaz el apostolado (AA 20, c). Es la
3' Nota.

Esta Nota pide a los movimientos
un modo eclesial de trabajar. Han de
poner empeño especial por contribuir
a la comunión eclesial en los ambitos
en que estan organizados los Movimientos: parroquial, diocesano, supradiocesano. La organización no es,
ante todo, por razones de eficacia,
sino para anudar la comunión y expresar la eclesialidad. La Acción Católica es eclesial por el fin, pero también
por el estilo, es decir, al estilo de la
Iglesia. Palabra clave es unidos. Esta

apertura a la comunidad eclesial es
específica de la Acción Católica. Como
quiere el Papa Juan Pablo lI, la AC
esta lIamada a ser una gran fuerza de
comunión intraeclesial.
Se unen también porque entienden que es mas eficaz el testimonio
común de los valores del Reino; porque aseguran una participación mas
responsable de sus mi em bros, y porque aúna y coordina sus esfuerzos
(AA 18).

2. El protagonismo de los laicos,
es la 2' Nota: aportan su experiencia y
asumen la responsabilidad en la dirección (AA 20 bl.
Se reconocen, por esta Nota, los
derechos y deberes de los laicos
(LG,cap. IV; AA 1-3). La AC es obra
de los laicos. La AC es muy secular.
En esta Nota, responsabilidad y experiencia son palabras clave.
- Responsabilidad en la dirección.
Cuando se extiende el nombramiento
de presidente, se hace con esta clara
afirmación. El es el que preside el
movimiento en el ambito parroquial,
diocesano o general.
- Responsabilidad y experiencia
también «en el examen cuidadoso de
las condiciones en que ha de ejercerse la acción pastoral de la Iglesia».
La Acción Católica no ha nacido para
sí. Vive en la Iglesia y vive para la
Iglesia. Esto implica que esta Nota se
lea a la luz de la GS.
- Responsabilidad y experiencia
en la elaboración de los programas de
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trabajo, en su seguimiento y en su
evaluación.

campo o ambiente y también en el
ambito de la comunidad.

Son los laicos quienes van a realizar el fin apostólico de la Iglesia, y lo
realizan del único modo posible: en
comunión y cooperación con las orientacíones diocesanas y supradiocesanas, de los obispos y del Papa. El laico de Acción Católica conoce, como
norma eclesial, el viejo adagio: «Nada
sin el obispo». Pero también, en dirección recíproca, los obispos y los sacerdotes los escuchan fraternalmente, promueven su corresponsabilidad,
les encomiendan tareas, y les dejan en
libertad (PO 9; cji: LG, 37).

Nace para evangelizar. Es su pasión.
N ace, ademas, con una fuerte llamada
a la santidad. Y el tercer empeño permanente de la AC es la formación de
sus militantes, niños, jóvenes o adultos.

3. Se reúnen para un fin inmediato, «el fin aposlólico de la Iglesia», es
decir, ,da evangelización y la santificación de los hombres, la formación
cristiana de sus conciencias, de Iai
manera que puedan imbuir del espiritu del Evangelio las diversas comunidades y los diversos ambientes» (AA
20 a). Este fin global es la primera
Nota.

3° Por último, como se dice en la
Nota, que habla de ambientes, la Acción Católica nace para «plantar la
Iglesia» (AG 15) mas alIa de las parcelas cultivadas. Este empeño serio
hizo nacer la AC Especializada, que
hoy sigue teniendo vigor necesario.
La AC es expresión y presencia en el
mundo infantil, de jóvenes y adultos,
en el mundo obrero, rural y universitario; en el matrimonio y en la familia.
La AC esta, o debe estar, presente en
estos ambientes, como exigencia de
su fe, en actitud de participación y solidaridad.

La palabra clave es la eclesialidad.
Sin esta referencia, manifiesta y vivida, no existe la Acción Católica. Así
es, porque asume el fin global de la
Iglesia. Y se destacan tres aspectos
eclesiológicos.
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1° El fin general apostólico de la
Iglesia, con tres verbos: Evangelizar,
santificar, formar. Es el Señor quien
destina a los laicos para este fin (LG,
30.33; AA 3; Ch L, 24). Es decir, la
AC no tiene un fin específica suyo
propio, sino que hace suyo el triple
objetivo de la Iglesia en cualquier

2° En la Iglesia particular es el segundo aspecto eclesiologico. La AC
se define también por su fundamental
referencia a la Iglesia particular. Por
eso la AC debe consolidar la comunidad parroquial y la diocesana, y la
consolida también por su comunión
supradiocesana y universal.

Por todo esto el Papa Pablo VI la
llamó una «singular forma de minislerialidad laica!».

4' Bajo la superior dirección de la
Jerarquia. Esta Nota hay que leerla y
estudiarIa después de las anteriores.
Las supone y las tieoe en cuenta. Es
Nota específica de la AC e igualmente mas dificil de definir, de explicar y

de entender, también de vivir. Aunque
se presiente lo que es y significa,
cuando se vive.
La superior dirección es un plus
añadido a lo que en toda ocasión se
debe pedir a cualquier asociación de
fieles(AA 20 d). Usa dos expresiones,
que son claves para aproximarnos el
sentido exacto, no erróneo, en el que
debe entenderse esta específica dirección.
a) La primera es directa cooperación con el apostolado jen\rquico. Directa, es decir sin intermediarios; sin
otras dependencias eclesiales; exclusivamente. Cooperación, porque en la
Iglesia siempre se coopera. Es un estilo, un habito, una forma estable de
trabajar. Es roce, es cercania, es humildad. Es la eclesiologia de comunión.
Supuesta la cooperación directa e
inmediata viene la segunda palabra, la
segunda expresión clave.
b) La segunda es la dirección de la
Jerarquia que, a veces, es un mandato explicito.
- No es la dirección necesaria del
Obispo en toda actividad pastoral de
las asociaciones (AA 24).

- Nace de una teologia viva, nace
de un proyecto común de evangelizar
y santificar, nace de la fe en el ministerio de la unidad.
- Es un trabajo evangelizador y
misionero en común. Es un trabajo
fuertemente asociado. Nace de la ¡'
Nota. Se expresa en este trabajo en
común y también nace de ese estilo de
trabajo.
- En todo caso hay que conjugar el
ejercicio de la función propia del Ministerio Pastoral (LO cap. 3), con la
misión propia, que corresponde a los
laicos. Hay que reconocer que esta
forma de entender el apostolado no
esta exenta de cierta tensión. De alguna manera es como la realidad viva
del Evangelio, que nos coloca mas
alia de lo simple o de lo meramente
rutinario. El Evangelio es senciUo,
pero no es facil.
- Requiere dialogo, acogida, estima cordial, profunda comunión y unidad, trabajo común no al final sólo,
sino en todo el trayecto. Es un estilo
de pastoral. Es enriquecedor para el
Ministerio pastoral el trabajo cercano
de laicos y pastores, es igualmente
enriquecedor para los laic os trabajar
en comunión con los pastores bajo su
superior direccÍón.

- No puede suprimir, por otra parte, la dirección responsable de los laicos; no puede minimizar la condición
laical; ni es una dirección permanente
en la marcha habitual.

El consiliario, por esta Nota y por
la eclesiologia de comunión, hace que
un grupo sea AC. Él es quien hace
presente en la AC al obispo.

- Supone el respeto de la Nota 2',
,<la dirección de los laicos» y el respelo de la 3, «el caracler organico».

Una consecuencia correlativa es
que, como se dice en AA, el Ministerio pastoral, con respecto a la AC, asu-

51

me una responsabilidad especial, y,
ademas, puede promover y encare cer
la adhesión a ella (CD 17).
En conclusión, reunidas estas palabras clave: unidos a modo de cuerpo
organico, con responsabilidad y experiencia, con eclesialidad, y con cooperación directa e inmediata con la Jerarquia y bajo 'su superior dirección,
se ha hecho nacer la Acción Católica.
Pero, hay que señalar que estas 4
Notas deben darse al mismo tiempo, y
no pueden desguazarse, ya que la originalidad de la AC es la presencia de
estos 4 ras gos simultaneos.

7.4. La AC en la 19lesia-misterio
La historia de la Acción Católica,
antes, en y después del Concilio Vaticano lI, ha sido un aprendizaje vital de
la teología dellaicado y de la eclesiología, como si primero hubiera sido la
vida y después la teología.
La Christifideles laici nos habla
sucesivamente de la dignidad de los
fieles laicos en la ¡glesia-Misterio
(cap 1°) a partir de la autoconciencia
que la ¡glesia tiene hoy de sí misma y
que se resume en la trilogía: Misterio,
Comunión y Misión, triple dimensión
de la ¡glesia, fruto maduro del Concilio y expresada en los Sínodos celebrados desde 1985.
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La existencia del fie! laico liene
como objetivo elllevarlo a conocer la
radical novedad crisliana que deriva
del bautismo, sacramento de la fe, con
el fin de que pueda vivir sus compromisos bautismales según la vocación

que ha recibido de Dios. El fiel laico asume por el bautismo una modalidad que lo distingue, sin separarlo,
del presbítero, del religioso y de la
religiosa. El Vaticano 11 ha señalado
esta modalidad en la índole secular
propia sólo del seglar. Pues, la dimensión secular es propia de toda la
¡glesia.

7.5. La AC impulsa la vocación a la
santidad
El Concilio ha subrayado la vocación universal a la santidad (LG cap.
5°); la AC hace suyo este criterio hasico resaltado por la ChL 30, para
todas las asociaciones de fieles.
Lo recoge las Bases Generales de
la AC al hablar de la identidad del
militante.

7.6. La A C da prioridad a la coherencia entre la fe y la vida
Entiende la formación no como
una simple "dquisición de saberes,
sino de forma integral y permanente,
como el logro progresivo de un modo
de ser, de pensar, de sentir, de actuar
y de vivir -personal y comunitarioprofundamente evangélico. Conscientes de su ser bautismal.

7.7. La Acción Católica y la comunión eclesial
La AC hace suyo el programa de la
TMA y renace con viva conciencia de
la necesidad que tenemos en nuestras

diócesis de acoger de nuevo mas profundamente el Concilio Vaticano 11.

8.2. La Acción Católica es un ministerio laïcal

De los documentos emanados del
magisterio posconciliar, especialmente las exhortaciones apostólicas publicadas por los Papas Pablo VI y Juan
Pablo 11 después de los Sínodos Episcopales, las encíclicas del Papa y los
documentos de la Conferencia Episcopal Española, hace la AC su programa de formación y su guia luminosa.

La Acción Católica es la expresión
y la presencia de la Iglesia. Quiere
plantar el Evangelio y quiere plantar
la Iglesia. El decreto Ad Gentes, 15
(citado mas arriba), da a la Acción
Católica un titulo singular: le da el
titulo de ministerio laical, junto al
ministerio ordenado de los sacerdotes y diaconos y al ministerio de los
catequistas.

La Acción Católica esta vocacionada a ofrecer el testimonio de una
comunión firme y convencida con el
Papa y los Obispos (ChL 30). Quiere
cooperar con humildad, porque otros
también son necesarios. Cooperar es
la expresión plastica y la verificación
de la eclesiología de comunión.

VIII. Ap\icaciones pastorales

8.1. La AC y la 19lesia particular
El fin apostólico de la Iglesia, que
la Acción Católica hace suyo, no se
vive en abstracto; la identidad de la
Acci6n Católica se define por su fundamental referencia a la Iglesia particular y también por su referencia necesaria a la comunión de las diversas
Iglesias particulares y, en concreto, a
la Conferencia Episcopal Española.
AsL pues, en ambos niveles ha de asumir los objetivos pastorales, pensarlos
con qui enes los proyectan, realizarlos,
experimentarlos y evaluarlos.

Este modo de presentar la Acción
Católica fue ya indicado por el Papa
Pablo VI como «una singular forma
de ministerialidad laicab>, y ha sido
desarrolJado por Juan Pablo 11 en diversos discursos a la Acción Católica
Italiana '.
En Manifesto deli 'Azione Cal/alíca, Monza 1987, tal fórmula la explica así: «En una Iglesia misionera no
existen ciertamente privilegios; sin
embargo es necesario estimular y asegurar todas estos ¡ormas de servida
que hacen que la Iglesia sea verdaderamente ella misma. Entre elias es
importante la presencia de quien,
como laica, se hace carga de realizar
las opciones pastorales que el obispo
lleva a cabo en su diócesis. Hoy, esta
forma particular de servicio se llama
Acción Católica».
Una de las últimas afirmaciones
que Juan Pablo II ha hecho sobre la
Acción Católica vuelve a insistir so-

8. «Asamblea General de la AC !taliana, 9.12.1983 y 26.3.1986». En Giovanni Paola Il a
l'A. C.I., Roma 1986.
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bre el mismo aspecto: «Reitero, al
respecto, la invitación a acoger y a
apoyar en las comunidades parroquiales la experiencia asociativa de
la Acción Católica particularmente
recomendada por el Concilio Vaticano 11 (Cf. Apostolicam actuositatem, 20; Christus Dominus, 17). Catalogada entre los diversos ministerios
que suscitados en el ambito mismo
de los fieles por una l/amada divina,
son necesarios para la implantación
de la Iglesia y el desarrollo de la
comunidad cristiana (Ad gentes,
15). La Acción Católica garantiza
al parroco una directa colaboración
(Apostolicam actuositatem, 20) y
pretende ayudar al incremento de
toda la comunidad cristiana y a la
animación evangélica de todos los
ambientes de vida, con fidelidad
y dinamismo!> (Christifideles laici,
31) '.
Por su parte, los obispos españoles precisan este enfoque en el documento de 1991, CLIM, 95, cuando
dicen: «La Acción Católica, de acuerdo con la doctrina de las cuatro notas
(cfr. AA,20), no es una asociación
mas, sino que en sus diversas realizaciones -aunque puedan ser sin estos
siglas concretas- tiene la vocación
de manifestar la forma habitual apostólica de los laicos de la diócesis, como organismo que articula a
los laicos de forma estable y asociada en el dinamismo de la pastoral
diocesana».

