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Heus aquí la gran qüestió: encertar en la 
forma concreta que avui ha de tenir l'autèntica 
Església de Crist. 

Hem d'aclarir que estem convençuts de 
pertànyer a l'autèntica Església de Crist, almenys 
en els seus trets essencials. D'altra manera, 
abandonaríem. Però quan ens plantegem el 
repte de discernir la realitat i el futur de la nostra 
Diòcesi, la pregunta que ens formulem és com, 
dins del que constitueix essencialment l'Església 
Catòlica, podem apropar al màxim els nostres 
plans, la nostra organització i manera d'actuar, a 
allò que espera Jesucrist de la nostra Església 
avui. 

Els antics apologetes, aquells teòlegs que 
maldaven per defensar i fer accessible la fe als 
qui no creien, van elaborar una sèrie de “notes” 
o trets distintius que havia de tenir la veritable 
Església, davant d'altres grups o confessions 
religioses. Nosaltres no recordarem aquí 
aquestes notes simplement per distingir-nos 
enfront de ningú, però sí per assumir el 
compromís de complir-les tant com puguem. 

Pel que diem, la nota essencial i primera que 
ha de caracteritzar l'Església de Crist és que en 
ella es visqui l'amor de Déu. La nostra Església, o 
és el lloc de l'amor de Déu, del Déu de Jesucrist, 
o no és en absolut. La resta de les “notes 
distintives” de l'Església són només 
conseqüència d'aquesta primera i essencial. És a 
dir, són notes distintives de l'amor, compartit i 
transmès a l'Església. 

Així, quan celebrem el Domund, el dia de les 
Missions, no fem una altra cosa que celebrar, 
reafirmar i testimoniar que “l'amor és i ha de ser 
catòlic”. Una de les notes essencials de l'Església 
de Crist és que ha de ser catòlica i missionera. 
Això vol dir moltes coses. Entre elles, que no ha 
de ser una Església tancada en si mateixa, que 
viu per a si, sinó un poble de Déu obert a la 
humanitat, a la qual serveix, acollidor de tot 
tipus de persones, cultures, nacions, maneres de 

ser. Això suposa que en el seu interior ha 
d'haver-hi una pluralitat d'estils, llenguatges i 
dons, que anomenem carismes, que en estar 
inspirats pel mateix Esperit enriqueix la unitat de 
tots en la mateixa fe i el mateix amor. 

Això no es podria entendre, si no sabéssim 
que l'amor de l'Esperit, l'ànima de l'Església, és 
de per si mateix catòlic. És l'amor expansiu, que 
empeny constantment a la comunitat a contagiar 
als altres la pròpia vida. Més encara, és l'amor 
que s'expandeix sense seleccionar, sense 
realitzar exclusivismes ni distincions. És un amor 
que salva distàncies i enderroca murs, que es 
destina a tota la humanitat i aconsegueix 
transformar les persones i les cultures, sense que 
perdin cadascuna la seva pròpia identitat. 

Això és ser Església missionera. Si la nostra 
diòcesi no fos missionera, es podriria en el seu 
propi tancament i, encara pitjor, no seria fidel a 
Jesucrist. 

- Els nostres missioners no estan lluny, sinó 
que pertanyen a nostra essència eclesial més 
profunda. 

- La nostra ajuda a les missions no és un 
simple acte de caritat, sinó que brolla del nostre 
amor catòlic, que no coneix límits. 

- El nostre tarannà missioner no és una 
sensibilitat passatgera, sinó la nostra identitat 
permanent manifestada en gestos i paraules 
concretes. 

Determinades circumstàncies han afavorit 
que ens arribin notícies vives del sofriment i el 
lliurament que els nostres missioners estan 
vivint. En ells es realitza la veritable Església, 
compromesa en l'amor concret i universal. Ells 
ens fan fàcil el discerniment sobre el present i el 
futur de la nostra Església. 
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