
 

Arrels cristianes de Catalunya  
 

 
 

 
 

Arrels cristianes de Catalunya 
Fa 25 anys que els Bisbes de Catalunya, 
després de serena i ponderada reflexió, 

van fer públic un document breu però clau, 
Arrels cristianes de Catalunya, que per 

primera vegada tractava alguns aspectes 
complexos i difícils per al catolicisme 

català, concretant la doctrina social de 
l’Església. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simposi de l’URC 

1. L’itinerari profètic de la vida religiosa a 
Catalunya en trenta anys de canvis 

2. Profetes en un cristianisme de diàspora 
3. Una relectura profètica i agosarada: El que 

és nou demana novetat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’Estació d’enllaç  del mes de gener 
convida els joves a interrogar-se sobre 
com i de quina manera podem sentir la 

crida de Déu.   

 
Més notícies i documents 

 
► Comiat a l’any 2010 
 
► Aspectes principals de l’aprovació 
de l’Institut Religiós “Iesu Communio” 
 
► Racó de lectura 
 
► Marxa de l’1 de gener: Pau arreu de la terra 
 
► La llibertat religiosa, camí per a la pau 
 
► El cardenal Ravasi reivindica Pagola 

Barcelona, 30 de desembre de 2010                                                              ANY III. núm.    



 2

 
El dia 27 de desembre Mons. Joan Enric Vives, Arquebisbe d'Urgell i 
Secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense, amb motiu de 
complir-se els 25 anys del Document dels Bisbes de Catalunya Arrels 
cristianes de Catalunya, ha publicat un article al Diari AVUI que reproduïm 
a continuació: 
 
Als 25 anys del document Arrels cristianes de Catalunya  
 
Fa 25 anys que els Bisbes de Catalunya, després de serena i ponderada 
reflexió, van fer públic un document breu però clau, Arrels cristianes de 

Catalunya, que per primera vegada tractava alguns aspectes complexos i difícils per al 
catolicisme català, concretant la doctrina social de l’Església. Parla amb naturalitat de la 
nació catalana, del gran valor de la seva llengua i cultura, de la necessària convivència i 
comunió amb els altres pobles d’Espanya, de l’acollida i integració dels emigrants i de la 
solidaritat en moments de crisi econòmica i d’atur. Posteriorment el document va ser integrat 
en les resolucions del Concili Provincial Tarraconense, i rebé el reconeixement de la Santa 
Seu. I els bisbes de Catalunya hem refermat en moltes ocasions que continua essent una 
doctrina social eclesial de referència i ben actual. 
 

És un document que s’inscriu en el solc de l’encarnació pastoral en la realitat catalana que ja 
prové del segle XIX i travessa tot el XX fins a nosaltres, per tal de ser presents i no 
autoexcloure’s del gran moviment de la Renaixença ni de la modernitat. Un solc que han 
traçat grans figures del catolicisme com Torras i Bages, Balmes, Verdaguer, Maragall, Gaudí, 
Vidal i Barraquer, Justí Guitart, i més a prop nostre els bisbes Jubany, Pont, Masnou, 
Torrella, Martí, Deig o Carrera. Alguns ho titllen de nou nacionalisme exacerbat de l’Església, 
causant de la secularització, la descristianització o la manca de vocacions que estem patint. 
Però com deia el bisbe Carrera, són exageracions interessades i versions noves de velles 
rancúnies.  
 

Ningú no dubta que Catalunya té una cultura pròpia, i l'episcopat català assumeix que se li 
pot aplicar l'ensenyament de Joan Pau II sobre cultura i nació. Sense arrelar-se a la cultura 
catalana, la fe esdevindria forana, espúria. És evident que els Bisbes desitgem per damunt 
de tot i principalment anunciar l’Evangeli a tothom, i encertar amb la calidesa i l’ardor en el 
nostre testimoniatge de la fe. Però això no es contradiu amb un catalanisme democràtic, 
respectuós i positiu, que valori l’obertura catòlica a totes les altres nacions i llengües. 
Resultaria que tots els catòlics del món podrien ser patriotes menys els fidels de Catalunya. 
En aquest sentit ha estat molt clarificadora la recent visita apostòlica del Papa Benet XVI, 
plena de missatges profunds per a nosaltres. 
 

¿Els actuals Bisbes de les Diòcesis catalanes faríem ara un document com Arrels? Hem 
demostrat el nostre amor pastoral i la nostra responsabilitat col·lectiva envers Catalunya en 
punts importants de doctrina social: Estatut, llengua vehicular de l’acció pastoral, acollida dels 
nous emigrants, presència en tantes accions culturals i caritatives, respecte per les autoritats 
constituïdes i per la laïcitat positiva, rebuig del periodisme ofensiu o l’aportació de la nostra 
sensibilitat a l’hora de redactar alguns documents episcopals. Volem anunciar l’Evangeli amb 
nou ardor essent alhora membres vius d’aquest país i actors de la seva vida cultural. I volem 
poder fer-hi la nostra aportació pròpia com a catòlics, especialment en aquelles qüestions 
que l’actual cultura dominant té el perill de silenciar. Són els reptes d’unes noves Arrels. 
 

Joan-Enric Vives 
Arquebisbe d’Urgell 

Arrels cristianes de Catalunya 
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En documents adjunts a la tramesa de l’informatiu Horeb, podeu trobar: 

- El Pliego de Vida Nueva, escrit per Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, per 
gentilesa de la revista Vida Nueva 

- El text íntegre d’Arrels cristianes de Catalunya 

 

Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 
 

Profetisme de la  vida religiosa en un cristianisme de diàspora 
 

Johann Baptist Metz escriu: 
 
Permeti’m exposar breument 
el genuí sentit dels ordes 
mitjançant una comparació 
summament profana. És un 
fet conegut que al món del 
cinema i de la televisió 
existeixen els anomenats 
“dobles”, que actuen quan 
l’acció és perillosa o 
summament arriscada. 
Aquests “representants” 
profans són pràcticament uns 
desconeguts. Passen 
inadvertits, sense ser notats, i 
això és part constitutiva de la 
seva professió. Però són 
totalment imprescindibles per 
a la filmació d’escenes 
difícils. Al meu entendre, el 
cristianisme no és una 
espècie de postmodern 
espectacle de simples 
aparences, mancat de 
rerefons i de contingut, sinó 
la perillosa escenificació de la 
història universal, perquè el 
mateix Déu s’hi veu implicat. I 
els ordes actuen on i quan el 
risc és especialment elevat. 
Historia docet. I en el 
present? Què dir, quan un 
Jon Sobrino, que només per 

pura casualitat va escapar de la matança dels jesuïtes a El Salvador, es trasllada 
immediatament després a Europa i, com la cosa més natural del món, retorna amb un 
grapat de germans en religió a aquella arriscada vida? 