8.3. La Acción Católica y la evangelización
La Acción Católica no tiene fin
propio, sino que hace suyo el fin general de la Iglesia especificado c1aramente en el triple objetivo esencial de
la misma: evangelizar y santificar y
formar cristianos adultos, para llevar
el Evangelio a todos los ambientes e
impregnar todas las realidades del espíri/u del evangelio lO, en cualquier
campo, en cualquier ambiente y también en el àmbito de la comunidad.
La nueva evangelización es la pasión con la que renace la nueva Acción Católica. Es un reto importante al
que hay que responder, CLIM, 43.
Urge, pues, la formación del laicado para una presencia evangélica en la
vida social, especialmente en el campo de la familia, de la cultura, del
trabajo, la política, los medios de comunicación, etc. Para esto renace hoy
lIena de esperanza la Acción Católica
en España.

IX. Complementariedad entre
parroquias y movimientos
9.1. Necesido.d de colaboración mutua
La complementariedad entre ambas
instituciones es necesari a para abarcar
a la Iglesia toda y a toda la Iglesia en
el àmbito de la secularidad y de la vida

9. Juan Pablo lI, «Discurso a los consiliarios centrales, regionales y diocesanos de la Acción Católica Italiana», Eec/esia (2764), 25. I I .95, pago 35.
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10. AA 20; LG 33, 34 Y 36.

de los seglares en nuestras respectivas
diócesis. No basta con ser conscientes
de las propias limitaciones para lograr
una adecuada complementariedad.
También hay que ser capaces de valorar recíprocamente las aportaciones
respectivas.
Es decir, la desbordante tarea de la
evangelización nunca podní encerrarse en unas fórmulas de actuación exclusivas. Por ello, al igual que las parroquias deben de abrirse y promover
la pastoral de ambientes y especializada, también los movimientos han de
estar abiertos y colaborar en las actividades evangelizadoras permanentes
de la comunidad cristiana (catequesis,
liturgia, etc.). Y ello a pesar de su absorbente tarea evangelizadora en el
mundo. Esta ósmosis entre parroquia y movimientos fecundara mutuamente las respectivas actividades
pastorales.
El ideal del creyente de la parroquia clasica, fruto de una historia
determinada, era el practicante, y el
sacerdote es entendido como el administrador de sacramentos. En tiempos
de la industrialización comienzan
los problemas creados por la masificación de las parroquias ciudadanas y se
empieza a no dar respuesta a los retos
de la nueva sociedad. Para muchos, la
parroquia deja de ser un punto de referencia religiosa y se convierte en
una oficina de pape leo, por la que
hay que pasar necesariamente para
determinados momentos de la vida
(nacimiento, primera comunión, boda
.y defunción)

9.2. Aportaciones de la parroquia
9.2.1. Es el marco normal donde la
mayoria de los creyentes viven y alimentan su fe. Es ellugar privilegiado
para la iniciación y educación en la fe.
9.2.2. Al estar arraigada en un territorio determinado, es la que mejor
asegura la consolidación y continuidad de la vida cristiana en un lugar.
Para la mayoria de los ciudadanos es
la manifestación visible mas concreta de
la 19lesia, de donde les puede llegar el
anuncio y la interpelación de Jesucristo.
9.2.3. Es la comunidad eclesial
mas accesible y cercana con la que
entran en contacto la mayoria de los
hombres y mujeres concretos.
9.2.4. Por sus dimensiones y caracteristicas puede encamarse en la vida
cotidiana de las gentes y en la diversidad
de situacíones y problemas humanos.
9.2.5. Y, finalmente, lugar privilegiado de la celebración de la fe que,
cuando es auténtica, tiene por si misma fuerza interpeladora y produce
un impacto incluso en aquellos que
asíenten sin una adhesión personal
convencida a Jesucristo.

9.3. Aportaciones de los movimientos
Ademas de ser la mediación indispensable para la evangelización de los
ambientes y de determinados ambitos
especializados, es útil valorar las siguientes aportaciones:
9.3.1. Su sentido misíonero, su sensibílídad hacia los alejados y su capa-
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cidad de inserción en los ambientes
seculares donde se juega frecuentemente la orientación de la vida individua! y colectiva. La Iglesia, para ser
de verdad Iglesia, ha de ser misionera.
9.3.2. La eclesiologia de comunión
que ha ido sustituyendo, y ha de hacerlo aún mas, a la eclesiologia jerarquica. Respeta los carismas y ministerios de cada uno en la Iglesia, y los
integra en una visión unitaria.
9.3.3. Laevangelización en la Iglesia lleva necesariamente a opciones
liberadoras. Una rica experiencia en
métodos de iniciación a la fe (sobre
todo de personas alejadas de la vida y
estructura eclesial) y de formación de
militantes cristianos.
9.3.4. La encarnación. La evangelización sólo puede llevarse a cabo
desde la encarnación.
9.3.5. El conocimiento de la rea lidad social, política y cultural en la que
se mueve la vida de las personas, a través de valiosos analisis sobre los procesos y fuerzas que la condicionan.
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9.3.6. Dentro de la opción por la
acción y la liberación de los movimientos apostólicos merece especial
atención la opción por los pobres.
9.3.7. El encuentro con Dios en la
realidad de la vida. La capacidad de
lectura creyente de la realidad, espiritualídad auténticamente laica que lleva a contemplaria desde la fe, inquiriendo cual es la palabra que Dios
nos quiere decir a través de las circunstancias presentes, y descubriendo
los signos de su presencia y acción
en nuestra historia actual. Es ésta
una capacidad de la que estan muy
necesitadas nuestras comunidades
cristianas.
9.3.8. La sensibilidad para captar
las implicaciones sociopolíticas de la
fe y el desarrollo y formación de esta
dimensión de la conciencia cristiana.
9.3.9. Frente a una fe, una espiritualidad y un compromiso individualista, ell os han mostrado el valor
de la organización tanto para la efectividad como para el apoyo mutuo en
la vivencia de la fe.

Capellans i evangelització
TEODOR ÚBEDA, Bisbe de Mallorca.

I. Marc de principis i ¡¡mits de la
meva ret1exió
Començaré referint-me a quatre
cites del Magisteri que es refereixen
als preveres i l'evangelització i a la
relació entre ambdues realitats eclesials:
1. «Els preveres, com a co¡'¡aboradors que són dels bisbes, tenen com
a deure primer anunciar a tothom
l'Evangeli de Déw) (PO 4).

2. «El que constitueix la singularitat del nostre servei sacerdotal, el que
dóna unitat profunda a la infinitat de
tasques que omplen la nostrajornada
i la nostra vida, el que c01ifereix a les
nostres activitats una nota especíjica,
és precisament aquesta finalitat present a cada acció nostra: Anunciar
l'Evangeli de Déu». (EN 68).
3. «Avui, en particular, la tasca
prioritària de la nova evangelització,
que esguarda tot el Poble de Déu i
demana un nou ardor, nous mètodes i
una nova expressió per a l'anunci de
l'Evangeli, exigeix capellans immersos en el misteri de Crist rodicalment
i integral, i capaços de realitzar un
nou estil de vida pastoral marcat,
(a) per la profunda comunió amb el
Papa, amb els Bisbes i entre si i (b)
per una coNaboració fecunda amb
e/s fidels laics, (e) en el respecte i la

promoció dels diversos encàrrecs,
carismes i ministeris, a dins la comunitat eclesia!» (PDV 18).
4. «Els seglars, la vocació específica dels quals els situa en el cor del
món, i a la guia de les més variades
tasques temporals, han d'exercir, per
això mateix, una forma singular d'evangelització. La seva tasca primera
i immediata no és la institució i el desenvolupament de la comunitat eclesial-aquesta és lafunció especíjica
dels pastors-, sinó posar en pràctica totes les possibilitats cristianes i
evangèliques, amagades, però, alhora, ja presents i actives en les coses
del món». (E.N. 70)
Aquests quatre principis del Magisteri (I. l'evangelització és el nostre primer deure; 2. l'evangelització
constitueix la singularitat, el principi
d'unitat i la nota específica del nostre
ministeri; 3. avui, l'evangelització,
per ser nova, exigeix noves coses, re~
plantejaments profunds i, en concret
dels capellans, immersió en Crist, comunió amb la Jerarquia i el presbiteri
i coHaboració amb els laics respectant
i promovent tots els carismes; 4. els
laics han d'exercir una forma singular
d'evangelització d'acord amb la seva
vocació específica) crec que emmarquen bé la reflexió d'avui. Que no pot
ser llarga i voldria que fos el més concreta possible.
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Com ja apunten aquests criteris
orientadors en parlar de Capellans i
Evangelització, els límits de la meva
intervenció els assenyalen les dues
ben precises qüestions plantejades en
aquestes jornades: els laics, i els laics
organitzats en l'Acció Catòlica.

lacional, l'individualisme egoista, la
competitivitat i la violència. En el cercle estrictament personal, la pèrdua de
sentit coherent de la vida, l' exacerbada i subjectiva llibertat omnímoda, el
«passotisme» i la inhibició davant les
responsabilitats socials.

La pregunta a què m'agradaria
aportar algun element de resposta seria aquesta: Ara i aquí -temps de nova
evangelització d'aquesta societat nostra-, com hem d'evangelitzar els capellans el laïcat, i, si s'escau, el laïcat
organitzat en l'AC, perquè sigui laïcat
viu i evangelitzador en la fonna singular que li pertoca?

- La societat de la increença. Sempre s 'han donat increients, sobretot a
partir del segle XVIII. El salt qualitatiu es dóna quan la societat de la segona meitat del segle XX assumeix la
increença com un valor de progrés i
un bé cultural. Conseqüentment, la
increença es generalitza. Una increença que impregna profundament molts
dels qui sociològicament es declaren
creients.

Il. Alguns trets del marc en què se
situa l'evangelització de l'Església en el nostre moment històric
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- Una societat en la qual, malgrat
tot, emergeixen aquí i enllà valors pròxims al Regne: la solidaritat, el voluntariat de creients i no creients al servei
Encara que sigui molt breument i
dels pobres i del tercer món, el creiamb el perill de simplificar, em pareix
xent moviment contra la violència i a
necessari recordar un parell de dades,
favor de la pau, l'ecologisme, les veus
per elementals que siguin.
que s'aixequen contra el sistema socioeconòmic imperant, la generositat
1. Com és el món, la societat, que les.
de molts de joves en activitats alnostres esglésies han d'evangelitzar?
truistes, el clam generalitzat contra
la corrupció, 1'enyorança pels valors
Només quatre pinzellades que ens
humans i socials perduts ...
donin llum per al que més endavant
diré:
- Una societat que sospira per
- Una societat que s'allunya pro- l'element religiós. La contradicció
gressivament i accelerada dels parà- amb la cultura de la increença és nometres del Regne. Econòmicament, més aparent. Més aviat com una coninjustícia i insolidaritat. El que s 'ha seqüència d'aquesta, apareix de per
anomenat la societat dual: opulents i tot com un nou desig de retrobar-se
benestants per una banda, i per l'altra, amb Déu o almanco amb allò religiós
els pobres cada vegada més pobres o amb el «més enllà», moltes de vegatant en els àmbits nacionals com en des al marge de les grans religions insl'àmbit internacional. En el món re- tituïdes i freqüentment oposat a elles.

Revela, no obstant, la profunda inserció de la necessitat religiosa en la
naturalesa humana i és un signe dels
temps que no ens pot passar desapercebut.
Aquesta realitat ens interpel'la
fortament als preveres: Coneixem, de
primera mà aquest món? Com ens hi
situam davant? Quines prioritats ens
demana en l'exercici del nostre ministeri? Què hi feim realment per respondre als seus desafiaments i les seves
expectatives?

2. L'Església d'avui ha d'evangelitzar aquest món. El Papa ens urgeix
constantment la nova evangelització
en el final del miHenni. Vos diré com
percep jo la nostra Església com a
evangelitzadora del nostre món:
- Una Església amb "poca veu",
i aquesta massa personalitzada en la
Jerarquia i el Ministeri Ordenat.
- Una Església més dedicada a tasques de manteniment que a l'anunci
evangelitzador. Fins i tot les nostres
catequesis, imprescindibles i ben valuoses, estan dirigides quasi sempre
als qui <~a tenim».
- Una Església poc testimonial
d'allò que predica. Per part nostra,
bisbes, preveres, consagrats ... però,
sobretot, si tenim en compte el perfil
sociològic que presenta als ulls de la
soci ,tat allunyada: una minoria fidel i
compromesa, sí, però petita i una gran
majoria de creients «de nom» (dualisme
fe-vida, pràctica religiosa ocasional o
social...) i de creients «a la carta» (així
com els ve bé i en allò que els ve bé).

- Una Església que davant els canvis i la realitat sociocultural es troba
insegura i temorenca. Insegura per
manca d'una anàlisi de situació seriosa i constant i de vertader discerniment a la llum de l'Esperit. I temorenca per manca d'empatia amb el món
d'avui (és el món que hem d'evangelitzar!), per manca d'esforç imaginatiu
per trobar nous camins de presència
i diàleg i, tal vegada, per una no confessada i còmoda instaHació en la
rutina.
- Una Església, no obstant, que va
recentrant cada vegada més la seva
preocupació en la missió, en l' evangelització. Empesa pel desafiament de la
crua realitat i per la reflexió teològica
i el Magisteri. Des del Concili Vaticà
lI, passant per la magnífica Evangelíi
Nuntiandi de Pau VI i acabant en les
constants urgències de Joan Pau II per
la nova evangelització.
- Una Església en què també van
creixent persones, grups i comunitats
vertaderament vius, seguidors fidels
de Jesús ben compromesos amb la
seva Església i amb el món. La vida i
les obres dels quals són testimoni
inteHigible per a la nostra societat.
Malgrat que sigui minoritari o esporàdic.
- Una Església que intenta sortir
del desencís i el desconcert i cerca
camins nous, enmig de moltes dificultats. Amb molts de signes: adults ¡,
sobretot, joves oberts -i tal vegada
desitjosos sense saber-ho- d'apostar
per Jesús i l'Església, nous moviments
amb diverses orientacions, però preocupats per l'evangelització, el Con-
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cili Tarraconense, Sínodes a vàries
Diòcesis, aquestes mateixes jornades...
No és una visió massa optimista
però pens que és realista. I engrescadora. Perquè planteja un fort desafiament al nostre deure ministerial d'evangelitzar. I també ens porta a forts
interrogants: Com a bisbe, com a prevere, on em situo jo en aquesta Església? Amb el meu tarannà i el meu
exercici del ministeri, enforteixo les
seves llums o les seves ombres? Què
puc fer perquè sigui veritablement
evangelitzadora del nostre món?

