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CONÈIXER LA REALITAT QUE ENS TOCA VIURE

El Papa Francesc en la seva exhortació apostòlica «La joia de l’Evangeli» 
ens parla del context en el qual  ens toca de viure i d’actuar. Es tracta d’estudiar 
els signes dels temps perquè hi ha alguns aspectes de la realitat actual, diu el 
Papa Francesc, que poden aturar o afeblir l’empenta de renovació missionera 
que hauria de tenir l’Església. Escoltem dos, només dos, dels exemples que 
posa el Papa Francesc: 

 «És necessari que reconeguem que, si part del nostre poble batejat no 
experimenta la seva pertinença a l’Església, es deu també a l’existència d’unes 
estructures i d’un clima poc acollidors en algunes de les nostres parròquies i 
comunitats, o a una actitud burocràtica per a donar resposta als problemes, 
simples o complexos, de la vida dels nostres pobles. En molts llocs hi ha un 
predomini dels aspectes administratius sobre els aspectes pastorals, com també 
una sacramentalització sense altres formes d’evangelització. (n. 63)

«El procés de secularització tendeix a reduir la fe i l’Església a l’àmbit 
privat  i  íntim.  A més,  en negar  tota  transcendència,  ha produït  un creixent 
deformació  ètica,  un  afebliment  del  sentit  del  pecat  personal  i  social  i  un 
progressiu  augment  del  relativisme,  que  ocasionen  una  desorientació 
generalitzada,  especialment  en  l’etapa  de  l’adolescència  i  la  joventut,  tan 
vulnerable als canvis. Com bé indiquen els bisbes dels Estats Units d’Amèrica, 
mentre l’Església insisteix en l’existència de normes morals objectives, vàlides 
per a tothom, «hi ha qui presenta aquest ensenyament com a injust, això és, 
com a oposat als drets humans bàsics. Tals al·legats solen provenir d’una forma 
de relativisme moral que va unida, no sense inconsciència, a una creença en els 
drets absoluts dels individus. Des d’aquest punt de vista hom percep l’Església 
com si  promogués  un  prejudici  particular  i  com si  interferís  en  la  llibertat 
individual» (n. 64) 

PENSEM-HI:  -El procés de secularització que estem vivint, què creieu que té  
de positiu i de negatiu? En què ens afecta, en concret?  




