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EL CONCILI VATICÀ II (1962-1965) 

 
Amb motiu del cinquantè aniversari del Concili Vaticà II (1962-1965), 

aniversari que tingué lloc el proppassat 11 d’octubre del 2012, ens 

proposem de donar a conèixer, a través d’aquest Full parroquial, els quatre 

textos principals d’aquest Concili, és a dir, els quatre documents (les quatre 
“constitucions”) en els quals el Concili ha volgut donar una doctrina clara 

que vol respondre a dues preguntes fonamentals: Què és l’Església? (el 

misteri de l’Església) i què fa l’Església? (la missió de l’Església).  
 

Evidentment, per raons d’espai, serà una presentació breu. Dedicarem 

solament dos fulls parroquials a cada document. Per això, per anar bé, 
caldria completar aquesta presentació amb la lectura sencera i directa de 

tot el document. Si això no és possible, almenys podrem tenir, si no la 

teníem, una idea del que va dir el Concili Vaticà II, un concili convocat, com 

sabeu, per l’enyorat papa Joan XXIII.  
 

Què és un Concili? És una reunió de bisbes; el Concili pot ser ecumènic 

(universal) o  bé particular (d’una sola nació o d’una província eclesiàstica). 
El Concili Vaticà II va ser ecumènic, i això vol dir que va convocar els bisbes 

de tot el món. El Concili Ecumènic és convocat pel Papa,  presidit per ell i 

les seves decisions han de ser confirmades per ell. En el Concili els debats 
es fan partint d’esquemes de treball realitzats per unes comissions 

preparatòries. I, al final, es posen a votació els documents que es posen en 

mans de tots els fidels per tal que siguin llegits, estudiats i rebuts. 

 
El Concili Vaticà II, de manera que ningú no es pensava, es va dividir en 

quatre sessions: l’11 d’octubre de 1962 es va iniciar la primera sessió.  

Aquest dia 2.540, bisbes (que, quan estan reunits en concili, també se’ls 
anomena “pares conciliars”) van entrar solemnement a la basílica de Sant 

Pere, a Roma. L’any 1963, amb nou Papa, Pau VI, es va fer la segona 

sessió; la tercera sessió es va fer l’any 1964. I el dia 8 de desembre de 
1965 tingué lloc la cerimònia de clausura del Concili.  

  

El resultat del treball del Concili Vaticà II va consistir l’elaboració de  quatre 

grans textos, quatre “constitucions”, que són, com vam explicar en un full 
parroquial de l’octubre passat, com els quatre pilars de tota l’obra del 

Concili: un document sobre la Revelació Divina (en llatí, Dei Verbum), un 

document sobre què és l’Església (en llatí, Lumen Gentium), un document 
sobre la Sagrada Litúrgia (en llatí, Sacrosanctum Concilium), i un document 

sobre l’Església en el món contemporani (en llatí, Gaudium et Spes).  A més 

d’aquests quatre grans textos, el Concili va elaborar 9 decrets i 3 

declaracions. Tots ells formem el conjunt de documents conciliars. 
Imaginem-nos un llibre de quatre-centes pàgines.  

 



El missatge que volgué transmetre el Concili Vaticà II es troba en els quatre 

grans documents/constitucions del Concili Vaticà II i aquest missatge el 

resumeix molt bé el bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, Mons. Pere Tena, en 
aquestes ratlles: “L’Església té, de Crist, la missió de portar a tots els 

homes la claror de la presència de Crist, que és la llum de tots els pobles, i 

que resplendeix en el rostre de l’Església (Lumen Gentium). Això, l’Església 
ho fa anunciant la paraula de Déu (Dei Verbum) i celebrant la Litúrgia 

(Sacrosanctum Concilium), i vivint enmig dels homes i de la història, 

compartint i il·luminant amb fe les joies i les esperances, les angoixes i els 

sofriments, de la humanitat (Gaudium et Spes).   
 

Segons va escriure el papa Joan Pau II, i ha reiterat recentment el papa 

Benet XVI, el Concili Vaticà II “és la gran gràcia de què l’Església s’ha 
beneficiat en el segle XX. Amb el Concili se’ns ha ofert una brúixola segura 

per orientar-nos en el camí del segle que comença”. Per tant, és més que 

justificat que en parlem en el Full Parroquial.  
 

El dia vinent presentarem el primer gran document: la Revelació Divina. 

          El mossèn 

 

AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 26: per Santi Armengou i Arxé, 

difunt; diumenge, dia 27: pel poble de Viladrau; dijous, dia 31: per la 
intenció del qui ha fet l’almoina.  

 

INFORMACIONS 

 
DEFUNCIÓ: diumenge passat, dia 20 de gener, a l’església parroquial, vam 

celebrar el ritu exequial, per Martí Ordeig i Calm, que va morir a l’hospital 

de la Santa Creu de Vic, a  l’edat de 86 anys. La missa en sufragi de la seva 
ànima se celebrarà el dissabte dia 23 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre. 

Doneu-li, Senyor, el repòs etern. 

 

PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA DE VILADRAU: Algunes vegades hem 
comentat que, a la parròquia de Sant Martí de Viladrau, tenim una pàgina 

web. Cada setmana hi pengem el full parroquial i també, quan n’hi ha, 

algunes notícies importants. Fa pocs dies ens han informat del nombre de 
visites que ha tingut la pàgina web durant l’any 2012: el total és de 2.668 

visites. Si ho mirem per mesos, la distribució de visites és la següent: 

gener: 209; febrer: 180; març: 253; abril: 304; maig: 203; juny: 228; 
juliol: 164; agost: 207; setembre: 152; octubre: 321; novembre: 252; 

desembre: 195. El nombre de visites va augmentant: l’any 2010: 1.345; 

l’any 2011; 1.718; i l’any 2012: 2.668. Per tant, aquests números 

representen una sorpresa i n’hem d’estar contents. Però no podem pas 
estar del tot satisfets. Caldria cuidar més aquesta pàgina, actualitzar-la, 

posar-hi més fotografies de les activitats de la parròquia, obrir un fòrum de 

diàleg amb els visitants... Però no tenim pas temps de tot. Donem les 
gràcies a la Sra. Núria Barfull, de Taradell, que és la professional 

encarregada de penjar cada setmana el full parroquial a la pàgina web. I 

també, és clar, donem les gràcies a tots els qui visiten la pàgina.       
 