III. Una precisió sobre l'evangelització: evangelització completa
Contemplat aquest marc, no cal dir
que és de la màxima urgència que la
nostra Església evangelitzi la nostra
societat. Aquesta humanitat nostra, de
la qual formam part, a la qual estimam
i de la qual som responsables, necessita el missatge salvador de Jesús
tal vegada més que mai en la seva
història.
La nostra Església i singularment
nosaltres, els seus preveres, volem de
bon de veres evangelitzar i ens esforçam tot quant podem, tot i acceptant
que hem de millorar molt en molts
d'aspectes.
Sabem també que el missatge salvador de Jesús reté tota la seva força i
la seva eficàcia. L'Esperit és el mateix
que el de tota la història de la salvació.
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Què falla, doncs? Segurament la
nostra manera d'evangelitzar i, tal ve-

gada, la nostra concepció de l'evangelització. En aquest respecte, em sembla de la màxima importància recordar
els quatre components de l'evangelització, tal i com Jesús mateix la va
realitzar:
1. Anunci explícit que Jesucrist és
el Fill de Déu i del seu Evangeli. Des
del coneixement profund i l' experiència viva i fresca de Jesús. Com Ell del
Pare. Des d'aquella immersió en el
misteri de Crist que hem vist que Joan
Pau 11 ens demana als preveres per ser
evangelitzadors i que ens exigeix
abans de res esperit i pràctica de la
contemplació i la pregària. Anunci
que inclou la predicació de les promeses de Déu en Jesucrist, de l'amor de
Déu i de l'amor als germans, de la recerca de Déu per la pregària i particularment per la comunió amb la seva
Església, sobretot miljançant l'Eucaristia i els Sagraments. (Cfr. EN 28).
2. La denúncia de les situacions
inhumanes que contradiuen el Regne.
Amb la claredat i la pedagogia amb
les quals Jesús ho va fer. Com també
diu Evangelii Nuntiandi, «la predicació del misteri del mal i de la recerca
activa del bé formen part de l'evangelització» (28).
3. El testimoni de vida coherent
amb el que es proclama. Clar i intel'ligible per a la gent. Imitant Jesús que
va dur el seu testimoni personal fins a
les últimes conseqüències. Permeteume una altra cita d'EN: «Per a l'Església el primer mitjà d'evangelització consisteix en un testimoni de vida
autènticament cristiana, entregada a
Déu en una comunió que res ha d'in-

terrompre i a la vegada consagrada
igualment al proïsme amb un zel sen.
se límits. L 'home contemporani escol·
ta més de gust els qui donen testimoni
que els qui ensenyen, o si escolta els
qui ensenyen és perquè donen testimoni» (41).
4. El compromís transformador de
les persones i de la societat. Amb el
realisme, la proximitat, l'acompanyament i la pedagogia que Jesús ens ensenya pràcticament. L'EN diu també:
«Evangelitzar significa per a l'Església portar la Bona Noticià a tots els
ambients de la humanitat i, amb el seu
influx, renovar la mateixa humanitat.
Però la veritat és que no hi ha humanitat nova si no hi ha, en primer lloc,
homes nous, amb la novetat del baptisme. Lafinalitat de l'evangelització
és, per tant, aquest canvi interior i,
per resumir-ho en una paraula hauríem de dir que l'Església evangelitza
quan, per la sola força divina del missatge que proc/ama, tracta de convertir al mateix temps la consciència
personal i col, lectiva dels homes,
l'activitat en la qual estan compromesos, la seva vida i els seus ambients
concrets» (18) «... es tracta d'abastar
i transformar amb la força de l'Evangeli els criteris de judici, els valors
determinants, els punts d'interès, les
línies de pensament, les fonts inspiradores i els models de vida de la humanitat que contrasten amb la Paraula
de Déu i el designi de salvació» (19).
Pens que el component de l' evangelització més dèbil, en la nostra evangelització de preveres i en la de
l'Església d'avui en general, és l'últim. Per la inseguretat davant la societat

de la qual parlava abans? Perquè
aquesta és la dimensió més dificil de
l'evangelització? Perquè insensiblement ens hem deixat convèncer que
l'Església s'ha d'arraconar a l'àmbit
privat i al temple? Perquè no hem sabut imaginar nous mitjans de presència i de contacte adequats a la societat
contemporània? Per por a la crítica o
a l'atac? Perquè ens compromet personalment i vital?
I no crec que hi hagi cap dubte que
aquest component evangelitzador -la
transformació de les persones i de Ja
societat- és el que més necessita ara la
nostra Església (els nostres laics, els
nostres joves, els nostres catequistes ... )
i la nostra societat.

IV. Els laics presents a les nostres
Esglésies necessiten urgentment que els preveres els evangelitzem
Nosaltres, els preveres, som cridats per Jesús a evangelitzar integralment, amb una evangelització completa com acabam d'explicar, els laics
que tenim més a prop. També per una
qüestió de justícia. Els demanam molt,
peró què els donam? Com els acompanyam? Com ens comprometem amb
ells i amb la seva transformació com a
persones i com a creients? Com els
anunciam Jesús i els transmetem la
nostra experiència d'Ell? Com denunciam fraternalment i pedagògica el
mal que hi descobrim? Quin exemple,
viu i transparent, de vida els donam?
Com compartim amb ells la passió
per la transformació de la nostra
societat?
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No voldria ser impertinent. Són les
mateixes preguntes que jo em faig
personalment. I massa vegades tinc la
impressió que utilitzam els laics només per mantenir en peu el tingladet
que tenim muntat. Tal vegada a ells
també els va bé així. Tranquil'litzen
la consciència donant unes hores a
l'Església, sense massa més preocupacIOns.
Però, és el que Jesús vol? És el que
la nostra Església i la nostra societat
necessiten? És el que el clam constant
del Papa per la nova evangelització
ens demana avui als capellans? Respondre aquestes tres preguntes em
sembla l'objectiu prioritari d'aquesta
trobada

V. Els laics ban de ser tan evangelitzadors com nosaltres, els preveres
Pareix que no necessit provar-ho
amb molts d'arguments teològics o
del Magisteri. D'aquest tema se n'ha
parlat ja en aquest mateix curset. Només recordar una curta frase del Concili: «L'obra d'evangelització és un
deure fonamental de tot el Poble de
Déw> (AG 35). No obstant vull afegir
alguna consideració més, en el marc
d'aquesta trobada,
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1. Els laics, per evangelitzar, necessiten esser evangelitzats. Conèixer,
viure, experimentar Jesús. Discernir
els modes com poden evangelitzar.
Viure la passió salvadora i transformadora de Jesús. Evangelitzats ells,
evangelitzaran els altres. Diu EN: «Finalment, el que ha estat evangelitzat,

evangelitza. Vet aquí la prova de la
veritat, la pedra de toc de l'evangelització: És impensable que un home
hagi acollit la Paraula i s 'hagi entregat al Regne senSe convertir-se
en algú que, a la seva vegada, dóna
testimoni i anuncia». (24).
2. El compromís evangelitzador
individual és indefugible per a tot
membre viu de l'Església. Però hi ha
també un compromís evangelitzador
col· lectiu, coHegial, comunitari. El té
l'Església en el seu conjunt, el tenim
el Bisbe i els preveres en el col'legi
presbiteral i el tenen els laics com a
col, lectiu, com a caNegi de laics. La
veu dels laics està esmorteïda o tal
vegada no existeix a les nostres comunitats parroquials i diocesanes. I la
necessitam. L'Església la necessita, la
societat la necessita. Perquè ells són
els especialistes del món secular en
totes aquelles qüestions en les quals la
nostra societat s'allunya dels valors
del Regne, com reconeix el Concili
Vaticà 11 i tot el Magisteri posterior.
3. L'evangelització laIcal és absolutament imprescindible i urgent per a
la nostra societat. Individual i col'lectiva. Només ells, sembraran eficaçment els criteris del Regne enmig de
la nostra societat. Ells tenen aquesta
missió específica en l'Església. Ells
en saben, ells estan preparats culturalment i socialment. lla nostra societat,
tan necessitada de la salvació de Jesús
com dèiem al principi, els necessita
desesperadament. Citaré unes paraules d'un magnífic document de la
Conferència Episcopal Espanyola,
Los Cristianos laicos en la Iglesia y
en el Mundo, que anomenam familiar-

ment el CLIM: «La tarea evangelizadora de la Iglesia se hara por los laicos o no se hara» (148). La veu de
l'Església, poca i clericalitzada, necessita urgentment la força de la paraula laïcal.

VI. L'Acció Catòlica, un instrument
providencial per a l'evangelització dels laics i perquè els laics
siguin evangelitzadors

1. L'Acció Catòlica, fidel a les seves notes característiques, renovada i
present a l'estructura diríem general i
bàsica de les nostres esglésies (parròquies i diòcesis) com ha quedat explicat, ens ofereix el mitjà ideal per a
l'evangelització dels nostres laics:
- Els manté units en grups estables
els quals tenen com a primer objectiu
la seva pròpia evangelització, la seva
formació.
- Compten amb uns materials
(campanyes) i un mètode de treball
(revisió de vida), rícs i de provada eficàcia, els quals asseguren una profundització progressiva en la comprensió
i la praxi de la fe, superant així la dependència de la capacitat, la imaginació i els recursos -moltes de vegades
tan limitats- de cada prevere i de cada
grup.
- Viuen inserits a la pròpia comunitat natural on troben el lloc de la
celebració de la fe i del treball intraeclesial.
El procés evangelitzador que assumeixen contempla tots els quatre

elements essencials a l'evangelització
arn b un particular accent sobre el quart:
la transformació de les persones i del
món.
S'enriqueixen constantment amb
el contacte, l'intercanvi d'experiències i l'estímul amb altres grups, els
quals, en el marc de l'Església Diocesana i de les Esglésies més pròximes,
comparteixen idèntics criteris eclesials i
formatius, estil i mètode de treball.
2. L'Acció Catòlica forma evangelitzadors competents i eficaços de la
nostra societat.
- Els criteris, l'estil i el mètode de
l'A e, tenen com a distintiu característic la preocupació per l'evangelització
del món temporal, la nostra societat
d'avui, tan necessitada de retrobar els
criteris del Regne com vèiem al principi. El grup d'AC dóna als seus militants suport, vivència evangèlica,
criteris d'actuació evangelitzadora i
transformadora, espai per a la revisió
i la correcció de les actuacions, coratge, paciència i conbort en la lluita no
gens fàcil per l'evangelització de la
nostra societat.
- El mètode de treball de l'AC permet una anàlisi seriosa, continuada i
concreta del món que els militants han
d'evangelitzar: mitjançant els estudis
especialitzats i fiables que el moviment proporciona i la traducció a cada
realitat concreta a la qual obliga la revisió de vida.
- L'AC cohesiona el laïcat diocesà, li permet arribar a conclusions
evangelitzadores compartides i fona-
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mentades en la realitat i en l'Evangeli
i pronunciar-se significativament enmig
de la nostra societat. L'AC farà sentir,
fidelment interpretades i servides, la veu
del laïcat creient als nostres conciutadans, enfortir i desc1ericalitzar la veu
evangelitzadora de la nostra Església.
- L'AC especialitzada té com a
objectiu prioritari l'evangelització del
medi en què viuen i es mouen els seus
militants. Des de la passió per Jesucrist i l'Església i el coneixement real
del medi, els seus condicionaments i
les seves necessitats. Malgrat que els
medis especialitzats s'hagin reduït i
difuminat a la nostra societat, encara
en queden de ben específics i també,
per cert, ben descristianitzats: la Universitat, els intel'lectuals i determinat
nivell de professionals lliures, importants nuclis obrers, pobles miljans i
petits on predomina la cultura rural, el
món dels mitjans de comunicació ...
L'AC especialitzada troba dimensió
humana, espai celebratiu i compromís
en les tasques intraeclesials al si de la
comunitat parroquial i diocesana.
- L'AC general es compromet en
l'evangelització del medi natural de la
pròpia comunitat, posant major atenció als allunyats, no creients o creients
«de nom», que als creients que ja formen part, més o manco activa, de la
comunitat. Compartint la celebració i
l'enfortiment de la comunitat amb tots
els altres grups.
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3. Comprenc que dibuix el perfil
utòpic de l'AC. El que hauria de ser.
En gran part, està a les nostres mans,
les dels preveres, que sigui d'aquesta
manera.

VII. L'estil del capellà evangelitzador i acompanyant de laics
evangelitzadors
Acabam amb una pregunta ben
concreta: Com exercir avui el nostre
ministeri presbiteral d'evangelitzadors dels laics pròxims a l'Església i,
tal vegada, organitzats en l'Acció
Catòlica?
Naturalment, hem d'evangelitzar
de mil maneres distintes. L'especificitat del nostre ministeri al servei de la
comunitat de creients, la vocació personal, les circumstàncies i les exigències del servei concret que l'Església
ens té encomanat, ho concretaran. El
nostre camp evangelitzador va des
d'una presidència de l'Eucaristia,
fresca, digna, inteHigible i engrescadora a la participació dels feels i la
millor homilia, fins als funerals, el servei preferencial als pobres, el compromís amb accions evangelitzadores i
transformadores de la societat, el ministeri de la reconciliació, l'acompanyament i la formació de grups ben
diversos, la catequesi, l'acompanyament en la fe persona a persona ... i
tantes altres coses.
Però, avui parlam del laïcat i de
l'AC com un camp -al meu entendre
privilegiat i de la màxima urgènciaper a l'exercici del ministeri evangelitzador del capellà.
La qüestió més important és l' actitud, el tarannà, l'estil amb els quals
un prevere ha d'evangelitzar els laics
i els ha d'acompanyar i motivar en la
seva irrenunciable tasca d'evangelitzadors.

Recorreré una vegada més a l'exemple de Jesús, el nostre definitiu
model d'evangelitzadors.
En primer lloc a l'exemple de
Jesús Bon Pastor. Diria que aquesta
paràbola ens ofereix (ben especialment a nosaltres, preveres, cridats a
ser bons pastors amb Ell) les claus per
descobrir, principalment, el servei
evangelitzador del prevere en un grup
de seglars.
Fixem-nos, en concret, en aquests
quatre punts ben definits a l'evangeli
de St. Joan (10,1-21):
I. «El bon pastor coneix les seves
ovelles i elles el coneixen a ell». Perquè el coneixement mutu sigui profund, ple i coral, és imprescindible
que el capellà formi part del grup. Ser
un més del grup. Entre les tasques pastorals de cada dia, privilegiar la participació als treballs dels grups de
militants. Integrar-se de bon de veres en el grup.

