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L’ESGLÉSIA EXISTEIX PER A EVANGELITZAR

“L’Església existeix per a evangelitzar”. Aquesta frase fou escrita pel 
Papa Pau VI l’any 1975 en una exhortació apostòlica, un document, 
molt valorat a dins de l’Església i que porta per títol “L’evangelització 
en el món contemporani”. 

I,  en aquest  mateix  text,  just  abans  de  la  frase  anterior  el  Papa 
escriu: “El deure d’evangelitzar tots els homes constitueix la missió 
essencial  de  l’Església  (...)  Evangelitzar  és  la  gràcia  i  la  vocació  
pròpia de l’Església, la seva identitat més profunda”. 

D’aleshores  ençà,  aquestes  dues  frases  han  estat  comentades  en 
llibres, articles, homilies, etc.  I aquests dies, del 7 al 28 d’octubre, a 
Roma, es celebra una reunió de bisbes per a parlar sobre la “nova 
evangelització”. Recentment, el 19-2-2012, el Papa Benet XVI en una 
homilia  en  la  missa  amb els  nous  cardenals  reprenia  el  contingut 
d’aquestes frases que hem esmentat i deia: “L’Església no existeix 
per si mateixa, no és el punt d’arribada, sinó que ha de remetre més 
enllà, cap amunt, per sobre de nosaltres”. Val la pena aturar-se a 
rellegir aquestes paraules perquè el Papa ens recorda que l’Església 
no és un fi en si mateixa sinó un mitjà que ha de “remetre més enllà, 
cap amunt, per sobre de nosaltres”. 

I,  a  continuació,  el  Papa  afegeix  “L’Església  és  veritablement  ella 
mateixa en la mesura que deixa transparentar  l’Altre -amb la “A” 
majúscula- del qual prové i al qual condueix”. El missatge és clar: 
l’Església és ella mateixa quan ajuda a veure Déu, perquè l’Església 
prové de Déu i ha de conduir a Déu. I una tercer frase, en certa 
manera atrevida: “L’Església és el lloc on Déu “arriba” a nosaltres, i  
des d’on nosaltres “partim” cap a ell”.

Si  tenim clar  que quan el  Papa en  aquesta  homilia,  en  parlar  de 
l’Església, es refereix a tots els batejats, a tots nosaltres, aleshores 
entendrem que la nostra preocupació principal com a Església, com a 
poble de Déu, com a poble de batejats, no ha de ser si a missa som 
pocs o molts, sinó que la preocupació hauria de ser si els qui som 
aconseguim transparentar Déu, evangelitzar. “L’església existeix per 
a  evangelitzar”  repetia  Benet  XVI,  en  l’homilia,  el  proppassat 
diumenge, dia 7 d’octubre, en la missa celebrada a la plaça de sant 
Pere del Vaticà, amb motiu de l’obertura del Sínode de Bisbes.



I,  què  vol  dir  evangelitzar?  Escoltem  de  nou  el  Papa  Pau  VI: 
“Evangelitzar significa portar la bona nova a tots els ambients de la 
humanitat i, amb el seu impacte, transformar des de dins i renovar la  
humanitat  mateixa.”  Fixem-nos  amb  els  verbs,  tots  són  d’acció: 
portar, transformar, renovar. Tot això ens fa comprendre que, siguem 
els que siguem, no ens podem quedar tancats a dins a l’església o a 
la sagristia; el lloc propi del cristià és estar enmig del món per tal de 
ser “llevat dins la pasta”. 

El mossèn

AGENDA

INTENCIONS  DE  MISSES:  dissabte,  dia  20:  per  Miquel  Salarich  i 
Arumí, Conxita LLorà i  el seu fill  Josep, difunts; diumenge, dia 21: 
Difunts de la família Mattes i Arnau; dijous, dia 25: per la intenció del 
qui ha fet l’almoina. 

INFORMACIONS 

CATEQUESI D’INICIACIÓ CRISTIANA PER A INFANTS:  Dijous passat 
vam començar el curs; hi ha dos grups, en el grup que es preparen per a 
fer la primera comunió aquest any hi ha  l’Arnau, l’Aida i la Victòria; en el 
grup que fan el primer curs de catequesi són quatre: en Josep, dos nens 
que es diuen Martí i la Mercè. 

EL COST REAL DE LES VITRINES:  Hem estat de sort. Les vitrines han 
costat  una  mica  menys  del  previst.  El  pressupost  era  de 
21.411,40 euros i hem hagut de pagar:  20.919,01 euros, desglossat en 
aquestes partides:  

- Disseny, direcció de l’obra i seguiment de l’obra …          2.803,98
- Neteja dels objectes litúrgics d’orfebreria……………           424,80
- Instal·lació de l’alarma …………………………………………           7.536,66
- Polir la pica del baptisteri i base nova de marbre ..            233,64
- Comptador per encendre els llums ……………………              400,02
- Fusteria, vidres, electricitat, treballs paleta, pintura..      9.519,91
                                                                                    20.919,01

Aquesta  quantitat  s’ha  anat  pagant  amb les  aportacions  de la  feligresia 
(col·lectes extraordinàries i donatius) i altres donatius que s’han fet a la 
parròquia i que s’han destinat a aquest fi. A través de l’ajuntament, tal com 
ja  vam  informar  el  seu  dia,  vam  rebre  una  subvenció  de  6.759,95. 
Moltíssimes gràcies, doncs, a tots els qui heu col·laborat a pagar aquesta 
obra  que  dignifica  una  mica  més  l’espai  del  baptisteri  i  el  conjunt  de 
l’església parroquial.  

VISITA PASTORAL DEL SENYOR BISBE:
Dissabte, dia 3 de novembre.