 
(Johann Baptist Metz & Tiemo Rainer Peters (1992), Pasión de Dios. La existencia de órdenes 
religiosas hoy. Barcelona: Herder, p. 32)  
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DATA   22 de gener de 2011, dissabte 
 

LLOC   Barcelona 
   Col·legi La Salle Bonanova 
 

PROGRAMA   09.30 h  Lliurament del material 
 10.00 h  Presentació del Simposi 
10.15 h  Primera ponència 
 L’itinerari profètic de la vida religiosa a Catalun ya 

en trenta anys de canvis 
 Jesús Renau, jesuïta 
11.15 h Descans 

 11.45 h Segona ponència 
 Profetes en un cristianisme de diàspora  
 Camilo Macisse, carmelita 
13.00 h Col·loqui  
13.45 h Dinar 
16.00 h Tercera ponència 
 Una relectura profètica i agosarada: El que és 

nou demana novetat 
 Margarida Bofarull, societat del Sagrat Cor 
17.00 h Clausura 
17.30 h Fi del Simposi 

 

PREU   Inscripció al Simposi: 10 € 
   Inscripció Simposi + dinar: 25 € 

Les reserves al dinar es 
realitzaran per ordre rigorós 
d’inscripció fins a un límit de 
400 inscrits. Si superen aquest 
nombre, només podrà haver-hi 
inscripció al Simposi 

 

INSCRIPCIONS UNIÓ DE RELIGIOSOS DE 
CATALUNYA 

Dos procediments d’inscripció: 
► Telefonar a la Noemí (de 
dilluns a divendres, de 3 a 7 de 
la tarda) al número 93 302 43 
67 
► Escriure un correu 
electrònic a 
urc.info@gmail.com, amb el 
nom, cognoms, institut religiós, adreça electrònica i telèfon, tot 
indicant en l’assumpte: Simposi 

 

PAGAMENT Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat la 
lletra S 
 

No espereu a fer les inscripcions a l’últim moment!  
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Estació d’enllaç: “Cridats! Amb clau de ‘clown’” 

CRIDATS! 
Estació d’enllaç  
21 gener 2011 
Casal Loiola 
(Balmes, 138  22-24 hores) 
 
L’Estació d’enllaç del mes de gener convida els 
joves a interrogar-se sobre com i de quina manera 
podem sentir la crida de Déu.   
 

—I què hi pinta un “clown” en tot això? —us 
preguntareu. 
 

Davant d’un “clown”, els infants no en perden detall, 
escolten les seves paraules, segueixen els seus 
gestos,  observen les seves ganyotes, paren 
atenció a les seves rialles i als seus plors. Això és el 
que viurem amb el  “clown” de l’Estació d’enllaç.  
 

Ens conduirà per un món de testimonis que 
expressaran el perquè de la seva crida; amb quins 
gestos i serveis responen; quins són els seus 
dubtes, les seves esperances... 

 

Tots i totes estem convidats a assistir, amb cor d’infant, a observar el “clown” i  escoltar els 
testimonis. Només des de la innocència d’un infant sentirem la crida de Déu en la nostra vida.  
 

I no oblideu convidar els joves del vostre entorn. 
 

Els religiosos i les religioses trobarem en aquesta “Estació d’enllaç” una bona manera de 
preparar-nos per al “Simpòsium” de l’endemà : “Profetisme de la Vida Religiosa en un 
cristianisme de diàspora”, que es celebrarà a La Salle Bonanova. 
 

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional de la URC 
Delegació de Pastoral de Joventut de l’Arquebisbat de Barcelona 

 

El “Jesús” de Pagola rep el suport del cardenal Rav asi 
 

Gianfraco Ravasi ,  ministre de cultura del Papa i un 
dels millors biblistes de l’Església, acaba de publicar un 
article al diari italià “Il Sole 24 Ore”, en el qual afirma: 
“La millor forma per guiar el lector no tècnic en mig 
d’aquesta selva (d’interpretacions cristològiques), em 
sembla la narrativa realitzada a Espanya per dos 
teòlegs, Armand Puig i Tarrech  (Jesús, Resposta als 
enigmes) i José Antonio Pagola  (Jesús. Una 
aproximació històrica). 
Ens alegra molt que José Antonio Pagola , que ha 
intervingut com a ponent en una de les nostres 
jornades de formació permanent, rebi aquest suport tan 
qualificat, després de les grans dificultats i 
incomprensions patides. Ens alegra, també, que 
Armand Puig , degà de la Facultat de Teologia, hagi 
rebut similar reconeixement. 
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Pau arreu de la terra 
 

PAU ARREU DE LA TERRA 
  

1 de gener de 2011 a les 18.30 h  
Plaça Catalunya de Barcelona 

marxa per la pau fins a la Plaça 
Sant Jaume on es fa l'acte final. 

  
Volem començar l'any amb un pas 

de pau. 
 

Participa i dóna a conèixer la marxa 
per la pau per reforçar la voluntat 

de pau  
i recordar totes les terres que 

sofreixen per la guerra i el 
terrorisme. 

La guerra encara està oberta en 
moltes parts del món.  
La pau és possible.  

 

Comunitat de Sant’Egidio 

Rere de Sant Just, s/n     08002 - 
Barcelona 

Tel. +34  93  441.81.23  Fax.  +34  
93  441.56.05 

e-mail: info@santegidio.es           
www.santegidio.es  

 
 

Aspectes principals de l’aprovació de l’Institut Re ligiós “Iesu Communio” 
 

Nota informativa de la comunidad de Hermanas de Ler ma-La Aguilera, 22.12.10 

En la audiencia concedida el pasado 4 de diciembre al Cardenal Franc Rodé, Su Santidad el 
Papa Benedicto XVI, tras oír el parecer favorable del Dicasterio, dio su beneplácito a la 
resolución propuesta por el Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada. En consecuencia, dicha Congregación emite el Decreto fechado el 8 de 
diciembre de 2010, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que 
contiene las siguientes disposiciones principales: 
1. El monasterio autónomo de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo, de Lerma, se 
transforma en un nuevo instituto religioso de derecho pontificio, denominado “Iesu 
communio”. 
2. En el mismo acto se aprueban y confirman las Constituciones del nuevo instituto ad 
experimentum por cinco años, conforme a la praxis habitual. Durante este tiempo debe 
experimentarse si las normas e instrumentos previstos en la redacción aprobada resultan 
suficientes para ordenar la vida y misión del instituto o es preciso revisarlas o completarlas 
en algún aspecto antes de su aprobación definitiva. 
En ejecución de dicha decisión: 
—Se declara extinguido a todos los efectos canónicos el monasterio autónomo y, conforme a 
lo previsto para ese caso por las Constituciones Generales de la Orden de las Hermanas  
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Pobres de Santa Clara, la Santa Sede dispone que su patrimonio, activo y pasivo, pase al 
nuevo instituto religioso. 
—Por gracia de la Sede Apostólica, las hermanas que han hecho su profesión solemne o 
temporal en el monasterio extinguido conservan en el nuevo instituto la condición respectiva 
de profesas solemnes o temporales, con los derechos y deberes establecidos por el derecho 
universal y las Constituciones del instituto religioso “Iesu communio”. Se procede 
análogamente, respecto a las hermanas que aún no habían profesado en la fecha del 
Decreto, con los tiempos de postulantado y noviciado transcurridos. 
—A las hermanas que por ancianidad, salud u otros motivos fundados así lo pidan, se les 
concede por indulto especial de la Santa Sede la facultad de continuar como monjas clarisas, 
sin la obligación de pasar al nuevo instituto o a otro monasterio; y de permanecer unidas a la 
comunidad con derecho de voz activa en el Capítulo y con los deberes adecuados a su edad 
y salud. 
—La Madre Verónica María Berzosa es reconocida como Fundadora y confirmada como 
Superiora general del nuevo instituto. Se confirma asimismo en sus cargos a la Vicaria y a 
las demás hermanas que forman el Consejo. 
—Finalmente, se encomienda al Arzobispo de Burgos el especial cuidado y vigilancia de la 
vida del nuevo instituto, sin perjuicio de la autonomía de vida y gobierno propia de un instituto 
religioso, por un periodo de cinco años, durante los cuales se le pide que informe anualmente 
a la Congregación de su desarrollo. 
El Decreto concluye expresando el deseo de que, “fieles a la vocación recibida y dóciles a la 
acción del Espíritu, los miembros del instituto ‘Iesu communio’ sean, en la Iglesia y para el 
mundo, signo vivo del amor de Dios, manifestado en Jesucristo, crucificado y resucitado”. 
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UN ÚNICO PROYECTO: SECUNDAR EL QUERER DE DIOS  
Suplicando la luz del Espíritu Santo, queremos releer con vosotros, en este momento de 
nuestro peregrinar, lo que el Señor ha venido haciendo en esta comunidad, como don de 
Dios que se nos está concediendo vivir. Hoy resuenan en nosotras, con especial fuerza, las 
palabras de Jesús: “La mujer, cuando va a dar a luz, está triste, porque le ha llegado su hora; 
pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido 
un hombre en el mundo. Vuestra alegría nadie os la podrá quitar” (Jn 16, 21). Nos sentimos 
pobres criaturas con el único deseo de vivir el don de Dios. 
 