2.- «Camina al davant d'elles i
elles el segueixen, perquè coneixen la
seva veu». El capellà evangelitzador
té una missió ben definida al si del
grup: fer present la veu de Jesús. El
secret per realitzar el nostre ministeri
de pastors al servei de la comunitat
radica en què, per la nostra mediació,
Jesús sigui vertaderament el pastor.
Ell és l'únic pastor del ramat. És Ell
qui vertaderament evangelitza i empenya evangelitzar. Nosaltres serem
bons pastors en la mesura que el feim
present a Ell i feim escoltar la seva
veu. Llavors, els feels, que coneixen la
seva veu per la força de l'Esperit que

habita en ells, el segueixen, l'estimen,
l'imiten i l'anuncien.
3. «Jo don la vida per les ovelles».
Tal vegada tots estaríem disposats a
donar la vida materialment, en un cop,
per Jesús. Però el que Ell ens demana
és donar-la poc a poquet, en la proximitat i l'entrega constant als militants,
en el seguiment generós del grup dia
rere dia. Aquest donar la vida constantment i pacientment, mantenint-nos
sempre disponibles, aprofitant totes
les oportunitats d'acompanyament, és
dur. Tots ho hem experimentat. Però
és l'estil de Jesús i la constatació diària què volem seguir-lo feelment.
4. «Encara tinc altres ovelles que
no són d'aquest ramat, i també les he
de guian>. Mantenir i empènyer l'esperit missioner i evangelitzador del
grup és tasca pròpia i prioritària del
prevere, si vol ser bon pastor. La presència dolorosa dels qui no hi són i el
compromís concret i eficaç de fer tot
quant sigui possible perquè coneguin
Jesús i el segueixin, ha de ser punt de
referència constant en l'acompanyament dels nostres laics.

I contemplem ara Jesús com a model de capellans evangelitzadors en un
passatge ben suggestiu de la seva
vida: la trobada amb els deixebles
d'Emaús (Lluc 24, 13-36). Podríem
dir que és, especialment, el paradigma
de com hem d'acompanyar els nostres
militants persona a persona. Però també el grup.
1. «Jesús se 'ls va acostar i es posà
a caminar amb ells». Parteix de la realitat, s'acosta al moment concret de
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la seva vida, a la seva situació de desencís i de frustració, al punt del camí
on es troben i comença a fer camí amb
ells. Una de les dificultats pràctiques
més freqüents per a la vida i la pervivència de ,'AC o de qualsevol altre
grup militant, és el de la incorporació
dels laics al grup. El que deim la iniciació. Vet aquí com procedir: acostant-nos a la realitat de cadascú, a la
situació i les circumstàncies de cada
persona siguin quines siguin. I fer
camí amb elles amb totes les conseqüències. Llavors vindrà la invitació a
continuar el camí junts. Una actitud,
per altra banda, a mantenir i aprofundir amb els qui ja formen part del grup
en tot el procés d'acompanyament
pastoral.

manar receptes prefabricades i genèriques! I, per això, tan inútils.

2. «De què parlau entre vosaltres
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 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... ». Per a l'evangelització de persones i de grups és imprescindible saber què pensen, com veuen i viuen la
realitat. Deixar parlar, estimular la
verbalització i la clarificació de pensaments, sentiments, percepcions ... Mai
el prevere evangelitzador ha de ser un
predicador en el grup ni ha de polaritzar la reunió. Mai l'acompanyament
personal serà eficaç i evangelitzador si
l'acompanyat no ha pogut mostrar-se
tal com és, amb temps i amb llibertat.
Bé coneixia Jesús el que havia passat!
Però sabia que ells necessitaven dirho, aclarir-se, expressar-ho. Quant
més nosaltres, tan acostumats a reco-

4. «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. l va entrar per quedar-se
amb ells». La presència acompanyant
del consiliari -el capellà evangelitzador- mai ha de ser imposada ni possessiva. Jesús mostra clarament que
està disposat a deixar els dos deixebles. Fa l'acompanyament mentre els
acompanyats volen «deixar-se servin>. Espera que li demostrin que encara el volen amb ells. Com que la
llavor està ben sembrada sap que li
mostraran el desig de la seva presència, però hagués passat de llarg si no li
haguessin insistit. És un reconeixement admirable de la llibertat plena de
tots aquells als qui oferim l'evangelització per qualsevol mediació, que mai
pot mancar a l'Església. Així bo ha de
fer també el capellà evangelitzador.

3. «Llavors, començant pels llibres de Moisès i continuant pels de
tots els profetes, els va explicar tots
els passatges de les escriptures que es
referien a ell». L'evangelització de
persones i de grups és un treball llarg,
és una inversió de futur, requereix paciència i una bona pedagogia per explicar tot el missatge de Jesús per
parts i poc a poc, i fer-lo comprendre
i viure. No es poden esperar fruits
immediats ni a curt termini. L'evangelització dels laics i la promoció dellaïcat evangelitzador exigeix temps i
paciència. Una virtut ben característica dels pastors.

Mai cap grup és meu, molt manco cap
persona, mai som imprescindible,
com tampoc el grup, el moviment,
l'associació. Només Jesucrist és el
Senyor i ell respecta escrupolosament
la llibertat d'aquells als qui desitja
acompanyar, com hem vist. Convé recordar-ho personalment i fer que les
persones i els grups en tenguin consciència. Delicadament i discreta. Com
ho va fer Jesús. Però que la persona o
el grup ho sàpiguen i ho experimentin
sempre.
5. «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». En l'Església tot acaba i tot comença en l'Eucaristia. L'Eucaristia,
els Sagraments, la celebració de la fe,
són elements essencials per a la formació dels laics i per a la seva empenta evangelitzadora. Per això és tan
important que els nostres grups militants tenguin un lloc càlid per a l'Eucaristia i la celebració de la fe. Per
això és tan important que es trobin arrelats a una comunitat amb bona salut
celebrativa. Les nostres Parròquies
han d'oferir un lloc privilegiat per a la
celebració i l'Eucaristia dels laics militants. I en aquest marc és realitza el
caire primer i més específic del nostre
ministeri presbiteral d'evangelitzadors.
És precisament en la celebració de l'Eucaristia on Jesús es mostra experiencialment als creients. Enmig del Misteri -quan es celebra i es viu de veritatse'ls obren els ulls i «el reconeixem>.
6. « .. .però, ell desaparegué de davant ells». Jesús no va tenir inconvenient a fer-se fisicament present per

evangelitzar aquells dos deixebles. A
la fi, però, la seva presència física i
tangible desapareix. La situació normal del creient és la de la fe, no la de
l'evidència. Amb tot el que la fe comporta de soledat, de dubtes, de sofriment i de lluita, però també d'afecció
rotunda a la persona del Crist per damunt escàndols, infidelitats i dificultats venguin d'on venguin i de confiança humil en Déu Pare que ens ha
donat el seu Fill i ens donarà la força i
l'ajuda que necessitam. Quelcom que
el capellà evangelitzador ha de recordar constantment a tots els grups i les
persones que acompanya. I fins i tot,
quelcom que ens suggereix que la presència fisica del mateix capellà no ha
ser permanent ni excessiva. La vertadera evangelització torna als evangelitzats adults i forts en la fe, autònoms
i responsables per viure la fe personalment i per proclamar-la i testimoniarIa en llurs ambients. El capellà evangelitzador ha de ser autèntic amic de
les persones i grups que acompanya.
Mai una «lloca>' que induesqui dependències de la seva persona o qualque
tipus d'incapacitat per a l'autonomia
que correspon als fills de Déu.
7. «¿No és veritat que el nostre cor
s'inflamava dins nosaltres mentre ens
parlava pel camí i ens obria el sentit
de les escriptures?». L'escalfor humà
i el que dóna l'Esperit són essencials
perquè l'evangelització arreli. La sensibilitat i l'afecte, l'estimació demostrada, l'alegria de descobrir junts el
«sentit" de les escriptures i del missatge
que salva la humanitat, el curar decepcions i recompondre les bones
relacions en el grup, és una tasca prioritària del bon pastor evangelitzador.
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8. «Llavors mateix es van aixecar
de taula i se 'n tornaren a Jerusalem.
Allà 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 contaven
el que havia passat pel camí i com
l'havien reconegut quan partia el pm>.
No es van fer por ni de la fosca de la
nit ni del cansament del camí que havien fet el mateix dia. No pogueren
esperar. Necessitaven compartir l'experiència de Jesús i proclamar la seva
resurrecció: és a dir, evangelitzar. El
capellà evangelitzador mai ha de perdre de vista que la seva tasca fonamental és la d'ajudar a experimentar i
aprofundir la trobada personal amb
Jesús en totes les seves dimensions. Si
ho fa així la seva tasca evangelitzadora serà plena i tindrà un admirable
efecte multiplicador. Els laics evangelitzats seran vertaderament evangelitzadors, tal i com necessita la nostra
Església i la nostra societat d'avui.

VIII. Tres advertències, per acabar

Primera: En tot el que he dit, no
vull ser gens dogmàtic. Ho oferesc a la
vostra reflexió i la vostra discussió pel
que pugui valer objectivament. Ho
dic, això sí, amb el convenciment personal ferm que així estan les coses i
que pels camins que suggeresc podem
donar resposta a les necessitats de
l'Església i del món d'avui i a la crida
del Sant Pare, especialment dirigida
a nosaltres capellans, a la nova evangelització.
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Segona: El meu pronunciament
decidit a favor de la mediació que és

l'Acció Catòlica, no implica cap tipus
d'exclusivisme. Conec, valor, estim i
acompany tot quant puc, moltes d'altres mediacions evangelitzadores ben
convençut no només de la seva legitimitat sinó també de la seva bondat.
Amb totes elles l'Acció Catòlica s'ha
d 'harmonitzar, coordinar i complementar en la tasca comuna de revitalitzar les nostres Esglésies i evangelitzar
la nostra societat. Senzillament, pens
que en aquest moment la mediació
evangelitzadora de l'Acció Catòlica
ve a omplir un buit a les nostres comunitats parroquial i diocesana que em
sembla evident i per això em pareix
providencial. Crec que les nostres Parròquies, les nostres diòcesis i els medis més descristianitzats de la nostra
societat necessiten ara, just en aquest
moment històric, aquesta mediació.
Malgrat les dificultats que pugui presentar la seva reimplantació.
Tercera: Permeteu-me una apel'lació personal a vosaltres, arnics i germans preveres. Si creis que valia pena
jugar la carta de l'Acció Catòlica en
aquest moment de les nostres Esglésies, si voleu complir la conclusió del
Concili Català que en fa referència
(29) i que està a l'arrel d'aquestes jornades, hem de ser ben conscients que
la nostra actitud, la nostra intervenció,
el nostre treball-de Bisbes i Preveresseran decisius. En una paraula: avui
per avui, el que pugui passar d'aquest
projecte pastoral de posar en peu una
renovada Acció Catòlica, està, en gran
part, a les nostres mans. Recordem les
inquietants paraules amb què comença el Decret Conciliar Optatam ¡otius
sobre la formació sacerdotal: «Coneixent perfectament el sant Concili que

la desitjada renovació de tota l'Església depèn en gran part del ministeri
dels capellans... » (OT I). Ho hem de
tenir present, com a estímul per al nostre treball i com a recordatori de les
nostres responsabilitats presbiterals
davant Déu i l'Església.

Déu ha volgut que Maria fos necessària per al naixement, el creixement i el compliment de la missió de

l'Església. Ella és la Mare de l'Església i l'animadora constant de la seva
missió evangelitzadora.
Demanem-li que, des de la seva
proximitat tendra i eficaç, ens ajudi a
convertir els nostres cors i a renovar
tot quant calgui, en les nostres perspectives i en els nostres mètodes, per
tal d'arribar a ser els capellans evangelitzadors que l'Església i la societat
necessiten avui.
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Capellans, laics i moviments
RICARD M. CARLES, Cardenal.Arquebisbe de Barcelona.

1. Introducció
Tinc una gran alegria de trobar-me
avui amb el meu presbiteri. Amb
aquella porció del meu presbiteri que
comparteix amb mi la responsabilitat
directa de l'evangelització de la meva
diòcesi, des del treball quotidià, el
tracte i el ministeri amb les comunitats
cristianes parroquials, els grups, els
moviments ... És bonic compartir el
treball de realitats diferents, però coincidint en l'anar i el tornar a Déu,
nosaltres i els laics.
Per què ens trobem aquí? Perquè
durant dos mil anys hi ha hagut gent
que ha conegut Jesús, se l 'ha estimat i
ha sentit necessitat de donar-lo a conèixer fins arribar a nosaltres. Moltes
persones han parlat de Crist a la seva
generació i ara ho volem fer nosaltres.
Estem aquí perquè molts fills i filles
de Déu cerquen la fidelitat. És molt
important no distreure's de l'evangelització.
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Sempre diem que som pocs capellans. Avui em sembla que som tants!
Dono gràcies a Déu que us ha mogut
a venir a aquestes Jornades, deixant
altres tasques i les preocupacions de
cada dia per respondre a una crida
d'aplegar-nos i revisar, repensar, renovar el nostre ministeri amb els laics de
la diòcesi, i per compartir la passíó
que sentim per a l'evangelització en
aquest acabament de mi¡'¡ennÍ. En

realitat, no hem abandonat les nostres
tasques perquè el que fem aquí és també tasca nostra, i molt important. Volem servir millor (no caure en la rutina, tenir més ideesl. Deixem uns dies
el quefer diari! i ens dediquem més al
què hem de fer i al què som. Volem
conviure entre nosaltres i tractar temes
que ens fan trencar la rutina de fer
sempre el mateix, amb creativitat
evangèlica.
Estic alegre en constatar que tenim
molts pastors que acompanyen un
laïcat compromès en la construcció
d'aquest món; laics compromesos i
desitiosos de cavar la vinya, de sembrar
en terra bona, de sembrar en sequeral,
de fermentar la pasta, d'iHuminar les
ciutats, d'anunciar intrèpidament,
oportunament i inoportuna, la bona
notícia de l'amor de Déu que ens fa
tan feliços. Un làicat que té fam d'alimentar-se amb la vida de l'Esperit i
de treballar en la comunitat eclesial,
tot estenent l'anunci als qui encara no
coneixen Déu o als qui han refredat
els seus vincles amb el conjunt de la
comunitat cristiana.
Tinc alegria en veure que hi ha
preveres que us comprometeu en això.
I ho feu amb il'lusió i confiança. Gràcies a Déu pels dons que ens fa, dintre i en l'entorn, en Crist. Vosaltres
compartiu amb el bisbe la gràcia sacramental. A molts de vosaltres us he
ordenat jo. Que sapiguem discernir

millor què ens convé més: per això
hem vingut aquí.
Cfr. ICor 1,4-9 i Fil. 1,3-11.

