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EL PAPA 
 

El Papa, en la seva visita apostòlica a Barcelona, presidirà la cerimònia de la dedicació 
del temple de la Sagrada Família. “Dedicar” vol dir destinar a Déu una església. 
Aquesta és, doncs, una bona ocasió per a recordar alguns trets essencials de la 
identitat  del Papa i de la seva missió en l‟Església.  
 
El primat de Pere: Segons el testimoni dels llibres del Nou Testament, Jesús va 
donar a l‟apòstol Pere una posició preeminent en el grup dels apòsto ls i aquesta 
preeminència va continuar en la comunitat cristiana nascuda dels esdeveniments de 
Pasqua i de Pentecosta. D‟aquí ve que es parli del “primat” de Pere i amb això es vol 
dir que Pere és el primer entre els dotze apòstols, el cap visible de l‟Església a la terra. 
La paraula “primat” subratlla la dignitat de ser el primer. Crist instituí Pere com a 
pastor de tot el ramat i el Papa és el successor de Pere. En els evangelis hi ha tres 
textos clàssics sobre el “primat” de l‟apostòl Pere: Mt 16, 16-19; Lc 22, 32 i Jn 21, 15-
17.    
 
El Papa és el cap del grup de bisbes de tot el món: És interessant notar que el 
Catecisme de l‟Església Catòlica, no dedica un apartat especial al Papa sinó que en 
parla en relació amb el “col·legi episcopal”, és a dir, el grup de bisbes de tot el món. El 
Papa pertany al “col·legi episcopal” i n‟és el cap i els bisbes són els seus germans en el 
ministeri. El primat del Papa vol dir que “el Papa, com a successor de Pere, té el 
ministeri, la responsabilitat i la paraula última perquè tota l‟Església estigui unida en 
una sola fe i en una sola comunió” (Concili Vaticà, 1870).  
  
Títols del Papa: El Papa és el “bisbe de Roma”. Pere, el pescador de Betsaida, va 
venir a Roma i va ser martiritzat en aquesta ciutat. Des de molt aviat l‟Església de 
Roma es va considerar com l‟Eslésia dels benaurats Pere i Pau.  El bisbe de Roma és el 
successor de Pere en l‟Esglés ia per voluntat de Crist. Al Papa se l‟anomena també 
“Vicari de Crist”, però cal tenir en compte que aquest títol s‟aplica tant al Papa com a 
tots els bisbes per tal de subratllar que tots els bisbes són successors dels apòstols i, 
per tant, “vicaris de Crist”, és a dir, els seus ambaixadors. El papa Gregori el Gran 
(540-604) preferia utilitzar el títol de  “Servent dels servents de Déu”, que és un títol 
d‟inspiració bíblica. Sant Bernat de Claravall (10-90-1153) en una carta que envia al 
Papa Eugeni III li diu: “Presideixes l‟Església per a servir-la”.  Per tant, el Papa, el bisbe 
de Roma, és,  per damunt de tot, un servidor de l‟Església. 
 
L’ensenyament del Papa és infal·lible només en certes condicions. Les 
condicions són aquestes tres: 1) Quan parla  ex cathedra (des de la seu de Pere), és a 
dir, quan proclama un ensenyament amb voluntat explícita de definir-lo. 2) Quan parla 
per a tota l‟Església, com a pastor i doctor de tots els cristians. 3) Quan parla sobre fe 
(la fe que cal creure i portar a la pràctica) i sobre els costums (orientacions per a la 
vida moral cristiana).  Només en quatre casos el Papa ha definit una doctrina de fe i 
costums com a infal·lible. La darrera vegada va ser fa seixanta anys amb proclamar el 
dogma de l‟Assumpció de la Mare de Déu (Pius XII, el1950).   
 



El Papa no és un bisbe universal, que pugui considerar tota l’Església com si 
fos la seva pròpia diòcesi: El papa ha de respectar l‟autoritat del “col·legi episcopal” 
i de cadascun dels bisbes; i el col·legi episcopal i cadascun dels bisbes han d‟estar en 
comunió amb el Papa. Cada bisbe és el principi i el fonament de la unitat de la seva 
església diocesana. Per això no seria correcte obeir el Papa i desobeir el propi bisbe 
diocesà, si aquest està en comunió amb el Papa i els altres bisbes. 
   
El Papa té sobre l’Església potestat plena, suprema i universal: El Papa, diu el 
Catecisme de l‟Església Catòlica, citant el Concili Vaticà II,  és el “principi perpetu i 
fonament visible de la unitat, tant dels bisbes com de la multitud de fidels. (...) en 
virtut del seu càrrec, això és, de vicari de Crist i de pastor de tota l‟Església, té sobre 
aquesta  una potestat plena, suprema i universal, que pot exercir sempre lliurement”. 
 
El Papa és un sentinella. En un document del Papa Joan Pau II, publicat el 1995,  
s‟afirma que “La missió de Bisbe de Roma en el grup de tots els Pastors consisteix 
precisament a „vigilar‟ com un sentinella, de manera que, gràcies als Pastors, s‟escolti 
en totes Esglésies particulars (diòcesis) la veritable veu de Crist-Pastor”. 
 
El Papa, doncs, no l‟hem d‟imaginar com un monarca absolut que fa i desfà en 
l‟Església segons el seu caprici. El Papa sap que ha d‟actuar col·legialment, és a dir, en 
comunió amb els bisbes de tot el món. I els bisbes saben que no poden prescindir del 
Papa i que han d‟estar en comunió amb ell. El Papa i el “col·legi episcopal” han de 
caminar junts i en la mateixa direcció.  
 

El mossèn.     
______________________________________________________________________ 
 
AGENDA:  
 
INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 4: per les vocacions sacerdotals; dissabte, 
dia 6: per Àngela Coll, difunta; diumenge, dia 7: per Pere Godayol, difunt.  
 
INFORMACIONS: 
 
COL·LECTA DEL DIA DEL DOMUND: Es van recollir 1.230,30 euros. Tal com vam 
anunciar, la meitat d‟aquest import, això és, 615,00 euros, s‟ha lliurat a les Obres 
Missionals Pontifícies i l‟altra meitat a les germanes Sagramentàries de Vic per tal que 
ho facin arribar a Kigali (Ruanda), al monestir de germanes contemplatives que la 
germana Lurdes ha fundat en aquell país. En aquesta quantitat cal afegir-hi 40,00 
euros més que són dos donatius de 20,00 euros cadascun que es van rebre abans de 
fer la col·lecta.    
 
DONATIUS: S‟han rebut dos donatius, un de 90,00 i un de 136,00. Tots dos es 
destinaran a obres parroquials. 
 
CANVI D’HORA DE LA MISSA DEL DIUMENGE, DIA 7 DE NOVEMBRE: Amb 
motiu de la vista apostòlica del Papa a Barcelona per a dedicar el temple de la Sagrada 
Família, no hi haurà missa a les 12 del migdia sinó que se celebrarà  a 2/4 de 8 del 
vespre.   
 
 
   