Los comienzos 
 Ha sido un largo camino el que nos ha traído hasta el día de hoy. Quien sólo haya conocido 
las últimas noticias podría tener la impresión de que nuestra vida ha cambiado de la noche a 
la mañana, pero no es ése el caso. Dios ha ido sembrando y trabajando este designio suyo 
día a día, durante bastantes años, en medio, sin duda, de nuestra fragilidad.  
En la comunidad de Lerma, por pura gracia, que no es posible reducir a explicaciones 
humanas, comenzó a darse un crecimiento de vocaciones, que nos llenaba de asombro 
también a nosotras mismas. Dentro de una comunidad de Damas Pobres de Santa Clara, de 
modo sereno y paulatino, algo estaba naciendo. Bebíamos de San Francisco y de Santa 
Clara, pero también de los Padres de la Iglesia, de los santos, de los maestros y teólogos de 
la Iglesia y, por supuesto, del Magisterio, muy especialmente el de los Papas Juan Pablo II y 
Benedicto XVI, a quienes amamos entrañablemente. Muchas de nosotras hemos sentido la 
llamada a la consagración en las Jornadas Mundiales de la Juventud. 
Nuestra situación actual no es resultado de la negación de un carisma radiante como el de 
San Francisco y Santa Clara, en cuyo seno se han generado y seguirán generándose 
grandes santos. Si, aparte de la Madre del Señor, tuviésemos que afirmar 
una mujer apasionadamente enamorada de Jesucristo, tenemos grabado en 
lo más hondo la figura de Santa Clara: hija, mujer, esposa y madre según el 
corazón de Cristo. Sus cartas han sellado en nosotras la certeza de que la 
consagración es un camino de plenitud, de bienaventuranza, vivido en “un 
amor incomparable” (Sta. Clara, Carta III). Esta inquebrantable certeza, con 
la gracia de Dios, ha sostenido nuestra perseverancia en la vida consagrada. 
El franciscanismo ha sido la cuna en la que Dios ha querido que surja una 
nueva forma de vida.  
No se trata de una negación, sino de la afirmación y acogida, en obediencia, 
de un designio de Dios sobre la vida de esta comunidad, que se perfilaba 
como una vida contemplativa que se hace presencia y testimonio. Siempre 
han resonado en nosotras las palabras que Juan Pablo II dirigió en Ávila a 
las religiosas contemplativas: “Consientan vuestros monasterios en abrirse a 
los que tienen sed. Vuestros monasterios son lugares sagrados y podrán ser 
también centros de acogida cristiana para aquellas personas, sobre todo 
jóvenes, que van buscando una vida sencilla y transparente en contraste de 
la que les ofrece la sociedad de consumo”.  
A lo largo del camino, se han alzado voces, no siempre afectuosas ni 
respetuosas, pero muchas veces también sencillas y desconcertadas, que no 
comprendían lo que estaba sucediendo. Hemos sentido siempre un vivo 
dolor al oír que hacíamos mal y hasta traición a la Orden por secundar la 
llamada a una vida que no observaba estrictamente la Regla de las Clarisas. 
Incluso algunas voces que decían que no éramos verdaderas Clarisas, eran las mismas que 
nos pedían a la vez que enviásemos hermanas a sus conventos. Nunca nos ha dejado 
indiferentes la reiterada petición de que las hermanas de una comunidad, que iba haciéndose 
tan numerosa, fuesen repartidas por los diversos monasterios de Clarisas. Pero no era 
posible, en conciencia y ante Dios, acceder a esas demandas, porque las vocaciones que 
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iban surgiendo se sentían llamadas a abrazar precisamente esta forma de vida que acaba de 
ser aprobada.  
Cuando nuestras hermanas de los monasterios de Briviesca y Nofuentes, necesitadas de 
ayuda por su avanzada edad, nos pidieron con toda sencillez que las acogiéramos entre 
nosotras, les explicamos lo que estaba aconteciendo en nuestra comunidad; ellas lo 
aceptaron y su llegada ha sido una bendición para nuestra casa.  
 
Discernimiento y aprobación 
Dios, poco a poco, ha ido desvelando su designio sobre nuestra comunidad. Pero este 
peregrinar, movido únicamente por el deseo de secundar dócilmente su querer, podía ser 
una mera ilusión sin el discernimiento y la aprobación de la Iglesia. Llevamos grabadas a 
fuego las palabras de Santa Clara: “Vivid siempre fieles y sujetas a los pies de la Madre 
Iglesia”. 
El rápido y continuo crecimiento de la comunidad hizo que el espacio vital de nuestro 
monasterio de Lerma resultara gravemente insuficiente. Por otro lado, crecía también el 
número de peregrinos que se acercaban a nuestros locutorios con un único deseo en el 
corazón: “Queremos ver a Jesús” (Jn 12, 21); y por tanto, necesitábamos con urgencia 
espacios adecuados. Tras llamar a muchas puertas, sólo apareció un lugar con posibilidades 
realistas: el convento de San Pedro Regalado de La Aguilera (Burgos), además muy cercano 
a Lerma. En un primer momento, los hermanos franciscanos, con la firma de dos contratos 
complementarios, nos cedieron su uso por treinta años a cambio de una contraprestación 
económica que debería pagarse cuando se pudiera vender el convento de Briviesca. El 
convento de La Aguilera, aunque ofrecía el necesario espacio, llevaba mucho tiempo casi 
deshabitado y se hallaba en un estado de grave deterioro, que hizo necesario emprender una 
obra de saneamiento muy importante. Un bienhechor quiso hacerse cargo de la 

reconstrucción.  
Pero la comunidad seguía creciendo y nos veíamos 
en la necesidad de realizar ampliaciones que no era 
prudente acometer con la incertidumbre de si sería 
posible seguir usando el lugar cuando transcurriera el 
tiempo de la cesión. Creímos oportuno, por eso, pedir 
a la Provincia franciscana que nos vendiera el 
convento de La Aguilera. La Provincia nos comunicó 
su aceptación y las condiciones poco después; y con 
la ayuda de bienhechores —muchos de ellos, como 
la viuda del Evangelio, incluso “nos daban de lo que 
tenían para vivir”— se formalizó la compra, y poco a 
poco lo vamos pagando. 
Cuando una parte de la comunidad iba a pasar a La 
Aguilera, solicitamos autorización a la Congregación 