2. Alguns trets de la sitnació actual:
llums i ombres
Del Vaticà 11 ençà s'han fet molts
esforços a la nostra diòcesi per tal que
l'Església respongués a la nova situació que vivíem socialment i culturalment. Podem dir avui, amb tota sinceritat i humilitat, que els nostres
esforços no han estat suficients ni
potser, sempre, els més adients per a
l'evangelització que desitjàvem com
una nova ventada de l'Esperit. Tots,
grans i joves, estem recollint el que
d'altres han sembrat, i ells no van veure tot el fruit. A nosaltres també ens
passarà el mateix.
És clar que hi ha ombres:
- A moltes persones senzilles no
els ha arribat ni la bona notícia salvadora, ni una predicació que fos
creïble i donés sentit a tanta manca
de sentit ambiental i de refredament
espiritual.
- Moltes persones inteHigents i
crítiques han optat per l'allunyament
de l'Església i, més tard, per l'allunyament de la fe en Jesucrist.
- La transmissió de la fe, de pares
a fills, d'unes generacions a les altres,
ha trobat dificultats, ha trobat manca
de models en l'explicitació del nom
de Déu i en la vivència de l'amor del
Pare.
- La pregària i la celebració dels
sagraments ha estat més patrimoni
dels qui buscaven conservar la seva fe
en moments de tempesta, que no pas

d'aquells que buscaven anunciar-la
als quatre vents.
- Les mediocritats de les nostres
vides i les dificultats que trobàvem en
les hostilitats al nostre voltant, de vegades han rebaixat el nivell d'exigència i de crida a la santedat.
- Les desunions entre els sacerdots, entre els laics, entre laics i sacerdots, han ferit la comunitat i, de vegades, han dispersat les ovelles.
Malgrat tot, hi ha moltes llums:
- Estem esperançats i mantenim
fidelment el «Carítas Christi urget
nos» (lI Cor. 5, 14).
- Les coses canvien. Molts pensadors i sociòlegs de la religió no auguren pas temps de desastre per a la fe;
més aviat al contrari. El segle XXI
serà més espiritual, si ho treballem. La
nostra fe esperançada està sabent
llegir en els signes del nostre temps
l'anunci d'una primavera de l'Esperit
en la societat adormida pel que fa a la
relació amb Déu que dóna vida. Hem
de tenir esperança, per poder-ne donar
raó. La gent intueix si nosaltres estem
esperançats o no.
- Quan es parla de desencís, no ho
entenc. El que jo tinc és el que el nostre món necessita profundament, i en
el fons ho vol.
- També la nostra diòcesi té motius
d'esperança. En dos articles de Mons.
Carrera a Catalunya Cristiana ens ho
indicava clarament: «Quelcom de nou
està naixent... No ho noteu?». Es refereix als moviments d'Acció Catòlica
que estan agafant un nou impuls.
Aquests moviments són una realitat
que els bisbes (jo mateix, el bisbe
Carrera i el bisbe de Mallorca que
m'acompanya) tenim molt endins en
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els nostres cors. Ho hem viscut molt
profundament quan portàvem parròquies. No he tingut mai vocació de
«canguf», sinó de formador i evangelitzador.
- Renovar-nos en la dimensió apostòlica de la nostra vida, és la resposta
a aquell «L'amor de Crist ens apressm>. I aquí estem. Aplegats per a buscar junts:
Les humils concrecions, en el treball apostòlic.
Les metodologies que, renovades,
ens faran anar més enllà en l'evangelització.
L'espiritualitat comuna, el que ens
uneix, que ens alimentarà i sostindrà
en aquest nou esforç renovat. És molt
més el que ens uneix: fe, amor de Déu,
el sagrament sacerdotal, l'amor a l'Església ... , i no ens hem de fixar tant
en el que ens diferencia, perquè és
petit i concret.
- La nostra religió és d'encarnació. Si no ens encarnem no hi haurà
comunió. Hem de saber com traduirho en el nostre treball.

3. Indicacions, suggeriments,
desitjos
3.1. Parròquies i moviments
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Les parròquies i els moviments
hem d'anar units. Ens necessitem i fecundem mútuament. Els accents no
són excloents, sinó complementaris.
La meva experiència em diu que una
parròquia sense moviments és feble, i
no evangelitza. Els militants de la JOC,
en la meva parròquia, eren els únics
que es preocupaven per com podien
evangelitzar millor el poble.

Jesús, a més de predicar a les multituds, formava a un grupet, els dotze.
Aquests van ser els grans testimonis
de la seva vida, mort i resurrecció a tot
el món. No tinguem por. Hem de fer
com Jesús.
Hem de superar possibles errades
del passat i llençar-nos conjuntament
en la proposta d'arribar a tots en el
compromís de vida, en l'experiència
de Déu i en la formació apropiada a
cada moment de la vida i a cada situació. No podem desconfiar els uns dels
altres en el camp pastoral (les parròquies dels moviments i a l'inrevés),
sinó lliurar la vida al màxim i amb generositat i anonimat.

3.2. La totalitat del camp del
Senyor
En la tasca pastoral ens interessa,
per sobre de tot, «el camp de ningú».
M'heu sentit dir moltes vegades que
em fa patir de vegades veure l 'hort
ben cuidadet (per exemple, un grup
ben alimentat espiritualment i tancat
en si mateix), mentre la garriga queda sola, sense ningú que en tingui
cura. «Tots treballem per al mateix
amo», diuen alguns. Però de què ens
serveix si hi ha gent que es queda
abandonada. Tota la garriga és nostra, de la nostra responsabilitat, dels
capellans i dels laics associats en
l'església diocesana. No és temps de
dedicar-nos a encerclar els hortets.
És temps de sortir a la garriga i demanar que un sembri, que l'altre regui, que l'altre fumigui, que l'altre
tregui pedres ... Tant de bo que deixéssim que només l'amo de la vinya
fes la collita!

3.3. La nova represa de l'Acció
Catòlica
Avui dia hi ha una nova represa de
l'Acció Catòlica. Ho confirmen les
directrius de la Conferència Episcopal
Espanyola, del nostre Concili Provincial Tarraconense i del Pla de Prioritats d'Apostolat Seglar de Barcelona.
Aquest fet és una oportunitat que l'Esperit Sant dóna a la nostra Església,
que es durà a terme si ens ajudem a tirar-la endavant. Hem après moltes lliçons pel camí aquests darrers anys i, si
Déu vol, l'Acció Catòlica pot i ha de
créixer més encara, a condició que no
la deixem com una cosa d'uns quants
aficionats, sinó que sigui quelcom de
tota la diòcesi.
L'Acció Catòlica és un instrument
adequat per dedicar-se a tota la garriga, per anar tot l'enllà possible, per
evangelitzar adequadament.
L'Acció Catòlica és una forma de
viure la fe i l'Església que lliga fe i
vida; que vol veure a Déu present en
el món. També nosaltres, preveres,
hem de ser coherents. I ensenyar-ho a
ser als laics. Com més anys de ministeri tindreu, més agraïts estareu als
seglars, i ells a vosaltres. Això ho vivim amb caritat pastoral, amb una
unió entre acció i contemplació.
Lafe viscuda del laic també és caritat pastoral, semblant a la caritat
pastoral sacerdotal. La raÓ d'aquesta
semblança és que és una actitud cristiana, pròpia de tots els batejats. Si un
seglar no creu a fons i no irradia, no és
amor de Déu autèntic el que té. Hi ha
un lligam molt fort entre interioritat i

evangelització, entre viure i donar,
entre ser i comunicar. Hi ha un lligam
intens entre el que és substantiu i el
que és adjectiu en la caritat pastoral.
Caritat és substantiu i vol dir amor,
estimació;pastoral és adjectiu, i t'envia als germans. No podem separar de
cap manera l'un de l'altre.
3.4. Diferents espiritualitats
Hem de reconèixer que en el Poble
de Déu hi ha espiritualitats diferents,
pròpies de grups, comunitats i moviments. Són dins de la fe catòlica i se'n
fa un discerniment positiu, són carismes al servei de la comunitat, de tot el
Poble de Déu. Siguem respectuosos i
valorem aquests dons de la prodigalitat de l'Esperit. Sant Pau quan parla
dels membres no diu que s'han de
suportar, sinó d'agrair. És a dir, no posem límits a l'Esperit Sant. Alegremnos si en un lloc l'Esperit suscita el
que és millor.
Recordem que els preveres estem
cridats a ser universals en el nostre
ministeri, a reunir la comunitat dispersa, a no apagar la força de l'Esperit.
Capellans diocesans i religiosos units,
com ara i aquí en aquests dies, en un
presbiteri que viu i treballa en comunió.
3.5. Confirmar lafe dels laics
Com a preveres confirmem els
laics en la seva missió evangelitzadora que van rebre en el baptisme. No
solament els hem de formar, sinó també obrir-los als altres. S'ha insistit
molt, i efectivament és un tema fonamental, en el fet que qui no estima el
seu germà no estima Déu. Està molt
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clar en la carta de Joan, capítol 4. Però
moltes vegades s 'ha oblidat el que diu
tot seguit a 5,2. Després d'afirmar
moltes vegades i de diverses formes
que coneixem que estimem Déu en el
fet que estimem els germans, diu que
coneixem que estimem els fills de Déu
quan estimem Déu i complim els seus
manaments. És a dir, és un cercle que
es tanca.
Llavors, si Déu ens ha estimat primer, si Déu és així, de la mateixa manera jo em realitzo si sóc un do. I no
em realitzo si no sóc un do om' esforço en ésser un do per als altres. Per
això es pot dir que Jesús «és una interioritat que s'expressa lliurant-se».
És una definició de Jesucrist molt
bona. També la vida del cristià, com la
de Jesús, és un retorn al Pare des del
despullament pels germans. És així
com centro la vida en el Déu que ha
centrat la vida en els homes. De fet,
només salvem de la nostra vida el que
hem lliurat als altres, i el que volem
reservar per a nosaltres, ho fem malbé.
Per això, si un grup de seglars demanen l'ajut i el seguiment del capellà
(que li demana un temps i una dedicació) i no surten a evangelitzar, xuc/en
injustament al prevere.
Una confirmació del que acabem
de dir la trobem en els quatre moments del diàleg de Jesús amb Pere
(Lluc 22, 31-32):
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- "Simó, Simó, mira que Satanàs
us ha reclamat per garbellar-vos com
el blaI». La imatge del garbell que
separa el blat de la palla serveix per a
indicar la duresa de la prova que hauran de sofrir Pere i els altres deixebles.

- «Jo, però, he pregat per tu perquè no defalleixi la teva fe». Jesús estarà sempre al costat de Pere, no el
deixarà mai.
- «l tu, un cop convertit». És a dir,
un cop s'ha penedit, s'ha arrelat en
l'essencial, s 'ha convertit de veritat
a Déu.
- «Confirma els teus germans».
No hi ha conversió, vida interior, sense donació als altres. Cal tomar a donar la vida cada dia pels altres.
Aquest és l'itinerari apostòlic
que Jesús marca a Pere. Prenem-ne
exemple.
Els laics estan allà on nosaltres no
hi podem arribar. Ells assumeixen les
tasques d'administradors d'aquest
món. I nosaltres, com a servidors, ens
posem a confirmar-los en la seva fe,
en la seva esperança, en el seu amor.
Un amor que arriba fins a canviar
l'actual estat de coses que margina i
empobreix tanta gent
Jesús no solament ha mort, sinó
que segueix morint. Jesús treballa i
continua treballant. Nosaltres no ens
podem aturar. Una cosa és dir no puc
i una altra és dir no es pot. La primera
ajuda a confiar en el Senyor, la segona,
desanima. No podem dir que és el mateix: seria perdre l'esperança del tot.
Nosaltres, capellans, apleguem-los
en Església perquè reconeguin la crida
de Déu a treballar en la diàspora dels
seus ambients. Deixem que ens arribin
les seves dificultats, els seus problemes.
Escoltem. Acompanyem. Animem.
Anem a buscar l'ovella que s'ha fet mal.
Coneguem cadascú pel seu nom.

Que les nostres vides parlin de
l'amor misericordiós que hem après
de Déu i que ens esforcem en ser
pares, a l'estil de Déu Pare. El primer i indispensable pas, doble pas,
és aquest:
- confirmar-los en què són estimats de Déu, i
- confirmar-los en què poden estimar-lo.
Els preveres són e ls transmissors
d'aquestes dues línies fonamentals.
Així es posen les bases de l'evangelització. I sentiran la necessitat de fer-ho
arribar als altres.
No us deixeu dir mestres, perquè
un de sol és el nostre Mestre: Jesucrist.
Del paper de precursors, de senyaladors de Jesucrist, de senyaladors de
l'Anyell de Déu, ningú no ens pot
fer fora.

3.6. Amor a Crist i amor mutu
Acompanyeu-vos els uns als altres, entre vosaltres, preveres. No us
feriu ni entreu en competència estèril.
No us deixeu orfes d'amor. Ens necessitem tots. Us necessito. Que les zones
pastorals de la nostra diòcesi siguin
espais que apleguin, en l'única casa
de tots.
Tinguem cura de la casa comuna.
No ens deixem separar de l'amor del
Crist (Rom. 8, 35-39). Ni per la tribulació, ni pel desànim, ni per les
relacions, ni per l'angoixa, ni pel futur, ni pel present... «Res no ens podrà separar de l'amor de Déu que
s 'ha manifestat en Jesucrist, Senyor
nostre».

