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EL CONCILI VATICÀ II (1962-1965) 

 
El passat  dia 11 d’octubre va fer cinquanta anys de l’obertura del Concili Vaticà 
II. Com tothom sap un Concili és una reunió de bisbes de tot el món, convocats 

pel Sant Pare. El Concili Vaticà II fou convocat pel papa Joan XXIII. Amb motiu 
d’aquesta efemèride s’escriu molt, en àmbits eclesials, sobre el Concili Vaticà II.  
 

El Concili, “la gran gràcia de la qual l’Església s’ha beneficiat en el segle XX”,-
com va escriure el Papa Joan Pau II l’any 2001- va suposar grans canvis en 

l’Església catòlica, en relació al que s’havia viscut anteriorment. D’entre aquests 
canvis el més visible per a tothom va ser quan es va passar de celebrar la missa 
en llatí a celebrar-la en català. Però l’abast del  Concili va molt més enllà que 

celebrar la missa en català, o en la llengua que sigui. D’entrada, cal recordar 
que el Concili va elaborar quatre grans textos, quatre grans documents, que 
són com els quatre pilars de tota l’obra del Concili: un document sobre la 

Revelació divina, un document sobre què és l’Església; un document sobre la 
Sagrada Litúrgia; un document sobre l’Església en el món contemporani. 
Aquests quatre grans documents, 50 anys després de ser publicats, són encara 

força desconeguts o desconeguts del tot, entre els cristians.  A més d’aquests 
quatre grans textos el Concili elaborà altres decrets i declaracions que formen 
part del conjunt de documents conciliars. Entre els decrets destaca, el decret 

sobre l’activitat missionera de l’Església i el decret sobre l’apostolat dels laics; i 
entre les declaracions cal destacar la declaració sobre la llibertat religiosa i la 
declaració de la relació de l’Església  envers les religions no cristianes.  En total, 

hi ha quatre constitucions (els quatre grans documents esmentats), nou decrets 
i tres declaracions. Tot això ocupa més de quatre-centes pàgines, i en aquestes 
quatre-centes pàgines es diuen moltes coses interessants. 

 
Davant del Concili Vaticà II, hi ha opinions per a tots els gustos i entre aquesta 

diversitat de gustos hi ha els “detractors” aferrissats del Concili i els “partidaris” 
aferrissats del Concili. Com gairebé sempre, en les coses complexes, el punt 
mig potser seria el millor: ni el Concili ha estat un desastre per a l’Església ni el 

Concili ha arreglat tots els mals de l’Església. El que cal, si volem saber què va 
representar el Concili i si volem tenir una bona brúixola per a caminar -aquesta 
imatge de la brúixola aplicada al Concili és del Papa Joan Pau II: “Amb el Concili 

se’ns ha ofert una brúixola segura per a orientar-nos en el camí del segle XXI”-  
és llegir o tornar a llegir els textos del Concili, tornar a estudiar les seves 
aportacions, aplicar correctament les seves decisions, i, sobretot, disposar-nos 

tots plegats a fer-ne una bona recepció del seus continguts principals.   
 
Crec que hi ha detractors aferrissats del Concili perquè, en nom del Concili, 

s’han fet disbarats litúrgics, s’han escampat idees que no corresponen als textos 



del Concili, etc. i això es fa servir per a desautoritzar globalment el Concili. Però 

al Concili no és l’origen de tots els mals que afecten a l’Església catòlica, no se’l 
pot assenyalar com el culpable de totes les crisis que vivim. El canvi social i 
ideològic i la crisi religiosa que vivim a occident ja havia començat força abans 

del Concili.   
 
La postura més assenyada davant del Concili Vaticà II deu ser, com ja hem dit 

suara, primer de tot, saber què diu el Concili. Per tant, amb motiu dels 50 anys 
de la seva celebració seria una bon cosa llegir (sols o en grup) i assimilar, si no 
tots els textos del Concili, si els quatre documents principals. I aleshores 

tindríem més elements de judici per a no haver de donar la raó al que crida 
més sinó al qui la té.   

El mossèn 

________________________________________________________________ 
 
AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 13: per Maria Masó, difunta; diumenge, 
dia 14: per Maria Arumí i Riera, difunta, en el primer aniversari; dijous, dia 18 

d’octubre: per la intenció del qui ha fet l’almoina.  
 
INFORMACIONS 

 
VISITA PASTORAL: Per tal d’anar-ho recordant, tornem a dir que el senyor Bisbe 
vindrà a fer la visita pastoral a la nostra parròquia el dissabte, dia 3 de novembre.  

Al matí, el senyor bisbe visitarà malalts, a la tarda, al seu moment ja direm l’hora, hi 
haurà una trobada del Consell Pastoral i dels feligresos que ho vulguin amb el senyor 
Bisbe; i després, a les 7 de la tarda, mitja hora abans de la missa, el senyor bisbe 

estarà disponible per a confessions; després, a 2/4 de 8 del vespre, hi haurà la 
“missa estacional” i, al final, una breu adoració eucarística. El dia abans, divendres, 
dia 2, de 7 a 10 del vespre hi haurà una vetlla d’adoració al Santíssim 

Sagrament. Tothom hi podrà participar, dintre aquestes tres hores, l’estona que 
vulgui i pugui.  
 

CATEQUESI: Aquesta  setmana, el dijous, ha començat la catequesi per a infants. Els 
llibres que farem servir són el catecisme “Jesús és el Senyor” i un quadern d’activitats.  
 

DONATIUS PER A LES VITRINES: 10,00; 35,00; 25,00; 40,00; 5,00; 5,00; 
10,00 euros. I amb aquests donatius hem acabat de pagar tot el que han costat les 
vitrines. Moltes gràcies. 

  

 
SÍNODE PER A LA NOVA EVANGELITZACIÓ: Del 7 al 28 d’octubre de 2012 , a 

Roma, se celebra  un sínode per a la Nova Evangelització.  Què vol dir un Sínode? En 
el setmanari “Catalunya Cristiana” es fa aquesta explicació que és entenedora:  
“La paraula synodos, etimològicament, significa “acció de reunir-se”. Està formada per 

dues paraules sin (junts) i odos (camí), per tant, en sentit més poètic, vol dir “fer 
camí junts”. La traducció llatina de synodos és concilium i significa “convocar una 
assemblea”. Per tant, un sínode (o un concili) és una assemblea, una reunió. I 

en aquest cas, una reunió de bisbes.  

 