para los Institutos de Vida Consagrada para poder ser una única Comunidad en dos sedes 
diferentes y con un único gobierno y una única casa de formación. El Cardenal Rodé, 
Prefecto de la Congregación, respondió: “Este Dicasterio para los Institutos de Vida 
Consagrada ha decidido acoger su instancia, en espera de que la Comunidad llegue 
serenamente a una mayor claridad respecto a lo que se sienten llamadas a realizar. Tal 
concesión es válida por tres años, con el ruego de enviar anualmente una relación a este 
Dicasterio”. 
 Nuestro Arzobispo, padre y pastor de la Diócesis, D. Francisco Gil Hellín, nos aconsejó que 
pusiésemos por escrito la realidad que se estaba viviendo en nuestra comunidad. Durante 
casi un año de oración, discernimiento y trabajo, fuimos redactando el texto de unas 
Constituciones. No era cuestión de idear conforme a un modelo unos Estatutos con más o 
menos acierto práctico, ni de elaborar un calculado proyecto de futuro. Se trataba de procurar 
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plasmar por escrito los aspectos esenciales de la vida que ya venía viviendo la comunidad 
desde hacía más de diecisiete años.  
Una vez acabada la redacción, se convocó un Capítulo, bajo la presidencia del Sr. Arzobispo, 
para que la comunidad se pronunciara sobre la oportunidad de poner en manos de la Santa 
Sede nuestra forma de vida, tal como quedaba expresada en el Proyecto de Constituciones. 
Se dio lectura del documento a toda la comunidad, con las oportunas explicaciones y dando 
respuesta a las preguntas que se iban planteando. Teniendo en cuenta la trascendencia del 
momento, se pidió en primer lugar que se pronunciaran en votación secreta, antes de 
abandonar la sala capitular, las hermanas que no forman parte del Capítulo, es decir, 
profesas temporales, novicias y postulantes. Aunque esa votación no tenía valor jurídico, 
parecía necesario que se expresaran en conciencia sobre el paso que la comunidad estaba 
decidiendo. A continuación tuvo lugar la votación del Capítulo propiamente dicha y se 
escrutaron por separado los resultados de las dos votaciones. Ambas asintieron por 
unanimidad a que los documentos que reflejaban nuestra forma de vivir fueran presentados 
ante la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. 
El pasado 4 de diciembre, nuestro Sr. Arzobispo nos comunicó con gozo que el Santo Padre 
Benedicto XVI, oído el parecer favorable de la Congregación, había manifestado su 
beneplácito para que las Constituciones fueran aprobadas y nuestra comunidad fuera 
transformada en un nuevo instituto religioso de derecho pontificio con el nombre de “Iesu 
communio”. El correspondiente Decreto de la Congregación está firmado el día de la 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.  
Las hermanas nos llenamos de alegría, porque la Madre Iglesia había discernido y aprobado 
nuestra forma de vivir, y confirmaba su nacimiento, con el deseo de que sea acogido y 
cuidado por la comunidad eclesial sin sombras ni sospechas. 
 
“Iesu communio” 
Quienes nos habéis conocido y habéis leído el libro Ven y verás tendréis muy vivas estas 
experiencias expresadas por las hermanas, una tras otra: “Queremos hacer presente a 
Jesús, la victoria del Resucitado, lo que Él ha hecho y está haciendo día tras día con 
nosotras; nos experimentamos gozosamente como piedrecillas de un mosaico que no se 
entienden separadamente sino llamadas a hacer presente en comunión una única Vida: 
Jesús”. La propia misión es ser “comunión de Jesús”, “Iesu communio”, comunión que brota 
del don de Jesucristo y se hace testimonio de la unidad en la caridad y manifestación de que 
el Espíritu convoca a los dispares y a los dispersos para que sean un solo corazón y una sola 
alma. 
Como religiosas contemplativas, las hermanas nos sentimos llamadas a ser por entero de 
Jesucristo, a estar con Él y permanecer en vela para orar sin interrupción por los hijos que 
nos han sido confiados: “Que ninguno se pierda” (Jn 6, 39). Ser posada del Buen 
Samaritano, una casa abierta, donde los peregrinos sedientos y heridos puedan encontrarse 
con Jesucristo Redentor y experimentar que han sido acogidos en la oración y presentados 
al Padre, esperados como hijos por la Madre Iglesia; lugar de encuentro para avivar en 
comunión nuestra fe hasta hacer arder el deseo de santidad como plenitud de vida. 
A quienes nos habéis acompañado en el camino y a toda la Iglesia os pedimos vuestra 
oración para vivir la misión que, por voluntad de Dios, la Iglesia nos ha confiado. Hoy más 
que nunca somos conscientes de nuestra fragilidad, pero avanzamos fiadas en la promesa 
de que el Espíritu Santo llevará a feliz término lo que ha comenzado en nosotras, porque 
para Dios nada hay imposible. 
Somos hijas de la Iglesia; creemos y esperamos en la comunión de los santos; en ella 
queremos vivir, madurar y abrazar el don del seguimiento a Cristo hasta el fin, porque ¿a 
quién vamos a seguir? Sólo Jesucristo tiene promesa de vida eterna, sólo Él nos explica la 
vida. Según la palabra y experiencia de nuestro Santo Padre Benedicto XVI: “Quien deja 
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entrar a Cristo en la propia vida no pierde nada, nada, absolutamente nada de lo que hace la 
vida libre, bella y grande”.  
Gracias, Jesucristo; gracias, Madre Iglesia.  
 

Hermanas Iesu communio  
La Aguilera-Lerma  

 

Servei de documentació: “La llibertat religiosa, ca mí per a la pau” 
 

 

MISSATGE DE SA SANTEDAT BENET XVI PER A LA CELEBRAC IÓ DE LA JORNADA 
MUNDIAL DE LA PAU  
 
1. AL COMENÇAMENT D’UN NOU ANY vull fer arribar a tothom la meva felicitació; és un 
desig de serenitat i de prosperitat, però sobretot de pau. L’any que acaba també ha estat 
marcat lamentablement per persecucions, per discriminacions, per terribles actes de violència 
i d’intolerància religiosa. 
 
Penso de manera particular en l’estimada terra de l’Iraq, que en el seu camí envers la 
desitjada estabilitat i reconciliació, continua sent escenari de violències i atemptats. Vénen a la 
memòria els recents patiments de la comunitat cristiana, i de manera especial l’atac vil contra 
la Catedral siriocatòlica de la Mare de Déu del Perpetu Socors de Bagdad, en la qual el 31 

d’octubre passat van ser 
assassinats dos sacerdots i més 
de cinquanta fidels, mentre 
estaven reunits per a la celebració 
de la santa missa. En els dies 
posteriors s’han succeït altres 
atacs, també a cases privades, 
provocant por en la comunitat 
cristiana i el desig en molts dels 
seus membres d’emigrar per a 
trobar millors condicions de vida. 
Desitjo manifestar-los la meva 
proximitat, així com la de tota 
l’Església, que s’ha expressat 
d’una manera concreta en la 
recent Assemblea Especial per a 
l’Orient Mitjà del Sínode dels 
Bisbes, la qual ha dirigit una 
paraula d’encoratjament a les 
comunitats catòliques de l’Iraq i de 
l’Orient Mitjà per viure la comunió i 
continuar donant en aquelles 
terres un testimoniatge valent de 
fe. 
 