4. Reflexions sobre el nostre pla de
prioritats per a l'apostolat seglar
en relació als capellans, laics i
moviments
Fa uns mesos vaig donar la meva
aprovació al Pla de Prioritats a fi de
promoure a tota la diòcesi l'Apostolat
Seglar i en especial I'Acció Catòlica.
Tot ell té plena vigència. Ara només
voldria subratllar alguns punts sobre els
seus criteris de fons, que trobem en el
seu número l, a fi de remarcar algunes
de les meves reflexions anteriors.

4.1. Doble constatació (Doc. Prior.,
n. 1.1.)
El nostre treball pastoral ha de tenir molt en compte una doble constatació. D'una banda, que la nostra societat està descristianitzada. Més que
ateïsme, el que hi ha és paganisme.
Han tret Déu i les estructures de fe (litúrgies. expressions, pregàries) i hi
han co¡'¡ocat altres déus més atractius.
Molta gent, realment, no té un buit,
sinó que està plena d'altres déus petits. Ja no «necessitem).
De tota manera, hi ha una obertura
nova al transcendent. Tots en tenim
experiència. Molts busquen Déu per
la via directa, amb molta més radicalitat. Fa pocs anys no era així.
S 'ha de demanar una identitat
cristiana visible. Això val per a cada
cristià i per al laïcat associat.

4.2. El treball amb el laïcat (Doc.
Prior., n. 1.2)
El prevere ha de ser factor de comunió. Ha de treballar a fi què cada
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vegada més laics s'acostin al' ideal
que descriu l'Evangeli i els documents
del magisteri de l'Església: uns laics
I) amb identitat cristiana i eclesial; 2)
evangelitzadors; 3) capaços de ser
factors de comunió.

4.3. La tasca (Doc. Prior., n. 1.3)
El camí per arribar a aquest ideal
és un procés, a voltes llarg i costós. No
fem, però, massa llarg el temps de la
preevangelització; podríem perdre
temps de salvació. Sempre que puguem, evangelitzem d'entrada.

4.4. Aspectes a destacar en el procés
.
de formació (Doc. Prior., n. 1.5)
Cal provocar processos educatius
que facin de la fe quelcom pròxim,
vivencial. És el millor i l'únic que es
pot testimoniar.

S. Subratllat a alguns punts sobre
l'espiritualitat
5.1. Com lliga l'espiritualitat amb

l'evangelització
Punt inicial: la vida és un do. Qualsevol aspecte de la vida desemboca en
un do de Déu. No té sentit separar
vida i espiritualitat.

7ó

La meva vida és un bé social. M'ha
estat donada pel bé dels altres (i de mi
mateix). No em puc quedar aquest
regal només per a mi. Obrir-me, donar-me: aleshores estic fent el que
Déu vol de mi. Així em realitzo jo,
com Jesús, que es realitza i es revela donant-se.

Jo no puc centrar la meva vida en
Déu i no en els altres.

5.2. Trets dominants de l'experiència
de Déu, avui
Punt de partença: la conversió. En
l'evangelització, cada conversió és
per a una nova missió. La nostra i la
dels altres.
Necessitat de la comunió eclesial
per tenir una veritable experiència de
Déu, arrelada en l'oració, el testimoni
i el servei. Les tres coses. No solament
per donar bon exemple.
Gust per la Paraula de Déu.
No solament ens hem de preguntar
per la relació Església-món, sinó també per la relació Déu-home. Es tracta
de ser segons Déu, que precedeix la
decisió que s'ha d'assumir. Cal tenir
confiança absoluta que l'acció de Déu
és prèvia a la de l' home. D'antuvi,
som convocats per Déu.
L'experiència de Déu és absolutament necessària per a l' evangelitza-

ció. Una experiència de Déu pròpia.
Enamorar-se. Personalment. Això sí
que convenç.

6. Final
Hem vingut a renovar-nos. Convido a repetir aquestes Jornades altres
anys. Ho recomana el nostre Concili.
Maria està al nostre costat, com ho
estava al costat dels Apòstols. Els primers deixebles creieren en Jesús per
primer cop gràcies de Maria, aCanà.
L'espiritualitat de Maria no està separada de l'obertura al proïsme.

Il. TAULA RODONA
Què demanem els laics i laiques i els
Moviments als capellans
El paper del capellà com a consiliari en
el Moviment de Professionals Catòlics
de Barcelona
ANNA JOlONCH, presidenta del Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona

La Bíblia de casa es veu vella i que em venen al cap i que són fruit
usada. Sempre hi trobo algun punt que d'aquests anys d'experiència i de vida
em porta el record d'una Pasqua, d'un fent moviment.
vespre al pis del carrer Aragó, o el
Vull començar dient que cal difed'una amiga coreana. No puc comptar
el nombre de consiliaris que han obert renciar -en relació al que us deia fa un
la vella Bíblia de casa per pregar junts. moment- la tasca del consiliari en un
M'agrada aquell gest de consiliari que moviment de joves, del que acompa-enmig de la intensitat de vida d'una nya a un moviment d'adults (tot i que
conversa de sobretaula- busca arn b el nostre és un moviment força jove,
avidesa en la Bíblia aquell salm que on els més grans ara tenen quaranta
ens parlarà d'allò mateix que portem anys). El consiliari, en el nostre Movial cor. Quantes vegades, llegint l' e- ment, no té el paper de l'adult que veu
vangeli em recordo d'allò que ens créixer i que actua des de la seva resdeia un dia el Francesc en una sorti- ponsabilitat educativa envers els més
da de grup, o de la xerrada del Ma- joves. En el meu grup, el consiliari
nel un Divendres Sant al Miracle, o només te un parell d'anys més que
també de l'Eucaristia que feia el nosaltres, i ben segur que això el fa
Vicenç per la mort del pare d'una es- . sentir diferent de quan es troba amb
els seus grups del MUEC. En un Motimada amiga.
viment com el nostre, els consiliaris
N'he conegut força de capellans no són els encarregats de fer la transconsiliaris, amb estils ben diferents, missió de la memòria històrica del
primer durant els anys d'universitària moviment perquè, en principi, tots ens
al MUEC, ara en el si del Moviment quedem. Vivim un altra etapa de la
de Professionals. El que ara us diré no vida que els estudiants. D'entrada
és res més que un plegat d'intuïcions tenim menys temps i les dificultats
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d'agenda per trobar-nos han canviat
molt els darrers anys, quan s 'han de
compaginar: els horaris de feina, les
cangurs, els cursos de formació permanent, la reunió d'una associació de
pares d'alumnes ... Tenim necessitat,
enmig de la bogeria de les presses,
dels canvis de context (sortint de l'oficina anar corrents a buscar els nens
per anar al pediatra, per deixar-los amb
l'àvia i anar a una reunió de la feina, i
sortint passar pel súper... J, d'aturarnos. El grup és aquell espai privilegiat per trobar-nos amb nosaltres mateixos, per renovar les opcions de vida
que ens han fet i que ens van fent el
que ara som.
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Els consiliaris tenen un paper molt
important en l'acompanyament dels
processos de fe de les persones, del
grup com a tal i del moviment, Poso
èmfasi en els tres punts perquè no
sempre es així. És cert que tenim molt
bons consiliaris de grup, però també
ho és el fet que necessitem molt dels
consiliaris que són presents i es comprometen en l'acompanyament de la
vida del moviment. Consiliaris que
ens ajudin en el discerniment de la
nostra missió com a col, lectiu d'Església diocesana que vol ser present
en el nostre món. Que ens orientin en
la lectura creient de la realitat en la
qual ens veiem immersos com a professionals, en els conflictes i les contradiccions que vivim: al servei de qui
posem el poder que ens dóna tenir un
càrrec de confiança polític, o el de director d'un centre mèdic, o el de cap
d'estudis de l'institut? quines repercussions té en la vida dels altres la
nostra manera de viure la professió?
quines són les injustícies o les negli-

gències professionals que veiem dia a
dia i que estem cridats a denunciar? en
què ens comprometem com a professionals cristians? al servei de qui, la
nostra vida?
La vida del grup i del Moviment
ens ajuda en la difícil tasca de la necessària, constant i personal reinterpretació de la nostra fe. No tenim,
avui, models estables del que significa ser cristià, ens anem construint en
el dia a dia una identitat cristiana responent als reptes que ens porta l'educació dels fills i la vida de família, la
professió, el compromís social... Vivim des de formes diferents el nostre
arrelament eclesial i l'expressió de la
nostra vida de fe. Som responsables
del que anem dibuixant com a possibles formes de viure i de celebrar la fe
en família, en el si d'una comunitat i
en moviment.
Necessitem del consiliari perquè
ens acompanyi en aquest camí de recerca espiritual. Ara més que mai,
perquè som davant el repte de trobar
una espiritualitat que ens permeti unificar i articular el sentit i la unitat de
la nostra experiència.
El més significatiu del que ens
uneix com a Moviment és aquesta voluntat de crear el lligam que uneix la
nostra vida amb la nostra fe. I això vol
dir descobrir i trobar les paraules, el
llenguatge per expressar la dimensió
quotidiana de l'experiència de Déu.
Com a laics que estem cridats a ser
presents en el món també significa
fer-ho en les coses de cada dia, allà on
són la gent, compartint els mateixos
mals de cap i preocupacions. Volem

celebrar en comunitat de fe el que vivim i el que som.
Si la feina, els fills, els compromisos que tenim cadascú a nivell cívic i
social... tot això ens ocupa la major
part del temps, com ho hem de fer per
fer-ne una lectura creient? com donar
sentit? no quedar-nos en la superficialitat de les coses? en la punta de l'iceberg del que pot ser una profunda
experiència espiritual? com superar
dualismes entre l'acció i la contemplació? Com posar Jesús al bell mig, al
centre, cada dia? Aquelles paraules de
Sl. Pau a les quals tots aspirem: <<ja no
soc jo qui viu sinó el Crist que viu en
mi», què volen dir? Per què crec de
debò, com deia un consiliari estimat,
que tots estem cridats a la santedat, i la
santedat deu ser això que diu sant Pau.
Penso en Marta i Maria. El consiliari de grup ens ha d'ajudar perquè
sovint som massa inquiets, vivim
preocupats per atendre i servir i ens
perdem la millor part, la de Maria:
l'escolta amorosa de la Paraula de
Jesucrist. N'estem assedegats d'aquesta escolta que ens ha d'ajudar en el
discerniment diari, en la crida que
se'ns fa a descobrir, celebrar i estimar
la presència i l'obra de Déu, l'acció de
l'Esperit en les nostres vides. No fa
massa dies un consiliari em deia, parlant de la formació dels cristians del
moviment, que tots estem cridats a ser
místics.
A partir de la descoberta de l'acció
de Déu en les nostres vides en podrem
ser testimonis. Aquest ser testimonis
és el que en diem l'actuar de les nostres revisions de vida, que no és altra

cosa que l'evangelització, tasca comuna de consiliaris i laics que caminem en moviment, fent Església. Per
poder evangelitzar, però, hem d'aco11 ir la paraula. En això ens pot ser un
bon guia el consiliari. L'evangelització dóna sentit al nostre ser de moviment. Per evangelitzar però, primer de
tot hem de ser Església, i participar de
la vida de sagraments. Església inserida en el món i en la història. En què es
tradueix ser testimoni per a nosaltres?
En el treball de donar sentit profund a
l'activitat quotidiana dels homes i les
dones, en el fet d'estimar la dignitat
de cada persona humana amb la que
ens trobem perquè en ella hi trobem el
Crist. En la lenta i abnegada tasca de
treballar pel Regne de Déu, fent mes
humana i humanitzadora la nostra societat, el nostre món.

Algunes concrecions i pistes:
eines i prioritats necessàries per
al consiliari
- Tenir temps i disponibilitat de
cor. Temps per escoltar, per pregar,
per viure el Moviment (trobades, assemblees, per celebrar una Eucaristia ... ). Fins ara ser consiliari de Moviment per un capellà de la diòcesi de
Barcelona ha estat una qüestió d'opció personal. He vist consiliaris dels
que s'estimen el moviment passar per
moments dificils pel fet de viure amb
intensitat la vocació sacerdotal d' acompanyament dels nostres moviments d'Església. Molts d'ells es passen la vida dient que no a d'altres
prioritats que els posen al davant, o
sinó, viuen el conflicte intern i la dificultat real de fer deu mil coses alhora,
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sense poder acompanyar espiritualment els grups i les persones com
voldrien.
El consiliari ha de saber esperar,
no prendre massa iniciatives però estar molt alerta de quin és el moment
per a un grup o una persona, respectar
els ritmes de cadascú i tenir molta paciència esperançada. Entendre que els
processos i la manera com el Senyor
actua en nosaltres no sempre corresponen a allò que voldríem.
- Mantenir sempre la unitat del
grup, ser fidel, no ser mai el primer
a abandonar el vaixell quan hi ha un
naufragi. .. mantenir també la unitat
del Moviment. El consiliari ha de vetllar per la unitat com a representació
de l'Església diocesana en el grup i en
el si del Moviment. Això és un tresor
que he après d'algun consiliari i que
he vist malversar per d'altres.
- Som un Moviment de laics; com
a tal, el consiliari ha d'acompanyar els
dirigents en la seva tasca, fer costat,
amb el dificil equilibri que suposa assessorar, ajudar a veure clar, fer de
consultor, sense agafar ni el protagonisme, ni el poder de les decisions a
prendre ... És molt important que els
consiliaris no caiguin en batalletes internes, ni promoguin conflictes en el
si del Moviment. Conflictes que sovint reprodueixen batalles eclesials i
interessos a nivell de diòcesi. Això fa
que perdem confiança en el consiliari,
i que s 'hagi de recórrer, per ser neutral,
a parlar amb un i un altre. La repro-
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ducció dels conflictes diocesans en el
si del moviment ens enverinen, és de
les coses que ens poden fer més mal, i
que han fet mal en la història dels
moviments d'Església.
La falta de distància en els conflictes, per part del consiliari, de vegades tradueix l'absència d'un espai
propi del consiliari per revisar la vida.
Això no vol dir que, essent un moviment d'adults, el consiliari no pugui
tenir la llibertat personal en certs moments per mostrar la seva feblesa o les
dificultats amb les quals es troba per
acomplir la seva tasca. La sinceritat és
un valor molt gran en el consiliari i
sempre ens el farà estimat.
- Avui, és un repte a entomar el
poder compartir a nivell de consiliaris
les seves angoixes, dificultats, moments durs d'un acompanyament personal o de grup. Per fer de consiliari
de moviment s'ha de viure aquesta dimensió d'acompanyament espiritual
mutu entre consiliaris. Potser hi ha
massa respecte entre consiliaris i poc
qüestionament dels diferents estils i
maneres de fer. Els consiliaris han de
sumar esforços i compartir més la
seva experiència. El col, lectiu de consiliaris es veu sempre enriquit pel
reconeixement de la diversitat dels
seus carismes. La formació de consiliaris es pot fer en la mesura en que
es comparteixi i es reflexioni conjuntament sobre les dificultats i la
joia d'acompanyar un grup, o el fet
quotidià del seguiment espiritual de
processos.

