
    
23 DE NOVEMBRE DE 2014 

Discernir la nostra Església Diocesana requereix 
conèixer-la i estimar-la. L’últim diumenge del 
Temps Ordinari, amb el qual conclou l’Any Litúrgic, 
l’Església contempla Jesucrist com a Rei de 
l’Univers. Aquesta contemplació reconeix Jesucrist 
allà, al final de la història, dominant els temps i els 
espais, envoltat de glòria, lloat per tot l’univers. 

Els mateixos ulls veuen la realitat present, el 
món actual i l’Església d’avui, la nostra Diòcesi… El 
contrast és fort. Què pensar-ne? 

De vegades per justificar una mirada crítica 
sobre l’Església subratllem una afirmació que és 
certa: l’Església no s’identifica exactament amb el 
Regne de Déu. Això, sens dubte, és així. Però, és 
tan diferent del Regne de Déu? Com podem 
estimar l’Església si en ella no hi ha una presència 
real del Regne? 

Encara ressona en nosaltres la beatificació del 
papa Pau VI el passat 19 d’octubre. Ha estat una 
ocasió de recordar la figura impressionant d’aquest 
gran papa. Ens va bé subratllar una de les facetes 
més assenyalades del seu testimoniatge: el seu 
profund sentit d’Església. 

Sovint la imatge que es té de Pau VI és la d’un 
papa pacient i adolorit, que va sofrir amb l’Església 
i per l’Església en moments difícils. Però, encara 
que fos així, encara que en la seva vida va haver 
d’experimentar la duresa de la renovació eclesial i 
l’assetjament de feixismes i totalitarismes de tota 
mena, abans que viure l’Església com a font i 
ocasió de sofriment, va gaudir amb ella, la va 
estimar apassionadament i va creure en la bellesa 
del seu misteri. 

Sabia bé que davant l’Església es donaven tres 
actituds: la indiferència, la hipercrítica i l’amor 
sincer. Ell va voler manifestar en el seu Testament 
la profunditat d’aquesta tercera actitud: 

“Sento que l’Església m’envolta: oh santa 
Església, una, catòlica i apostòlica, rep la meva 
benedicció i salutació, el meu suprem acte 

d’amor! Què diré de l’Església a la qual ho dec 
tot i que va ser meva? Que les benediccions de 
Déu vinguin sobre teu; que tinguis consciència 
de la teva naturalesa i de la teva missió; que 
tinguis sentit de les necessitats veritables i 
profundes de la humanitat; i camina pobra, és a 
dir, lliure, forta i amorosa cap a Crist”. 
Ens sentim molt propers a aquest missatge: ens 

veiem en aquest caminar pobre, lliure i fort cap a 
Crist. Si caminem cap a Ell és que no el posseïm i 
no som plenament el seu Regne. Però si estimem 
l’Església i som conscients de la seva identitat i la 
seva missió, si amb ella acollim les veritables i 
profundes necessitats de la humanitat, és que en 
ella compartim ja la presència del Regne. 

Una bona biografia de Pau VI recentment 
publicada en castellà mira de copsar la seva 
personalitat des de dins d’ell mateix, des del seu 
cor. Però el seu cor, com afirma el cardenal Dionigi 
Tettamanzi en la introducció a aquesta obra, 
“coincidia amb el de l’Església”. I això significava 
per a ell seguir la recomanació tan apreciada de 
sant Agustí: “una dilatació constant dels límits de 
l’amor”, quelcom inacabable, sense frontera en 
aquest món. Així ho va expressar repetides 
vegades des de la seva mateixa ordenació 
sacerdotal. Va ser un lema programàtic i el que el 
va convertir en un gran pastor de l’Església. 

De manera que qui va haver de sofrir per 
l’Església, abans es va identificar amb ella, la va 
estimar; i amb ella i des d’ella va estimar la 
humanitat. 

No voldríem cap altra cosa per a cadascun de 
nosaltres quan mirem i vivim la nostra Església. En 
ella ja és present el Regne de Jesucrist i tanmateix 
també camina cercant de posseir-lo. 
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