Dono les gràcies vivament als 
Governs que s’esforcen per 
alleujar els sofriments d’aquests 
germans en humanitat, i invito els 
catòlics a pregar pels seus 
germans en la fe, que pateixen 
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violències i intoleràncies, i a ser solidaris amb ells. En aquest context, sento molt viva la 
necessitat de compartir amb vosaltres algunes reflexions sobre la llibertat religiosa, camí per a 
la pau. En efecte, es pot constatar amb dolor que en algunes regions del món la professió i 
expressió de la pròpia religió comporta un risc per a la vida i la llibertat personal. En altres 
regions es donen formes més silencioses i sofisticades de prejudici i d’oposició envers els 
creients i els símbols religiosos. Els cristians són actualment el grup religiós que pateix el 
nombre més gran de persecucions a causa de la seva fe. Molts són víctimes cada dia 
d’ofenses i viuen sovint amb por per la seva recerca de la veritat, la seva fe en Jesucrist i la 
seva crida sincera perquè es reconegui la llibertat religiosa. Tot això no es pot acceptar, 
perquè constitueix una ofensa a Déu i a la dignitat humana; a més és una amenaça a la 
seguretat i a la pau, i impedeix la realització d’un desenvolupament humà integral autèntic.  
 
En efecte, en la llibertat religiosa s’expressa l’especificitat de la persona humana, per la qual 
pot ordenar la pròpia vida personal i social a Déu, a la llum de la qual es comprèn plenament 
la identitat, el sentit i la finalitat de la persona. Negar o limitar de manera arbitrària aquesta 
llibertat significa conrear una visió reductiva de la persona humana, enfosquir el paper públic 
de la religió; significa generar una societat injusta, que no s’ajusta a la vertadera naturalesa de 
la persona humana; significa fer impossible l’afirmació d’una pau autèntica i estable per a tota 
la família humana. 
 
Per tant, exhorto els homes i dones de bona voluntat a renovar el seu compromís per la 
construcció d’un món en què tothom pugui professar lliurement la seva religió o la seva fe, i 
viure el seu amor a Déu amb tot el cor, amb tota l’ànima i amb tot el pensament (cf. Mt 22,37). 
Aquest és el sentiment que inspira i guia el Missatge per a la XLIV Jornada Mundial de la Pau, 
dedicat al tema: «La llibertat religiosa, camí per a la pau.» 
 
Dret sagrat a la vida i a una vida espiritual 
 
2. El dret a la llibertat religiosa es fonamenta en la dignitat mateixa de la persona humana, la 
naturalesa transcendent de la qual no es pot ignorar o descuidar. Déu va crear l’home i la 
dona a imatge i semblança seva (cf. Gn 1,27). Per això, tota persona és titular del dret sagrat 
a una vida íntegra, també des del punt de vista espiritual. Si no es reconeix el propi ser 
espiritual, sense l’obertura a la transcendència, la persona humana es replega sobre ella 
mateixa, no aconsegueix trobar respostes als interrogants del seu cor sobre el sentit de la 
vida, ni conquerir valors i principis ètics duradors, i tampoc aconsegueix experimentar una 
llibertat autèntica i desenvolupar una societat justa.  
 
La Sagrada Escriptura, en sintonia amb la nostra experiència, revela el valor profund de la 
dignitat humana: «Quan miro el cel que han creat les teves mans, la lluna i els estels que hi 
has posat, jo em dic: “Què és l’home, perquè te’n recordis? Què és un mortal, perquè el 
tinguis present?” Gairebé l’has igualat als àngels, l’has coronat de glòria i dignitat, has fet que 
dominés la teva creació, tot ho has posat sota els seus peus» (Sl 8,4-7). 
 
Davant la realitat sublim de la naturalesa humana, podem experimentar la mateixa sorpresa 
del salmista. Ella es manifesta com a obertura al Misteri, com a capacitat d’interrogar-se en 
profunditat sobre ell mateix i sobre l’origen de l’univers, com a íntima ressonància de l’Amor 
suprem de Déu, principi i fi de totes les coses, de cada persona i dels pobles. La dignitat 
transcendent de la persona és un valor essencial de la saviesa judeocristiana, però, gràcies a 
la raó, pot ser reconeguda per tothom. Aquesta dignitat, entesa com a capacitat de transcendir 
la pròpia materialitat i cercar la veritat, ha de ser reconeguda com un bé universal, 
indispensable per a la construcció d’una societat orientada a la realització i plenitud de l’home. 
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El respecte dels elements essencials de la dignitat de l’home, com el dret a la vida i a la 
llibertat religiosa, és una condició per a la legitimitat moral de tota norma social i jurídica. 
 
Llibertat religiosa i respecte recíproc 
 
3. La llibertat religiosa es troba en l’origen de la llibertat moral. En efecte, l’obertura a la veritat 
i al bé, l’obertura a Déu, arrelada en la naturalesa humana, confereix a cada home dignitat 
plena, i és garantia del respecte ple i recíproc entre les persones. Per tant, la llibertat religiosa 
s’ha d’entendre no sols com a absència de coacció, sinó abans fins i tot com a capacitat 
d’ordenar les pròpies opcions segons la veritat. 
 
Entre llibertat i respecte hi ha un vincle inseparable; en efecte, «en l’exercici de llurs drets, 
l’individu i els grups socials són obligats per la llei moral a tenir en compte tant els drets dels 
altres com les pròpies obligacions envers els altres i el bé comú de tots».  
 
Una llibertat enemiga o indiferent respecte a Déu acaba per negar-se ella mateixa i no 
garanteix el respecte ple de l’altre. Una voluntat que es creu radicalment incapaç de cercar la 
veritat i el bé no té raons objectives i motius per obrar, sinó aquells que provenen dels seus 
interessos momentanis i passatgers; no té una «identitat» per custodiar i construir a través de 
les opcions veritablement lliures i conscients. No pot, doncs, reclamar el respecte per part 
d’altres «voluntats», que també estan desconnectades del seu ser més profund, i que poden 
fer prevaler altres «raons» o fins i tot cap «raó». La il·lusió de trobar en el relativisme moral la 
clau per a una convivència pacífica és en realitat l’origen de la divisió i negació de la dignitat 
dels éssers humans. Es comprèn llavors la necessitat de reconèixer una doble dimensió en la 
unitat de la persona humana: la religiosa i la social. Pel que fa a això, és inconcebible que els 
creients «hagin de suprimir una part d’ells mateixos —la seva fe— per a ser ciutadans actius. 
Mai no hauria de ser necessari renegar de Déu per a poder gaudir dels propis drets».  
 
La família, escola de llibertat i de pau 
 
4. Si la llibertat religiosa és camí per a la pau, l’educació religiosa és una via privilegiada que 
capacita les noves generacions per a reconèixer en l’altre el seu germà o germana, amb els 
quals camina i col·labora perquè tots se sentin membres vius de la mateixa família humana, 
de la qual ningú no ha de ser exclòs. 
 