Què demanem als nostres consiliaris,
als nostres preveres, com a
acompanyants?
MARIBEL

pou, militant del Moviment Cristià de Pobles i Comarques.

Introducció

Com si fos una entrevista caic en el
tòpic de dir «m'alegra que em faci
aquesta pregunta».
Essencialment, perquè tenia, teníem el meu grup i jo, un deute de
reconeixement i d'agraïment públic
del que ha representat i representa per
a nosaltres el nostre consiliari.
També per confessar que des de fa
molts anys el nostre grup de revisió no
compta directament amb la presencia
del consiliari. No podem dir que ens
és igual, però sí que hem assumit
aquesta realitat amb facilitat perquè
creiem fermament que se'ns havia treballat en aquest sentit. Tant és així que
fins i tot hem crescut en nombre, de tal
manera que avui d'aquell primer grup
en som dos amb molts anys ja d'història, i un que s'inicia ara, més jove.
amb la presència d'una parella de nosaltres com a consiliària i animadora.
No comptem amb la presència
quotidiana però la seva influència
ens ha deixat la necessitat vital de
mantenir-nos en aquesta manera de
viure i de contrastar la fe. Quan és una
data assenyalada, un fet especial en la
vida d'algú dels grups, el nostre antic

consiliari i amic fidel i incondicional
està present -si pot, que no sempre és
així- per pregar i compartir el pa.
Això, però, té lloc un o dos cops a
l'any. La sintonia malgrat tot es profundíssima.
A partir d'aquesta presentació, puc
parlar ja a nivell d'experiència plenament personal sobre el que la figura
i, sobretot, la presència del consiliari ha representat en la vida del meu
grup i, essencialment, en la meva
vida en la descoberta del sentit ecIesial, de la formació i de la militància
cristianes.

1. L'experiència viscuda

Quan ens vam aplegar a l'entorn
d'una taula com a grup, fa ja més de
vint anys, ens movia el desig d'anar
més a fons en la fe, de llegir la vida i
confrontar-la amb els altres.
A partir d'aquí, ens vam aplegar
unes deu persones d'edat, procedència i realitat diversa que havíem coincidit en una catequesi d'adults. Hi havia dos preveres (un diocesà i l'altre
d'orde religiosa). Dues coses van manifestar-se: les tendències de cadascú
i l'amistat transcendida per la fe.

81

Va passar un cert temps. Ens anàvem movent sense necessitat manifesta d'un projecte que no fos el trobament i la confidència personal, amb
l'esforç de contemplar-la amb els ulls
de l'evangeli de Jesucrist.
Canvis personals, camins diversos,
ens van separar d'alguns. Els preveres
van ser destinats a altres llocs i el petit reducte que en quedava semblava
viscut més des del desig de ser i de fer
que des de la realitat esdevinguda. Tot
i així, buscàvem i vam trobar una possibilitat que mirava cap a una manera
de fer església amb la qual coincidíem: oberta al món i en el món.
Vam proposar-nos de formar part
d'un moviment que era naixent. Com
que sabíem que no coneixíem prou la
dinàmica, vam buscar també un consiliari, una persona de la qual ens sentíem a prop i que ens atreia per la seva
fidelitat a l'evangeli. Havíem treballat
amb ella temps abans, en la catequesi
d'adults, i havíem continuat veientnos de tant en tant. La seva incondicionalitat al moviment larcal, malgrat
tots els entrebancs de temps i de distàncies, el va fer acceptar de seguida.
Amb ell i amb el moviment vam seguir durant dos o tres anys.
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Poc a poc vam anar-nos adonant
que el nostre tarannà i les nostres circumstàncies tenien necessitat d'un
moviment més proper al nostre medi
que el que havíem escollit. Vam aprendre a fer revisió de vida, a ser-nos exigents, a no caure en el parany del cofoisme ni de la tertúlia mística, vam
treballar amb mètode. Va anar-nos
treballant com a homes i dones res-

ponsables en la contemplació de la
Paraula i en el compromís i l'evangelització del nostre entorn, va incidir
insistentment en la nostra corresponsabilitat dins de l'església. Jo crec que
ens va anar mirant un a un, com feia
Jesús, i ens va estimar. l, així, podia
ser estricte, exigent.
Aquest és, sens dubte, el tret essencial del bon educador més enllà de les
pobreses de cadascú: mirar i estimar.
Em sembla que, en uns més aviat
que en altres, va anar fent néixer la
necessitat de ser profunds i a la vegada actius.
No tot eren flors i violes: les discussions i a vegades la seva insubornable fortalesa ens estrenyia tan fort
que hi havia qui rebotava. Però érem
recuperats per l'afecte, per la fidelitat
incondicional al grup i a les persones.
Jo crec que érem i som profondament
estimats. I això, mou muntanyes.
I sabem molt bé que sovint ell passava per moments ben dificultosos en
l'exercici del seu ministeri sacerdotal...
Mica en mica el grup també se sentia
un petit puntal seu: compartia la seva
experiència militant, el sofriment de l'apòstol, se 'nsfeia un més sense ser-ho.
Aquesta crec que es la sintonia essencial del bon pedagog. Jesucrist la
va aplicar des del mateix dia de la seva
encarnació, naixent al ras, fent cua per
batejar-se, menjant i bevent amb tota
mena de gent. Un més sense ser-ho.
No acabàvem de trobar-nos prou
en el moviment on ens havíem incor-

porat. Vam deixar-lo i durant un temps,
un o dos anys, vam seguir revisant la
vida, una mica allunyats de les nostres
parròquies per divergències a vegades
doloroses. El consiliari no podia ser
tan sovint amb nosaltres a causa de
distància fisica i temps material. Era
com si haguéssim perdut una mica el
foc i ens anéssim movent, encara, gràcies a les brases. Quan ens retrobàvem
amb ell no parava d'insistir-nos en la
urgència de trobar un camí acompanyat dins del laïcat, dins de l'església.
Una insistència aferrissada, aprofitant qualsevol moment i ocasió però
sempre sense forçar-nos. Finalment,
en vam veure la plena necessitat, vam
entrar a formar part del MCPC.

L'empremta del nostre consiliari -perquè sempre ho serà- ens ha marcat
fins al moll de la fe, de la celebració i
de la pregària del testimoni. Cada
grup funciona ben diferent: dos estils.
Gairebé dos mètodes de RdY, però un
sol camí: el del contrast entre la vida i
l'evangeli, el de la urgència de ser testimonis, el de la fidelitat al Déu i als
homes -malgrat totes les nostres pobreses-, en el marc d'un moviment on
ens sentim església, que camina alegre
i sofrent al costat de totes les altres
maneres de ser església. El consiliari
no hi és, la seva paraula directa a vegades ens cal, però sabem que hem de
recercar nosaltres en nosaltres i en l' evangeli. Amb ell hem après a ser autònoms i exigents amb nosaltres mateixos.

Ell ens va acompanyar de tant en
tant, però cada cop era més esporàdica la seva presència. Nosaltres vam
anar creixent, crec que en tot: coneixement, consciència ... i en nombre. Vam poder-nos apropar de nou a
les nostres parròquies perquè ens sabíem fent camí en l'església, amb la
nostra diversitat, i també amb la nostra comprensió cap a d'altres. Més tolerants però mes exigents amb nosaltres mateixos i, també, amb el que
anàvem copsant com l'essencial dins
de la comunitat de l'església.

Aquesta es l'altra sintonia del bon
pedagog: quan arriba el moment no
esdevenir imprescindible, saber i poder desaparèixer perquè els altres
puguin créixer. També Jesucrist la va
aplicar: ens va fer avisar que no estiguéssim mirant el cel. Les dependències són enganyoses, sovint esdevenen
fruit del sentimentalisme, de l'eufòria,
de l'infantilisme dels deixebles o del
mateix educador.

Ara el consiliari ja no podia venir
mai, només a alguna celebració. Cadascú va anar trobant el seu camí de
compromís dins i fora de l'església:
en el moviment, en els serveis d'atenció i d'evangelització de la comunitat,
en el món del treball ... Érem ja dos
grups: ens havíem dividit perquè s'havien anat incorporant altres persones.

El consiliari, com a apòstol del Crist
hauria de:

2. Perfil d'un consiliari

1. Mirar el grup i cadascun dels
seus membres, estimar-los tal com
són i ser-los fidel en Jesucrist.
2. Renunciar al fet que les persones esdevinguin com ell és i pensa:
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respectar els diversos moments i processos i enfortir-los.
3. Esdevenir un més del grup sense ser-ho.
4. Tenir consciència de formar part
d'un moviment laic, eclesial i evangelitzador, molt més ampli que el petil
grup que té al davant, amb tot el que
això comporta.
5. Ser constant en el mètode de trebal/ i en la seva exigència.

6. Enfortir en la pregària i celebrar l'Eucaristia en algun moment
propici amb el grup, exemple d'església domèstica que contempla, agraiC
da, el do de Déu en el/a mateixa.
7. Afavorir l'autonomia i la maduresa, empenyent cap a la formació, el
creixement i el testimoni compromès.

D'això, per mi, se'n diu fer-se servidor, que és senzillament el que som
cridats a ser tots els cristians i les
cristianes enmig del món, ja sigui
eclesial o secular.

Quins capellans necessiten els joves
universitaris
EULÀLIA MAS, directora del Centre Cristià dels Universitaris. Barcelona.

Dues prèvies:

I. No parlo com a experta en tant
que estudiosa o teòrica del tema. Tot
el que dic, respon a l'experiència. Ho
he après en l'exercici de la meva responsabilitat pastoral.
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2. Us parlo de laics joves. No parlo d'adults. I a més, d'uns joves que
no s'incorporen a un moviment de
militància. Són universitaris i joves
que senten curiositat i tenen interessos variats per qüestions diverses
(teatre, muntanya, conferències, voluntariat social, etc.) i estan disposats a aprendre a treballar en equip

per dur a terme l'organització d'activitats i serveis.
En principi, molts d'ells tenen la
qüestió de la fe posada en parèntesis.
l, encara més, la institució eclesial.
A) Quina mena de treball requereix aquest jove tipus?

I. Una presència creïble, en tant
que l'adult és humà, abans que cristià
i, evidentment, abans que capellà.

2. Una presència creïble en tant
que és ininterrompuda, permanent,
intensa a èpoques determinades, dis-

creta en altres moments. Un referent
adult, absolutament gratuït, sincer,
amb entranyes.

6. El jove necessita adults que alhora que l'acompanyin, l'eduquin i hi
col, laborin.

3. Una presència creïble en tant
que exerceix l'autoritat, no hi renuncia ni en dimiteix. Algú a qui, d'altra
banda, no l'escandalitzen ni l' impacienten processos lents, reculades, i
fins i tot distanciaments o naufragis
dels joves a qui atén.

B) Què no necessita aquest joves
tipus

4. Algú capaç d'arremangar-se i
posar tota la carn a la graella quan la
situació ho requereix.
5. El jove reclama adults, homes
de carn i ossos, als quals res humà els
sigui aliè. Adults apassionats. Apassionats per la vida i pel bé. Que li facin de mirall.

No necessita, evidentment, gent
que se li avanci amb consignes incomprensibles per a ell, o que es precipitin a donar nom a allò que li passa, o
que li potinegi la consciència. Vol escalf i humanitat. Però també un gran
respecte.
Finalment, i per acabar, el jove de
què us parlo necessita adults capaços
de relatar-li el Misteri. Que li sàpiguen parlar de l'evangeli i donar-li la
Bona Noticia que la seva pròpia història personal és història de salvació.

Què demanem els Moviments als
consiliaris?
FRANCESC VIEDMA, militant de la JOc.

Per començar, ja que en parlar del
laic dins de l'Església se sol partir de
la definició negativa del tipus «aquell
que no és capellà, religiosa... » voldria
establir una definició negativa del
consiliari als moviments: «consiliari
és aquell adult que no és un militant».
Això no és per fer la guitza, sinó que
amb això intento assenyalar un aspecte
molt important: el protagonisme en el
moviment és dels joves; així, la seva
missió és ajudar que es formin militants.

