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El Concili Vaticà II (1962-65) va subratllar de 
moltes maneres que viure la fe en les promeses 
de Déu i viure la caritat porta als cristians a 
comprometre's en la construcció d'un món    
digne de l'home (GS 34.38-40.43...). I després el 
Concili Provincial Tarraconense (1995), en la prime-
ra resolució, demanava revitalitzar la comunitat  
cristiana en la perspectiva de la missió ajudant 
a refer l’experiència de Déu, perquè la comunitat 
eclesial ha de ser “una mediació cada cop més 
oberta entre Déu Pare i els homes i dones que Déu 
estima”. I afegia en referència a Act.2,42: “Hi ha 
evangelització quan hom comença a freqüentar la 
pregària de la comunitat; quan participa amb fruit 
en la celebració de l’Eucaristia; quan aprofundeix la 
fe de forma suficient per a viure cristianament en el 
món i quan fa l’aprenentatge de l’amor fratern i    
solidari”. 

Amb aquest rerefons hem vingut vivint el    
nostre PROJECTE teològic, espiritual i pastoral   
Diocesà –les 4 Cartes Programàtiques que formen 
un tot, amb accents molt precisos que cal seguir 
practicant i avaluant: Entre tots i per al bé de       
tothom (2009); La Iniciació Cristiana (2010); La  
Presencia d’Església en el món (2011); La nostra 
Qualitat espiritual (2012)–. El nostre és un llarg ca-
mí que té molt en compte el passat i el present del 
nostre Bisbat, però que demana seguir mirant el 
futur amb llums llargues i amb voluntat de mantenir 
la fidelitat a Jesucrist en el dia a dia. Això comporta 



també viure obertament la fraternitat –que és la 
nostra identitat- apreciant i alegrant-nos d’allò que 
fan els altres germans. 

Com us vaig dir al final de l’Assemblea del 
proppassat mes de juny, ens sentim cridats a cons-
truir futur alimentats per aquella esperança (1Pe 
1,3) que va fer tornar als apòstols a aplegar-se  
després de la Resurrecció, i als frustrats deixebles 
d’Emmaús a donar mitja volta cap a Jerusalem.       
I volem fer-ho arrelats en la Paraula de Déu. 

És per això que aquest curs us demano: 

1er) Donem prioritat a la lectura     
creient de la Bíblia per revitalitzar la fe. És 
una crida que adreço a cada batejat, a totes 
les comunitats parroquials, a les delegacions i 
a les institucions diocesanes. 

2n) Paral·lelament, enfortim i consoli-
dem aquell nucli de persones que és i ha de 
ser l’ànima de cada Parròquia i/o comuni-
tat, i assegura el seu funcionament ordina-
ri. Pocs o molts, són els “testimonis”, els     
signes públics en els que s’encarna la comunió 
i la missió de l’Església. A això pot ajudar     
l’existència del Consell de Pastoral (parroquial 
i arxiprestal), així com la potenciació en cada 
territori de l’equivalent a les Àrees de coopera-
ció: Litúrgia i espiritualitat, Gaudium et Spes o 
evangelització, Acció caritativa i social, i la  



participació en les diverses ofertes de Forma-
ció cristiana. 

Una vegada més, i renovant aquella convicció 
conciliar de GS 31 (“El futur de la humanitat està en 
mans d'aquells que sàpiguen donar a les generaci-
ons futures raons per viure i raons per esperar”), les 
nostres actituds fonamentals continuaran essent: 
la passió per Déu i per la humanitat; la força de la 
fraternitat cristiana i de l’evangelització; la joia de la 
fe, manifestada en l’esperança i realitzada en la  
caritat. 

Déu ha intervingut ja en la història de la huma-
nitat d'una manera definitiva. Allò nou ja ha comen-
çat: l'esperança oberta en l'horitzó de la fe no va 
mai al marge de la història perquè és en ella on   
esdevé la salvació de Déu, i el Déu vivent que ens 
ha donat la llibertat empeny cap endavant els    
nostres esforços. 

Rebeu la salutació agraïda del vostre germà 
bisbe, 

+Joan Piris 