La família fonamentada sobre el matrimoni, expressió de la unió íntima i de la 
complementarietat entre un home i una dona, s’insereix en aquest context com la primera 
escola de formació i creixement social, cultural, moral i espiritual dels fills, que haurien de 
veure sempre en el pare i la mare el primer testimoniatge d’una vida orientada a la recerca de 
la veritat i a l’amor de Déu. Els mateixos pares haurien de tenir la llibertat de poder transmetre 
als fills, sense constriccions i amb responsabilitat, el seu patrimoni de fe, de valors i de cultura. 
La família, primera cèl·lula de la societat humana, continua sent l’àmbit primordial de formació 
per a unes relacions harmonioses en tots els àmbits de la convivència humana, nacional i 
internacional. Aquest és el camí que s’ha de recórrer amb saviesa per a construir un teixit 
social sòlid i solidari, i preparar els joves perquè, amb un esperit de comprensió i de pau, 
assumeixin la seva responsabilitat en la vida, en una societat lliure. 
 
Un patrimoni comú 
 
5. Es pot dir que, entre els drets i llibertats fonamentals arrelats en la dignitat de la persona, la 
llibertat religiosa gaudeix d’un estatut especial. Quan es reconeix la llibertat religiosa, la 
dignitat de la persona humana es respecta en la seva arrel i es reforcen l’ethos i les 



 14

institucions dels pobles. I viceversa, quan es nega la llibertat religiosa, quan s’intenta impedir 
la professió de la pròpia religió o fe i viure conforme a elles, s’ofèn la dignitat humana, alhora 
que s’amenaça la justícia i la pau, que es fonamenten en l’ordre social recte construït a la llum 
de la Summa Veritat i Summe Bé. 
 
La llibertat religiosa significa també, en aquest sentit, una conquesta de progrés polític i jurídic. 
És un bé essencial: tota persona ha de poder exercir lliurement el dret a professar i a 
manifestar, individualment o comunitàriament, la seva religió o fe, tant en públic com en privat, 
per l’ensenyament, la pràctica, les publicacions, el culte o l’observança dels ritus. No hi hauria 
d’haver obstacles si volgués adherir-se eventualment a una altra religió, o no professar-ne 
cap. En aquest àmbit, l’ordenament internacional resulta emblemàtic i és una referència 
essencial per als Estats, ja que no consent cap derogació de la llibertat religiosa, excepte 
l’exigència legítima de l’ordre públic just. L’ordenament internacional, per tant, reconeix als 
drets de naturalesa religiosa el mateix estatus que el dret a la vida i a la llibertat personal, com 
a prova de la seva pertinença al nucli essencial dels drets de l’home, dels drets universals i 
naturals que la llei humana mai no pot negar. 
 
La llibertat religiosa no és patrimoni exclusiu dels creients, sinó de tota la família dels pobles 
de la terra. És un element imprescindible d’un Estat de dret; no es pot negar sense malmetre 
al mateix temps els altres drets i llibertats fonamentals, perquè n’és la síntesi i el cimal. És un 
«indicador per a verificar el respecte de tots els altres drets humans». Al mateix temps que 
afavoreix l’exercici de les facultats humanes més específiques, crea les condicions 
necessàries per a la realització d’un desenvolupament integral, que concerneix de manera 
unitària la totalitat de la persona en totes les seves dimensions.  
 
La dimensió pública de la religió 
 
6. La llibertat religiosa, com tota llibertat, encara que prové de l’esfera personal, es realitza en 
la relació amb els altres. Una llibertat sense relació no és una llibertat completa. La llibertat 
religiosa no s’exhaureix en la simple dimensió individual, sinó que es realitza en la mateixa 
comunitat i en la societat, en coherència amb l’ésser relacional de la persona i la naturalesa 
pública de la religió. 
 
La relacionalitat és un component decisiu de la llibertat religiosa, que impulsa les comunitats 
dels creients a practicar la solidaritat amb vista al bé comú. En aquesta dimensió comunitària 
cada persona continua sent única i irrepetible i, al mateix temps, es completa i realitza 
plenament. 
 
És innegable l’aportació que les comunitats religioses donen a la societat. Són moltes les 
institucions caritatives i culturals que donen testimoni del paper constructiu dels creients en la 
vida social. Més important encara és la contribució ètica de la religió en l’àmbit polític. No se 
l’hauria de marginar o prohibir, sinó considerar-la com una aportació vàlida per a la promoció 
del bé comú. En aquesta perspectiva, cal esmentar la dimensió religiosa de la cultura, que al 
llarg dels segles s’ha forjat gràcies a la contribució social i, sobretot, ètica de la religió. 
Aquesta dimensió no constitueix de cap manera una discriminació per als qui no participen de 
la creença, sinó que més aviat reforça la cohesió social, la integració i la solidaritat. 
 
La llibertat religiosa, força de llibertat i de civ ilització: 
els perills de la seva instrumentalització 
 
7. La instrumentalització de la llibertat religiosa per a emmascarar interessos ocults, com per 
exemple la subversió de l’ordre constituït, l’acumulació de recursos o la retenció del poder per 
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part d’un grup, pot provocar danys enormes a la societat. El fanatisme, el fonamentalisme, les 
pràctiques contràries a la dignitat humana, mai no es poden justificar i molt menys si es 
realitzen en nom de la religió. La professió d’una religió no es pot instrumentalitzar ni imposar 
per la força. És necessari, doncs, que els Estats i les diferents comunitats humanes no oblidin 
mai que la llibertat religiosa és condició per a la recerca de la veritat i que la veritat no 
s’imposa amb la violència sinó per «la força de la mateixa veritat». En aquest sentit, la religió 
és una força positiva i promotora de la construcció de la societat civil i política. 
 

Com negar l’aportació de les grans religions del món al desenvolupament de la civilització? La 
recerca sincera de Déu ha portat a un major respecte de la dignitat de l’home. Les comunitats 
cristianes, amb el seu patrimoni de valors i principis, han contribuït molt a fer que les persones 
i els pobles hagin pres consciència de la seva identitat i dignitat, així com a la conquesta 
d’institucions democràtiques i a l’afirmació dels drets de l’home amb les respectives 
obligacions. 
 
També avui, en una societat cada cop més globalitzada, els cristians estan cridats a donar la 
seva aportació preciosa al compromís fatigós i apassionant per la justícia, al desenvolupament 
humà integral i a l’ordenació recta de les realitats humanes, no sols amb un compromís civil, 
econòmic i polític responsable, sinó també amb el testimoniatge de la seva fe i caritat. 
L’exclusió de la religió de la vida pública la priva d’un espai vital que obre a la transcendència. 
Sense aquesta experiència primària resulta difícil orientar la societat cap a principis ètics 
universals, així com a l’establiment d’ordenaments nacionals i internacionals per tal que els 
drets i llibertats fonamentals puguin ser reconeguts i realitzats plenament, conforme a allò que 
s’ha proposat en els objectius de la Declaració Universal dels drets de l’home de 1948, encara 
avui per desgràcia incomplerts o negats. 
 



 16

Una qüestió de justícia i de civilització: el fonam entalisme i l’hostilitat contra els 
creients comprometen la laïcitat positiva dels Esta ts 
 
8. La mateixa determinació amb què es condemnen totes les formes de fanatisme i de 
fonamentalisme religiós ha d’animar l’oposició a totes les formes d’hostilitat contra la religió, 
que limiten el paper públic dels creients en la vida civil i política. 
 