Per tant, podríem dir que la definició positiva seria la de dir que és
«aquell que acompanya el procés de
militància dels joves del moviment».
En els reglaments d'ordre intern de la
JOC es defineix el/la consiliari/ària
com «aquell adult que. home/dona de
fe, per la seva experiència i coneixements, acompanya tot el procés educatiu en la JOC».
Per entendre aquesta definició ens
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hauríem d'aclarir sobre quin procés
educatiu vol assolir la JOC; és allò
que volem dir quan parlem de militància. Així podríem dir que entenem la
militància com:
a) Un procés en què, al llarg del
temps, el moviment ens serveix com a
escola de formació, i ens fa plantejar
poc a poc els diversos aspectes de la
nostra vida.
b) Una formació de la persona, en
la qual ens sentim responsables del
que succeeix al nostre voltant, s'arriba a ser protagonista i lliures en la
nostra vida, és a dir, on el més important ha de ser sempre la persona.
e) Un cristià compromès en la construcció del Regne de Déu, que aprofundeix en els valors de l'Evangeli i
creix en la nostra fe.
Així, després de veure quin tipus
de persona volem arribar a ser, quin és
el paper propi del consiliari? Em sembla molt complex, però jo el sintetitzaria en tres aspectes:
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a) El primer seria l'acompanyament. És un acompanyament com a
company de viatge en un procés d'acció-persona en el món, i en un procés
cristià-Ésglésia. En els moviments el
gran mitjà que tenim, sense oblidar la
relació personal, és la revisió de vida
i l'acció, on des de la nostra pròpia
experiència volem descobrir el lligam
entre fe i vida. És per tant primordial
que el consiliari se senti pròxim a la
realitat que viuen els joves, entenent
que el projecte del Regne de Déu passa per l'alliberament dels joves del

món obrer i de totes aquelles persones
que viuen oprimides.
b) El segon seria creure i estimar el
moviment. Tenir clar el sentit i les opcions del moviment, així com una relació d'estimació amb les persones
que el formen. És un punt molt important, i que pot ser al mateix temps perillós, ja que pot degenerar en una relació de dependència. També és força
important que hi hagi un equip de consiliaris que treballi conjuntament, enriquint-se en el seu servei.
e) El tercer seria com a figura eclesial. S 'ha de tenir clar que molts militants comencen en el moviment molt
allunyats de l'Església (per què?). Per
aquests, el consiliari ha d'assumir una
tasca dual: fer de pont entre l'Església
i els joves, i alhora assumir el protagonisme dels militants, com a laics en
l'Església. En aquest sentit, és força
interessant que el consiliari no assumeixi un paper neutre, sinó que té el
paper de plantejar interrogants i reptes
al moviment. Aquí sí que trobem el
sentit de fons del consiliari: sentir-se
enviat en connexió amb el ministeri dels
apòstols, com a evangelitzadors en el
món obrer, juvenil, infantil, rural...
Així, què podem demanar concretament als consiliaris? És una pregunta
interessant, i que confio que contestarem entre tots els membres de la taula
rodona. Crec que, especialment, a més
de tot el que s'ha dit abans, assenyalaria algunes qüestions que em semblen
molt importants en aquest moment:
a) Que ajudi a potenciar el treball
en el medi. Molt sovint, hi ha una con-

frontació entre parròquia-diòcesi i els
moviments; s'estableix una relació recíproca, en què manca una comunicació i un sentit de complementarietat.
b) Que tingui cura de la formació
continuada dels militants. És molt important tenir en compte quin és el moment en què es troba el militant, per
tal de poder aportar elements necessaris per al seu creixement.
c) Que entri en la dinàmica de la
revisió de vida i del grup, on cadascú
té el seu paper, on hi ha un responsable
d'equip, d'economia, el consiliari...
És molt important que el consiliari
estigui atent per ajudar que els militants assumeixin la seva tasca.
d) És molt positiu que el consiliari
faci revisió de vida en un grup d'adults. Per una raó molt senzilla, només
des del seu qüestionament personal el
consiliari tindrà elements per fer revisió de vida amb els joves.

e) L'element més important i alhora el més difícil d'assolir, és el testimoni de compromís dels consiliaris:
mitjançant la coherència i la sinceritat
com a persona i la participació activa
en la nostra societat.
Per acabar, cal ressaltar aquest últim aspecte, i pensar en el consiliari
ordenat com una persona coherent
amb el món en què vivim, en estimació sincera amb les persones amb les
que conviu.
Voldria acabar amb una definició
d'un capellà del Pradó, Antonio Bravo, que parla de quins han d'ésser els
objectius de la pedagogia de la JOC;
però crec que pot respondre a tots els
moviments. Ell ho expressa de la manera següent: «La pedagogia de la
JOC ha de tener tres objetivos muy
claros: formar personas adultas, permitirles una integracion responsable
y crítica en la sociedad, conducirlos a
una vida de fe madura y eclesiab!.
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"

Hem viscut per salvar-vos
els mots}
per retornar-vos el nom
.

de ca~~d:~:~'"

Fidels a la nostra inquietud i vocació de suport a diferents manifestacions culturals, a GRUP ENHER
patrocinem la MOSTRA DE REVISTES EN CATALÀ 1997. I felicitem a totes elles per l'energia amb

la que divulguen la nostra llengua.

•••••
GRUP ENHER, PATROCINADOR DE LA MOSTRA
DE REV!STES EN CATALÀ

I

..~ enher
Grup

III. CONCLUSIONS DE LES JORNADES
I. L'Evangelització és el centre i la
base del ministeri presbiteral.
2. L'Església local és el marc teològic que dóna sentit a l'Acció Catòlica.
3. Cal crear les condicions a fi que
hi pugui haver Acció Catòlica. Per
exemple:
- Formar noves generacions d'evangelitzadors (seminaristes,
preveres joves, laics).
- Centrar tota l'Església local en la
missió. No tenir només una pastoral de manteniment.
- Aprofundir en la mística de la
comunió i de la complementarietat.
4. L'Acció Catòlica forma part de
l'estructura bàsica de l'Església local,
i, per tant, de les parròquies. L'Acció
Catòlica s'ha d'entendre com els laics
diocesans organitzats. La diòcesi necessita aquests laics. No s'exclou pas
l'existència d'altres moviments o organitzacions laïcals.
5. La parròquia i l'Acció Catòlica
es fecunden mútuament. La primera
és una comunitat bàsica. La segona
aporta una punta evangelitzadora.
6. El prevere s'enriqueix personalment en els moviments i fa que pugui
exercir millor el seu ministeri en la

parròquia. I a l'inrevés: des de l'acció
parroquial el prevere complementa la
seva tasca en els moviments.
7. Convé establir una jerarquia de
valors en el treball pastoral dels preveres. Cal tenir unes prioritats. No tot és
igualment urgent.
8. Tant la Conferència Episcopal
Espanyola com el Concili Provincial
Tarraconense parlen d'una única Acció Catòlica amb dues modalitats. Les
dues modalitats mai haurien d'entrar
en competència, perquè es complementen i l'una ha de potenciar l'altra.
Cal enfortir al màxim el que tenim
(l'Especialitzada) i poc a poc anar
creant la General -amb els noms de
Moviment Cristià de Joves (MCJ) i
Moviment Cristià d'Adults (MCA)-,
a fi de potenciar l'acció evangelitzadora (aquest és el criteri fonamental).
9. Els laics necessiten el ministeri
presbiteral. L'experiència ens diu que
com més protagonisme agafen els
laics més necessiten els preveres (en
allò que és propi del seu ministeri).
10. Una Acció Catòlica viscuda en
profunditat crearà vocacions presbiterals i religioses. Amb dues condicions: que formi gent madura humanament i cristianament, i que ajudi a
trobar les diverses vocacions basades
en la disponibilitat i la santedat.
L'equip de Delegats
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IV. íNDEX-RESUM
INTRODUCCIÓ. ANTONI MATABOSCH
I. LES INTERVENCIONS
1. Teologia del laïcat. JOSEP M. ROVIRA BELLOSO
I. A tall d'introducció

Il. El laic. Una persona batejada dedicada als afers temporals
I. La santedat de tots els membres de l'Església
2. El centre de les nostres preocupacions: les persones
3. Descripció positiva dels laics
a) El laic cristià és una persona batejada
b) És un membre de l'únic cos de Crist
4. La condició secular
5. La importància del Baptisme
a) El Baptisme com a vida consagrada a Déu
b) El Baptisme com a participació en l'Ofici sacerdotal,
profètic i reial de Crist

III. La vocació
I. El laic és cridat per Déu
2. Necessitat d'aquesta vocació
3. L'espiritualitat pròpia dels laics és la síntesi entre fe i vida
- Àmbits
- Aprenentatge

IV. El laïcat en ['Església de comunió
1. Ministeris, carismes i oficis ben complementats
2. El laïcat i les comunitats cristianes
3. El rostre laïcal de l'Església

V. Ellalcat en ['Església de missió
I. L'Església local, subjecte primari
2. El Consell Pastoral i la Parròquia
3. Participació d'associacions, grups, comunitats i moviments en
la missió de l'Església. Criteris pràctics
a) Renovació de la comunitat·
b) Testimoniatge
c) Anunci explícit de Crist
d) Adhesió del cor
e) Entrada a la comunitat
f) Acolliment dels signes sacramentals
g) Activitats apostòliques
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VI. Objectius dellal'cat en comunió i en missió
I. En general: els laics acullen la iniciativa de Déu que cerca l'home.
2. En concret: els laics manifesten, amb el testimoni i l'ètica, la
iniciativa de Déu en els principals camins de l'home

2. Els moviments laïcals. TICA FONT GREGORI
I. El laic a la societat
I. Context econòmic
2. Context polític
3. Context cultural
IL El laic a l'Església
I. Sentit de pertinença a l'Església
2. Laic organitzat
III, La dimensió secular. Característica de tota l'Església
IV. Desafiaments
l. Formació i preparació de laics
2. Impuls de l'apostolat associat
3. Dicotomia pastoral territorial - pastoral d'ambient

3, La Acción Católica, una propuesta evangelizadora de futuro,
RAFAELSERRANO
Introducción
L La Acción Católica en los documentos de la Iglesia
I. Una constante histórica
- Las primeras asociaciones de AC
- El Vaticano II
- El Sínodo de los Laicos
-El CLlM
- El Concilio Tarraconense
- Otros documento s
2. Razones de esta insistencia
- Teológicas
- Canónicas
- Pastorales

92

lI, La Acción Católica, en su nueva configuración, respuesta
adecuada a las necesidades actuales de la Iglesia
1. Quiere responder a necesidades reales de la Iglesia
- Formación de un laicado adulto en la fe, para realizar la
misión en una sociedad secularizada.

- Vertebración del Apostolado Seglar no organizado que
surge de la labor parroquial y no siente la vocación de
integrarse en ningún movimiento de carisma particular.
- Ponerse al servicio de la Diócesis, como ellugar genuino
y propio de la AC, revitalizar la pastoral diocesana y
ayudar a las parroquias para que tengan una proyección
misionera.
- Impulsar una presencia cristiana y militante en los considerados ambientes frontera y alejados de la Iglesia.
2. Oportunidad del proyecto
- Reconstrucción interna de los movimientos de AC.
- Nueva sensibilidad eclesial hacia la AC
- Contexto eclesial favorable a la misión.

III. Actualidad y novedad de la Acción Católica
1. Un proyecto evangelizador
2. Una estructura organizativa federal
3. Reestructuración actualizada de los Movimientos
IV. Puesta en marcha y consolidación de la Acción Cató/ica en las
diócesis
V. Conclusión:
- La AC es una oferta evangelizadora
- Clima pastoral adecuado
- Opción en las parroquias por una pastoral misionera

4. Fundamentos teológicos y ecJesiológicos de la Acción Católica.
Planteamiento pastoral. ANTONIO CARTAGENA
1. Introducción

lI. La Iglesia local en la eclesiología de la Comunión
2.1. La Iglesia esta fundada en la Trinidad
2.2. La Iglesia esta fundada en la eucaristia
2.3. La Iglesia esta cimentada en el hombre
2.4. Primacia de la Iglesia local

III. Corolarios eclesiológicos
IV. La misión, dimensión esencial y constitutiva de la Iglesia y de la
comunión eclesial
4.1. Toda la iglesia local es enviada
4.2. Toda la iglesia local anuncia todo el evangelio
4.3. Toda la iglesia local anuncia todo el evangelio a todos los
hombres

93

V. Misión dellaicada
Participación activa
Competencia secular
Corresponsabilidad
Formación
VI. Existencia dellaico cristiana
VII. Ser y misión de la Acción Católica
7.1. La Acción Católica antes del Concilio
7.2. El magisterio y la Acción Cató!ica
7.3. Las cuatro notas de la Acción Católica
7.4. La AC en la Iglesia-misterio
7.5. La AC impulsa la vocación a la santidad
7.6. La AC da prioridad a la coherencia entre la fe y la vida
7.7. La Acción Cató!ica y la comunión eclesial
VIII. Aplicaciones pastorales
8.1. La AC y la 19lesia particular
8.2. La Acción Católica es un ministerio laical
8.3. La Acción Católica y la evangelización
IX Complementariedad entre parroquias y movimientos
9.1. Necesidad de colaboración mutua
9.2. Aportaciones de la parroquia
93. Aportaciones de los movimientos

5. Capellans i evangelització. TEODOR ÚBEDA
I. Marc de principis i lfmits de la meva reflexió
Il. Alguns trets del marc en què se situa {"evangelització de l'Església
en el nostre moment històric
I. La societat
2. L'Església
III. Una precisió sobre {"evangelització: evangelització completa
I. Anunci
2. Denúncia del pecat
3. Testimoni de vida
4. Compromís transformador
IV. Els laics necessiten ser evangelitzats
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V. Els laics han de ser evangelitzadors

VI. L'Acció Catòlica i l'evangelització
I. Evangelitzar els laics més pròxims
2. Formant laics evangelitzadors
VII. L'estil del capellà evangelitzador i acompanyant de laics
evangelitzadors
I. El Bon Pastor
2. Emaús
VIII. Tres advertències, per acabar

6. Capellans, laics i moviments. RICARD M. CARLES
1. Introducció
2. Alguns trets de la situació actual: llums i ombres
3. Indicacions, suggeriments, desitjos
3.1. Parròquies i moviments
3.2. La totalitat del camp del Senyor
3.3. La nova represa de l'Acció Catòlica
3.4. Diferents espiritualitats
3.5. Confirmar la fe dels laics
3.6. Amor a Crist i amor mutu

4. Reflexions sobre el nostre Pla de Prioritats per a l'Apostolat Seglar
en relació als capellans, laics j moviments
4.1. Doble constatació (n. 1.1.)
4.2. El treball amb el laïcat (n. 1.2)
4.3. La tasca (n. 1.3)
4.4. Aspectes a destacar en el procés de formació (n. 1.5)
5. Subratllat en alguns punts sobre l'espiritualitat
5.1. Com lliga l'espiritualitat amb l'evangelització
5.2. Trets dominants de l'experiència de Déu, avui
6. Final

Il. TAULA RODONA
Què demanem els laics i els moviments als capellans
1. El paper del capellà com a consiliari en el Moviment de Professionals
Catòlics de Barcelona
ANNA JOLONCH
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Il. Què demanem als nostres consiliaris, als nostres preveres, com a
acompanyants?
MARIBELPOU

IIl. Quins capellans necessiten els joves universitaris?
EULÀLIA MAS

IV. Què demanem els Moviments als consiliaris?
FRANCESC VIEDMA

III. CONCLUSIONS DE LES JORNADES
IV. ÍNDEX-RESUM
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