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L’ESGLÉSIA, UNA COMUNITAT DE FE, ESPERANÇA I CARITAT (1)

Un dels textos més estudiats del Concili Vaticà II ha estat el document que 
porta  per  títol  “Constitució  dogmàtica  sobre  l’Església”,  en  llatí  “Lumen 
Gentium” (La Llum dels Pobles). En aquest document es pretén respondre 
les preguntes següents: què diu l’Església d’ella mateixa? Què és l’Església? 
Quin és el seu origen? Cap on va?

S’ha escrit  que els  vuits  capítols  d’aquest document es poden dividir  en 
quatre parts: en la primera, es parla de l’Església com a “misteri”, i això 
permet mirar-se l’Església amb una visió més ampla que la que ho redueix 
tot als seus aspectes institucionals i visibles; és a dir, segons el Concili, 
l’Església és més que el que veiem amb els ulls de la cara. En  la segona 
part, es mostra que en l’Església, Poble de Déu, hi ha una jerarquia i un 
laïcat, i amb això es vol evitar entendre l’Església com una realitat només 
espiritual. En la tercera part es fa una crida universal a tots els fidels a la 
santedat. I finalment, es parla de l’Església pelegrina, que camina cap al 
final del temps i es fa una referència a la benaurada Verge Maria. 

L’Església és referida sempre a Crist
El text comença amb una frase que no podem oblidar mai a l’hora de parlar 
de l’Església: “La llum dels pobles és Crist ... i el Concili té el gran desig 
d’il·luminar tots els homes amb la claredat de Crist que resplendeix en la 
faç de l’Església” (n. 1). I tot seguit s’afirma que l’Església és en Crist com 
un “sagrament”, amb la qual cosa és vol dir que l’Església és una realitat 
visible i, alhora, representació de Crist, és a dir, manifesta i fa present una 
realitat invisible, que és la presència activa de Crist, que li comunica el seu 
Esperit. (n. 1)  L’Església, dirà el Catecisme de l’Església Catòlica, “no té 
més  llum  que  la  de  Crist.  Segons  una  imatge  preferida  pels  Pares  de 
l’Església, és com la lluna que rep del sol tota la seva llum”.  Per tant, la 
primacia la té Crist.  

El misteri de l’Església 
Tot seguit el text presenta l’Església a la llum de la Santíssima Trinitat i de 
la seva relació amb cada una de les tres Persones, el Pare, el Fill i l’Esperit 
Sant. Es subratlla que l’Església és obra del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, 
l’Església procedeix de la Trinitat i comença amb la creació, “des del just 
Abel”.  S’inclou, al  final,  una frase de Sant Cebrià que resumeix aquesta 
relació amb la Santíssima Trinitat: “Tota l’Església es manifesta com a poble 
unificat  des de la unitat del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant” (n. 4).  

L’Església i el Regne de Déu
Cal distingir entre l’Església i el Regne de Déu. “Aquest Regne es fa visible 
als homes en la paraula, en les obres i en la presència de Crist... El Regne 
es manifesta sobretot en la persona de Crist, Fill de Déu i fill d’home”. I 



l’Església té “la missió d’anunciar el Regne de Crist i de Déu en tots els 
pobles” i ella és “el començament i el germen d’aquest Regne a la terra” (n. 
5)

L’Església visible i espiritual alhora
Per  entendre  el  “misteri”  de  l’Església,  que  és  “una  comunitat  de  fe, 
d’esperança i de caritat” (n. 8) cal tenir present la seva doble naturalesa. El 
Catecisme, partint del Concili, diu això: “L’Església és en la història, però al 
mateix temps la transcendeix. Tan sols “amb els ulls de la fe” podem veure 
en la seva realitat visible alhora una realitat  espiritual portadora de vida 
divina”.   I  continua  el  Catecisme,  citant  el  Concili:  “L’Església  és  a  la 
vegada: societat dotada d’òrgans jeràrquics i Cos místic de Crist; assemblea 
visible i comunitat espiritual; Església terrenal i Església enriquida amb dons 
del cel. Aquestes dimensions constitueixen conjuntament una sola realitat 
complexa, feta d’un doble element humà i diví”. (n. 8) 

Afirmar  aquesta  doble  dimensió  és  important  perquè  si  l’Església  és 
contemplada, com passa sovint, només com una realitat en la història, com 
una institució, la podem comparar amb altres societats,  religioses o no i 
això és tenir una  visió incompleta de l’Església. 

Continuarem diumenge vinent. 
El mossèn

AGENDA

INTENCIONS  DE  MISSES:  dissabte,  dia  9: per  Carme  Almeda  i 
Massaguer i Francesc Llorà i Llosada, difunts;  diumenge, dia 10: pel 
poble de Viladrau; dijous, dia 14: per Carme Serra, difunta.

PREGÀRIA DELS FIDELS:  el diumenge, dia 10 de març, pregarem per 
Carme Almeda i Massagué i Francesc Llorà i Llosada, difunts.

VIA  CRUCIS:  Cal  que  rectifiquem,  el  via  crucis  de  cada  divendres  de 
Quaresma, no és a les 19,35 (com dèiem diumenge passat),  sinó a les 
19,15 hores, i es fa a la capella del Santíssim Sagrament.  

INFORMACIONS 

BATEIG. El proppassat dissabte, dia 2 de març, a les 5,30 de tarda, el nen 
XAVIER SALAZAR i MONTERO, natural de Badalona,  fill de Xavier  i de 
Marta,  va  rebre  el  sagrament  del  Baptisme,  a  l’església  parroquial. 
L’enhorabona a en Xavi i als seus pares i padrins.  

ACLAMACIÓ ABANS DE L’EVANGELI:  Durant la Quaresma no es canta, 
com sabeu, l’al·leluia, que es tornarà a cantar a la Vetlla Pasqual i serà el 
cant  típic  de  Pasqua.  Però,  encara  que  no  es  canti  l’al·leluia,  cal  que 
cantem, i així ho fem, una aclamació a Jesucrist abans de la proclamació de 
l’evangeli, com per exemple, aquest cant: “Glòria i lloança a vós, oh Crist , 
Senyor nostre” o bé, aquest altre: “Lloança i honor a vós, Senyor Jesús”.  