No s’ha d’oblidar que el fonamentalisme religiós i el laïcisme són formes especulars i extremes 
de rebuig del pluralisme legítim i del principi de laïcitat. En efecte, ambdós absolutitzen una 
visió reductiva i parcial de la persona humana, afavorint, en el primer cas, formes d’integrisme 
religiós i, en el segon, de racionalisme. La societat que vol imposar o, contràriament, negar la 
religió amb la violència, és injusta amb la persona i amb Déu, però també amb ella mateixa. 
Déu crida cap a ell la humanitat amb un designi d’amor que, implicant tota la persona en la 
seva dimensió natural i espiritual, reclama una correspondència en termes de llibertat i de 
responsabilitat, amb tot el cor i l’ésser mateix, individual i comunitari. Per tant, també la 
societat, com a expressió de la persona i del conjunt de les seves dimensions constitutives, ha 
de viure i organitzar-se de tal manera que afavoreixi l’obertura a la transcendència. Per això, 
les lleis i les institucions d’una societat no es poden configurar ignorant la dimensió religiosa 
dels ciutadans, o de manera que en prescindeixi totalment. A través de l’acció democràtica de 
ciutadans conscients de la seva alta vocació, s’han de commensurar amb el ser de la persona, 
per a poder secundar-ho en la seva dimensió religiosa. Pel fet de no ser, aquesta, una creació 
de l’Estat, no pot ser manipulada, sinó que més aviat ha de ser reconeguda i respectada. 
 
L’ordenament jurídic a tots els nivells, nacional i internacional, quan consent o tolera el 
fanatisme religiós o antireligiós, no compleix amb la seva missió, que consisteix en la tutela i 
promoció de la justícia i el dret de cadascú. Aquestes últimes no poden quedar a l’arbitri del 
legislador o de la majoria perquè, com ja ho ensenyava Ciceró, la justícia consisteix en 
quelcom més que un mer acte productor de la llei i la seva aplicació. Implica el reconeixement 
de la dignitat de cadascú, la qual, sense llibertat religiosa garantida i viscuda en la seva 
essència, resulta mutilada i vexada, exposada al perill de caure en el predomini dels ídols, de 
béns relatius transformats en absoluts. Tot això exposa la societat al risc de totalitarismes 
polítics i ideològics, que emfatitzen el poder públic, mentre es menyscaba i coarta la llibertat 
de consciència, de pensament i de religió, com si fossin rivals. 
 
Diàleg entre institucions civils i religioses 
 
9. El patrimoni de principis i valors expressats en una religiositat autèntica és una riquesa per 
als pobles i per al seu ethos. Es dirigeix directament a la consciència i a la raó dels homes i 
dones, recorda l’imperatiu de la conversió moral, motiva el conreu i la pràctica de les virtuts i la 
proximitat envers els altres amb amor, sota el signe de la fraternitat, com a membres de la 
gran família humana.  
 
La dimensió pública de la religió ha de ser sempre reconeguda, respectant la laïcitat positiva 
de les institucions estatals. Per a aquest fi, és fonamental un diàleg sa entre les institucions 
civils i les religioses per al desplegament integral de la persona humana i l’harmonia de la 
societat. 
 
Viure en l’amor i en la veritat 
 
10. En un món globalitzat, caracteritzat per societats cada cop més multiètniques i 
multiconfessionals, les grans religions poden constituir un factor d’unitat i de pau important per 
a la família humana. Sobre la base de les conviccions religioses respectives i de la recerca 
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racional del bé comú, els seus seguidors estan cridats a viure amb responsabilitat el propi 
compromís en un context de llibertat religiosa. En les diverses cultures religioses, alhora que 
s’ha de rebutjar tot allò que va contra la dignitat de l’home i la dona, s’ha de tenir en compte el 
que resulta positiu per a la convivència civil. 
 
L’espai públic, que la comunitat internacional posa a disposició de les religions i de la seva 
proposta de «vida bona», afavoreix el sorgiment d’un criteri compartit de veritat i de bé, i d’un 
consens moral, fonamentals per a una convivència justa i pacífica. Els líders de les grans 
religions, pel seu paper, la seva influència i la seva autoritat en les pròpies comunitats, són els 
primers a ser cridats a viure en el respecte recíproc i en el diàleg. 
 
Els cristians, per part seva, estan cridats per la mateixa fe en Déu, Pare del Senyor Jesucrist, 
a viure com germans que es troben en l’Església i col·laboren en l’edificació d’un món en què 
les persones i els pobles «no seran dolents ni faran mal […], perquè el país serà ple del 
coneixement del Senyor, com l’aigua cobreix la conca del mar» (cf. Is 11,9). 
 
El diàleg com a recerca en comú 
 
11. El diàleg entre els seguidors de les diferents religions constitueix per a l’Església un 
instrument important per a col·laborar amb totes les comunitats religioses al bé comú. 
L’Església no rebutja res del que en les diferents religions és vertader i sant. «Considera amb 
respecte sincer aquelles formes d’actuar i de viure, aquells preceptes i doctrines que, tot i 
apartar-se en molts punts d’allò que ella sosté i proposa, en força ocasions transmeten un raig 
d’aquella Veritat que il·lumina tots els homes.»  
 
Amb això no es vol assenyalar el camí del relativisme o del sincretisme religiós. L’Església, en 
efecte, «anuncia, […] i té obligació de proclamar sense treva Crist, que és “el camí, la veritat i 
la vida” (Jn 14,6), en el qual els homes troben la plenitud de la vida religiosa i en el qual Déu 
ha reconciliat amb si mateix totes les coses». Però això no exclou el diàleg i la recerca 
comuna de la veritat en els diferents àmbits vitals, perquè, com ho afirma sovint sant Tomàs, 
«tota veritat, independentment de qui la digui, ve de l’Esperit Sant».  
 
L’any 2011 es complirà el 25è aniversari de la Jornada mundial de pregària per la pau, que va 
ser convocada a Assís pel venerable Joan Pau II, el 1986. En aquella ocasió, els líders de les 
grans religions del món van testimoniar que les religions són un factor d’unió i de pau, no de 
divisió i de conflicte. El record d’aquella experiència és un motiu d’esperança en un futur en 
què tots els creients se sentin i siguin autèntics treballadors per la justícia i la pau. 
 
Veritat moral en la política i en la diplomàcia 
 
12. La política i la diplomàcia haurien de contemplar el patrimoni moral i espiritual que 
ofereixen les grans religions del món, per a reconèixer i afirmar aquelles veritats, principis i 
valors universals que no poden negar-se sense negar la dignitat de la persona humana. Però, 
¿què significa, de manera pràctica, promoure la veritat moral en el món de la política i de la 
diplomàcia? Significa actuar de manera responsable sobre la base del coneixement objectiu i 
íntegre dels fets; vol dir desarticular aquelles ideologies polítiques que acaben per suplantar la 
veritat i la dignitat humana, i promouen falsos valors amb el pretext de la pau, del 
desenvolupament i dels drets humans; significa afavorir un compromís constant per a 
fonamentar la llei positiva sobre els principis de la llei natural. Tot això és necessari i coherent 
amb el respecte de la dignitat i el valor de la persona humana, ratificat pels pobles de la terra 
en la Carta de l’Organització de les Nacions Unides de 1945, que presenta valors i principis 
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morals universals com a referència per a les normes, institucions i sistemes de convivència en 
l’àmbit nacional i internacional. 
 
