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Un cop assumit el risc i l’honor que significa 
el discerniment i, per tant, decidits a realitzar-
lo, ens esforcem perquè la nostra mirada sobre 
l’Església Diocesana sigui la correcta. 

Hi ha la mirada del periodista, del sociòleg, 
de l’historiador, de l’home de negocis, del 
psicòleg, de l’artista, de l’amic, del polític… 
Encara que alguns diguin el contrari, no podem 
pretendre que la mirada que dirigim a la 
realitat sigui un simple “veure”, “tenir notícia” 
o un conèixer superficial. Sobretot, per la 
senzilla raó que aquesta mirada no existeix. 
Absolutament tots, abans de mirar, han fet les 
seves opcions, de vegades sense adonar-se’n: 
tots busquen quelcom concret, utilitzen uns 
criteris específics i pretenen un objectiu propi. 
La mirada sobre el triomf d’un esportista serà 
molt diferent si qui ho contempla és la seva 
mare, que coneix la seva trajectòria des de 
petit, si és l’amo de l’empresa que li va servir 
de “sponsor”, si és el polític, que hi descobreix 
un motiu per a l’autoestima del propi país. El 
fet d’haver obtingut una medalla és 
exactament el mateix, però, qui descobreix 
millor la veritat i el valor d’aquest fet? La suma 
de totes les mirades parcials? 

Tots hem de comprometre’ns a fer que les 
opcions prèvies que portem dins abans de 
mirar, no arribin a deformar la realitat, sinó 
que ens ajudin a penetrar en el seu cor. Això 
s’aconseguirà quan, tenint presents totes les 
mirades “parcials”, encertem en la forma de 
mirar que exigeix la naturalesa profunda del 
que desitgem conèixer. Això val en qualsevol 
cas, però amb més motiu quan no pretenem 
només conèixer, sinó arribar a discernir una 
realitat, que ens afecta profundament. Una 
realitat que, lluny de resultar-nos indiferent, 
forma part essencial de la nostra vida, davant 

la qual estem cridats a adoptar una postura, 
fins i tot a actuar, si és el cas. 

Mirem, doncs, la nostra Església Diocesana i 
sentim la urgència d’adquirir els criteris, la 
forma de mirar-la, que correspon al que ella ha 
de ser segons Déu. Això era justament el que 
preocupava tant a Jesús, quan constatava que 
molts no li feien cas o l’interpretaven 
malament. Era el que va intentar educar en els 
seus deixebles, francament sense massa èxit. 
Estem nosaltres en això més avançats que ells? 
Fa tres setmanes escoltàvem a la litúrgia de la 
Paraula del Diumenge XXII del temps ordinari 
el retret esgarrifós que Jesús dirigia a Pere: 

“Fuig d’aquí, Satanàs! Em vols fer 
caure, perquè no penses com Déu, sinó 
com els homes” (Mt 16, 23) 

Hi ha uns pensaments, comuns entre la 
gent de llavors i d’ara, que impedeixen veure 
com Déu veu. Són criteris contraris a la seva 
manera de veure i entendre, que obstaculitzen 
el correcte discerniment sobre l’Església. Serà 
per això que ens diu sant Pau: 

“Germans meus… no visqueu conforme 
als criteris del món present; per contra, 
transformeu-vos per la renovació de la 
vostra ment, perquè arribeu a conèixer 
la voluntat de Déu, és a dir, el que és 
bo, el que li agrada, el que és perfecte” 
(Rm 12,2)? 

Transformar-nos, canviar, per veure i 
entendre. Li demanem, a l’Esperit, que en el 
moment de mirar la nostra diòcesi i decidir 
sobre el seu futur, ens transmeti els 
pensaments de Déu, els seus criteris i la seva 
lògica, encara que això ens exigeixi canviar de 
vida. 
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