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LA  MISSIÓ DELS FIDELS LAICS EN EL MÓN (4) 

 
En el Full parroquial n. 4 vam explicar que el papa Joan Pau II va fer 

pública, l’any 1988, una exhortació apostòlica que porta per títol “Els 

fidels laics” en la qual es fa una reflexió molt profunda -i encara ara 
totalment actual- sobre la vocació i missió dels fidels laics en 

l’Església i en el món.  
 

Totes les orientacions que es donen en aquesta exhortació apostòlica  
subratllen que ser presents en el món, en la societat humana, com el 

“llevat dins la pasta” és una tasca específica dels fidels laics i que 
aquesta tasca arrela en llur dignitat baptimal, en llur condició de 

batejats. 
 

Els fidels laics, per fidelitat al seu baptisme, tenen l’obligació de servir 
les persones i la societat procurant fer més humana i més fraterna la 

família dels homes i ajudar a transformar-la en família de Déu.  
 

Pel que fa al servei a les persones -el diumenge vinent parlarem del 

servei a la societat-, consisteix en respectar i promocionar llur 
dignitat i en buscar sempre llur bé. Això s’estén no sols a les 

persones amb les quals convivim  o amb les quals ens trobem cada 
dia sinó també envers les persones que no coneixem però que 

trobem en el nostre camí i també, és clar, envers tota la comunitat 
humana mundial. Cal que desitgem, i que en la mida del possible 

treballem, perquè els drets més elementals de les persones siguin 
respectats arreu i per cercar el bé comú en tota circumstància. Cal 

també pregar perquè tots plegats caminem amb fermesa vers 
aquests objectius, perquè nosaltres sols, només amb les nostres 

pròpies forces, no podrem mai aconseguir de fer “un cel” a la terra.   
 

La persona humana és un valor en si mateixa i per si mateixa i  “mai 
no pot ser tractada i considerada  com un objecte utilitzable, un 

instrument, una cosa”. Aquesta dignitat personal, que ens ve donada 

pel fet de ser persones i per haver estat creats a imatge i semblança 
de Déu, és “el fonament de la igualtat de tots els homes entre ells” i 

“el fonament de la participació i la solidaritat dels homes entre ells”. 
La dignitat personal és “propietat insdestructible de tot éser humà”. 

Reconèixer la dignitat personal de l’ésser humà  “exigeix el respecte, 
la defensa i la promoció dels drets de la persona humana”. Entre 

aquests drets fonamentals hi ha “el dret a la vida com el dret primer i 
fonamental, condició de tots els altres drets de la persona”  i també 



el dret  a la “llibertat de consciència” i a la “llibertat religiosa”, 

condicions per a una pacífica convivència entre els homes.   
 

La presència dels fidels laics en el món comença, doncs, per treballar 

colze a colze amb tots aquells homes i dones de bona voluntat que 
s’han esforçat i s’esforcen a promoure i protegir aquests valors ètics 

elementals. Nosaltres, els cristians, hi estem encara més obligats 
perquè en cada rostre humà no sols hi hem de veure una persona 

humana sinó també el rostre de Déu: “Us ho asseguro –diu Jesús-: 
tot allò que deixàveu de fer a un d’aquests més petits, m’ho negàveu 

a mi”. (Mt 25,45)   
 

Ser sal de la terra, llevat dins la pasta, és complir la missió que tenim 
encomanda. Replegar-se, tenir por de confessar la fe, quedar-se 

tancats a “dins de l’església o a la sagristia”, desentendre’s de la 
dignitat de les persones, dels seus drets o del seu bé,  és, no 

solament molt poc humanitari per no dir gens, sinó també abdicar del 
nostre baptisme.   

El mossèn 

 
 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: 

Dissabte, dia 1 de maig, pels germans PERE i JORDI BLANCAFORT i 
ALIGUÉ, difunts.  

 
LA VEU DELS SANTS: 
 Durant aquest mes de maig “escoltarem” la veu d’una noia francesa, Élisabeth 

Catez (1880-1906) que és coneguda amb el nom de Sor Elisabet de la Trinitat. Va 

entrar al convent del Carmel de  Dijon (França) l’any 1901, als 21 anys. Quan tenia 

13 anys va obtenir el primer premi de piano en el conservatori de Dijon. A la mare 

d’Elisabet, viuda, se li va fer molt costa amunt acceptar que la seva filla es fes 

monja, però al final li va concedir el permís. Elisabet va morir el 9 de novembre de 

l’any 1906, quan tenia 26 anys. El dia 21 de novembre de 1984, Joan Pau II, la va 

beatificar  a Dijon. Elisabet fou una jove religiosa amb un cor assedegat de Déu i és 

considerada una profetessa de Déu per al nostre temps. És força coneguda la seva 

pregària a la Trinitat, de la qual  reproduïm, a continuació, les primeres ratlles.   

 
 
Oh Déu meu, Trinitat que adoro! Ajudeu-me a oblidar-me de mi totalment per 
establir-me en vós, immòbil i tranquil·la, com si ja la meva ànima es trobés a 
l’eternitat. Que res no pugui torbar la meva pau ni fer-me sortir de vós, el meu 
Immutable!, sinó que cada minut se m’emporti més endins el vostre insondable 
misteri. Pacifiqueu la meva ànima, Feu-me el vostre cel, la vostra estança estimada 
i el lloc del vostre repòs. Que mai no us deixi sol, sinó que jo sigui allí del tot, 
vetllant en la meva fe, en actitud d’adorar, totalment lliurada a la vostra acció 
creadora”.  
Beata Elisabet de la Trinitat (1880-1906) 

 

 