Més enllà de l’odi i del prejudici 
 
13. Malgrat els ensenyaments de la història i l’esforç dels Estats, de les organitzacions 
internacionals a nivell mundial i local, de les organitzacions no governamentals i de tots els 
homes i dones de bona voluntat, que cada dia s’esforcen per tutelar els drets i llibertats 
fonamentals, es continuen constatant en el món persecucions, discriminacions, actes de 
violència i d’intolerància per motius religiosos. Particularment a l’Àsia i a l’Àfrica, les víctimes 
són principalment membres de les minories religioses, als quals s’impedeix de professar 
lliurement o canviar la seva religió mitjançant la intimidació i la violació dels drets, de les 
llibertats fonamentals i dels béns essencials, arribant fins i tot a la privació de la llibertat 
personal o de la vida mateixa. 
 
Com ja ho he afirmat, es donen també formes més sofisticades d’hostilitat contra la religió, 
que en els països occidentals s’expressen a vegades renegant de la història i dels símbols 
religiosos, en els quals es reflecteixen la identitat i la cultura de la majoria dels ciutadans. Són 
formes que fomenten sovint l’odi i el prejudici, i que no coincideixen amb una visió serena i 
equilibrada del pluralisme i de la laïcitat de les institucions, a més del risc per a les noves 
generacions de perdre el contacte amb el preciós patrimoni espiritual dels seus països. 
 
La defensa de la religió passa a través de la defensa dels drets i de les llibertats de les 
comunitats religioses. Que els líders de les grans religions del món i els responsables de les 
nacions renovin el compromís per la promoció i la tutela de la llibertat religiosa, en particular 
per la defensa de les minories religioses, que no constitueixen una amenaça contra la identitat 
de la majoria, sinó que, al contrari, són una oportunitat per al diàleg i l’enriquiment cultural 
recíproc. La seva defensa representa la manera ideal per a consolidar l’esperit de 
benevolència, d’obertura i de reciprocitat amb què es tutelen els drets i llibertats fonamentals 
en totes les àrees i regions del món. 
 
La llibertat religiosa en el món 
 
14. Per últim, em dirigeixo a les comunitats cristianes que sofreixen persecucions, 
discriminacions, actes de violència i intolerància, en particular a l’Àsia, a l’Àfrica, a l’Orient 
Mitjà i especialment a Terra Santa, lloc elegit i beneït per Déu. Alhora que els renovo el meu 
afecte paternal i els asseguro la meva pregària, demano a tots els responsables que actuïn 
promptament per a posar fi a qualsevol atropellament contra els cristians que viuen en 
aquestes regions. Que els deixebles de Crist no es desanimin davant les adversitats actuals, 
perquè el testimoniatge de l’evangeli és i serà sempre un signe de contradicció. 
 
Meditem en el nostre cor les paraules del Senyor Jesús: «Feliços els humils, perquè posseiran 
la terra. Feliços els qui tenen fam i set de ser justos, perquè seran saciats. […] Feliços 
vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres 
tota mena de calúmnies. Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és gran 
en el cel» (Mt 5,5-12). Renovem, doncs, «el compromís d’indulgència i de perdó que hem 
adquirit, i que invoquem en el Pater Noster, en posar nosaltres mateixos la condició i la 
mesura de la misericòrdia que volem obtenir: “Perdoneu les nostres culpes així com nosaltres 
perdonem els nostres deutors” (Mt 6,12)». La violència no es venç amb la violència. Que el 
nostre crit de dolor vagi sempre acompanyat per la fe, l’esperança i el testimoniatge de l’amor 
de Déu. Expresso també el meu desig que a Occident, especialment a Europa, cessin 
l’hostilitat i els prejudicis contra els cristians, pel simple fet que intenten orientar la seva vida 
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en coherència amb els valors i principis continguts en l’evangeli. Que Europa sàpiga més aviat 
reconciliar-se amb les seves arrels cristianes, que són fonamentals per a comprendre el paper 
que ha tingut, que té i que vol tenir en la història; d’aquesta manera sabrà experimentar la 
justícia, la concòrdia i la pau, conreant un diàleg sincer amb tots els pobles. 
 
La llibertat religiosa, camí per a la pau 
 
15. El món té necessitat de Déu. Té necessitat de valors ètics i espirituals, universals i 
compartits, i la religió pot contribuir de manera preciosa a la seva recerca, per a la construcció 
d’un ordre social just i pacífic, a nivell nacional i internacional. 
 
La pau és un do de Déu i al mateix temps un projecte per realitzar, però que mai no es 
complirà totalment. Una societat reconciliada amb Déu està més a prop de la pau, que no és 
la simple absència de la guerra, ni el mer fruit del predomini militar o econòmic, ni de bon tros 
d’astúcies enganyoses o d’hàbils manipulacions. La pau, contràriament, és el resultat d’un 
procés de purificació i elevació cultural, moral i espiritual de cada persona i cada poble, en el 
qual la dignitat humana és respectada plenament. Invito a tots els qui desitgen ser 
constructors de pau, i sobretot els joves, a escoltar la pròpia veu interior, per trobar en Déu 
referència segura per a la conquesta d’una autèntica llibertat, la força inesgotable per a 
orientar el món amb un esperit nou, capaç de no repetir els errors del passat. Com ho 
ensenya el servent de Déu Pau VI, a la saviesa i clarividència del qual es deu la institució de 
la Jornada Mundial de la Pau: «En primer lloc, cal donar a la pau altres armes que no siguin 
les destinades a matar i a exterminar la humanitat. Són necessàries, sobretot, les armes 
morals, que donen força i prestigi al dret internacional; primerament, la d’observar els pactes.» 
La llibertat religiosa és una arma autèntica de la pau, amb una missió històrica i profètica. En 
efecte, ella valora i fa fructificar les qualitats i potencialitats més profundes de la persona 
humana, capaces de canviar i millorar el món. Ella permet alimentar l’esperança en un futur de 
justícia i de pau, també davant les greus injustícies i misèries materials i morals. Que tots els 
homes i les societats, en tots els àmbits i angles de la Terra, puguin experimentar aviat la 
llibertat religiosa, camí per a la pau. 

Benedictus pp XVI 
Vaticà, 8 de desembre de 2010 
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Agraïments 
 

La darrera jornada de l’any és una oportunitat per barrejar el perdó i l’agraïment. Perdó per la 
distància entre allò que som i allò a què som cridats, Agraïment per tant dons rebuts. Horeb 
aprofita l’avinentesa per agrair les col·laboracions que han fet possible la seva aparició 
setmanal, l’atenció rebuda per parts de les persones que en són habituals lectores i la joia de 
poder compartir el goig de la vocació a la vida religiosa i a les societats de vida apostòlica. 
 

Podeu regalar amb motiu d’aquestes festes subscripc ions a l ’Horeb  a persones que en 
puguin estar interessades. Per a nosaltres, creiem que contribuir a la difusió és una manera 
d’eixamplar la bona nova, perquè la Paraula de Déu arribi filtrada per les nostres vides 
consagrades, amb llums i ombres, però sempre amb la voluntat que no hi hagi fronteres. 
 

Feliç any 2011! 

“No volen veure, Déu meu, que tot és perible i incert, 
llevat de Tu.” 

Etty Hillesum, El corazón pensante de los barracones. 
Cartes. 7 d’agost de 1943 

 

 

 

Y vamos abriendo puertas, y vamos cerrando heridas.  
Porque en el año que llega  
vamos a vivir la vida.   
Y vamos abriendo puertas, y vamos cerrando heridas.  
Pasito a paso en la senda  
vamos a hallar la salida. 

Gloria Estefan, Abriendo puertas [Opening doors] 
 

Contacta amb nosaltres  

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb horeb.urc@gmail.com 
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