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LA MISSIÓ DELS FIDELS LAICS EN EL MÓN (1)  
 

Per a entendre el perquè de la missió dels fidels laics en el món cal 

recórrer de nou al Concili Vaticà II (1962-1965). En el núm. 31 de la 
Constitució dogmàtica sobre l‟Església -la constitució Lumen Gentium- 

es diu que el que uneix tots els cristians, encara que entre ells es 
pugui distingir entre ministres ordenats, religiosos i fidels laics, és el 

fet d‟estar “incorporats al Crist pel Baptisme”. Els fidels laics,  
subratlla el Concili, “tenen com a vocació pròpia cercar el Regne 

de Déu ocupant-se de les realitats temporals i ordenant-les 
segons Déu”.  

 
Què és un fidel laic?  El Concili Vaticà II dóna dues notes 

constitutives: 1) Els fidels laics són “tots els cristians llevat dels 
que tenen un Orde sagrat o són membres d’un estat religiós 

reconegut per l’Església”. 2) Els fidels laics viuen en el segle, en el 
món: “El caràcter secular és propi i peculiar dels laics” i en 

aquest lloc, en el món, els és adreçada la crida de Déu. El món, 

doncs, (i no pas quedar-se tancat en les quatre parets de l‟església o 
de la sagristia)  és el camp d‟acció propi dels laics. 

 
A partir d‟aquestes afirmacions el Concili Vaticà II desenvolupa la 

missió dels fidels laics en l‟Església i en el món, insistint en què tots 
els membres del Poble de Déu, per raó d‟haver rebut el Baptisme, 

són participants en el triple ministeri o missió de Crist: el ministeri 
sacerdotal, profètic i reial.   

 
Els fidels laics participen en el ministeri sacerdotal del Crist quan 

estan units a Ell i com Ell s‟ofereixen a si mateixos al servei dels 
altres i ofereixen totes llurs activitats a Déu. Els fidels laics participen 

del ministeri profètic de Crist quan acullen amb fe l‟evangeli i 
l‟anuncien amb paraules i amb obres. Els fidels laics participen en el 

ministeri reial de Crist quan serveixen el Regne de Déu i quan 

serveixen, en la caritat i en la justícia, Jesús mateix present en tots 
els seus germans, especialment els més petits.  

 
Els fidels laics són corresponsables, juntament amb els ministres 

ordenats (bisbes, preveres i diaques) i amb els religiosos i religioses, 
de la missió de l‟Església, una missió que, tal com hem anar explicant 

en els fulls parroquials anteriors, és doble: una missió intraeclesial (a 
dins de l‟Església, de la parròquia, de la comunitat cristiana) i una 

missió extraeclesial (a fora de l‟Església, en la societat, en la 



comunitat humana). I ambdues missions van íntimament unides, no 

es poden separar.  
 

Però la missió característica dels fidels laics és, estar en el món i  

servir les persones amb les quals conviuen i procurar que la família 
dels homes sigui més humana i fraterna i arribi a transformar-se en 

família de Déu.  “Els fidels laics -diu la Lumen Gentium- - viuen en 
el món. o sigui, implicats en tots i cadascun  dels oficis i 

treballs del món i en les condicions ordinàries de la vida 
familiar i social en què llur existència es troba com 

entreteixida”. Per tant, el món, la societat, la comunitat humana, és 
l‟àmbit, el lloc i el medi on els fidels laics han de desplegar, amb 

preferència, la seva vocació de cristians. Diu el papa Joan Pau II en 
l‟exhortació apostòlica „Els fidels laics’: “El Baptisme no treu els 

fidels laics del món (…) sinó que els confia una vocació que 
afecta precisament la seva situació d’estar dins el món”. Per 

això, el mateix papa, per a descriure la missió específica i peculiar 
dels laics fa servir unes paraules molt lluminoses extretes de la 

Lumen Gentium, núm. 31: “Els fidels laics són cridats a 

contribuir des de dins, a la manera de llevat, a la santificació 
del món, mitjançant l’exercici de llurs tasques pròpies, guiats 

per l’esperit evangèlic, i així manifestar Crist davant els altres, 
principalment amb el testimoniatge de llur vida i amb el fulgor 

de llur fe, esperança i caritat”.  

Els fidels laics, doncs, han d‟estar presents en el món, en la societat, 

com el llevat dins la pasta; és la seva missió específica i peculiar. 
Però en aquest “estar en el món” Jesús hi posa una condició: “sense 

ser del món”. Ells, diu Jesús referint-se als deixebles, “no són del 
món, com jo tampoc no en sóc”. És un exercici difícil; tot un repte. 

 
        El mossèn        

  
 
AGENDA: 

INTENCIONS DE MISSES 

Dissabte, dia 20 de març, per ANNA CAPELLA, difunta; diumenge, dia 21 de març, 

per PERE ARUMÍ i ROSER RIERA, difunts. 

 

INFORMACIONS:  

 

DIUMENGE DE RAMS: la benedicció dels rams es farà com sempre, a fora, a la 

plaça de la rectoria, a les 12 del migdia; tot seguit hi haurà la celebració de 

l‟eucaristia. Recordeu que aquest dia, a l‟hora de l‟evangeli, es llegeix la passió 

segons sant Lluc, un text que hem de saber escoltar amb la màxima atenció i amb 

un cor ben disposat perquè és una magnífica introducció espiritual a la celebració 

dels dies sants.     

 

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA: Dimarts, dia 30, a les 8 

del vespre, després de la celebració de la missa. Tal com ja vam anunciar hi haurà 

diversos confessors.  



 

 

 

 

 

 

 

 


