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PREGÀRIA INICIAL

5.- Oració salmòdica

1.- Monició
En començar el Concili, Joan XXIII invità tota
l’Església a alegrar-se perquè representava una
nova Pentecosta. Certament s’obria una primavera per a l’Església.
També nosaltres celebrem ara, en complir-se els
50 anys del seu inici, aquesta Jornada commemorativa amb alegria i joia, perquè els seus fruits
han estat abundants i perquè significà una autèntica renovació de l’Església que no s’ha aturat
malgrat els obstacles.
Demanem al Senyor, en aquesta pregària, que
ens mantinguem fidels a les intuïcions alliberadores del Concili i que isquem amb el compromís
ferm d’actualitzar-lo perquè l’Església siga veritablement sagrament de salvació i unitat per a les
dones i els homes del nostre temps.

1-Que n’és de desitjable
viure a les vostres morades,
Déu de la Perfecta Unitat!
El més autèntic dels nostres éssers
gemeix per trobar en Vós el centre
que els unifique en la llibertat
i l’alegria de la donació total.
2-Els nostres cors no troben repòs
lluny de la veritat del vostre amor,
que regeix el curs de l’univers.
1-Felices les persones que s’uneixen
a la lloança que de tot ésser s’aixeca a Vós!
Felices les que, unificades
en el seu lliurament a Vós,
construeixen pau i comunió al món!
2-Les arideses del camí no les venceran
ni el poder del desànim s’ensenyorirà d’elles:
la reconciliació serà el fruit
dels seus desvetllaments.
1-Senyor de l’Abraçada Universal!
Mireu totes les nostres divisions;
fixeu-vos en el rostre quartejat del vostre Ungit
i concediu a la vostra Església
ser Sagrament de la Unitat al món.
2-D’altra manera,
qui podrà alçar entre els pobles
l’estendard de la fraternitat,
que desterra tota querella?
1-Val més ser instrument de la vostra Pau
que no vèncer en batalles dialèctiques.
Ens estimem més diluir-nos
en el misteri de comunió que no ser aclamats
com a líders de qualsevol ideologia.
2-El Senyor mai no nega la seua tendresa
a la persona de cor eclesial.
Feliç aquella que viu i mor
per fer possible la fraternitat universal.
1-Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.
2-Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

2.- Càntic
POBLE DE DÉU, POBLE EN MARXA,
JUNTS FEM CAMÍ;
POBLE DE DÉU, ESGLÉSIA QUE AVANÇA,
EL REGNE JA ÉS ACÍ. (Bis)

Camina al llarg del temps,
travessa mars pregons,
tan lluny sovint els seus pastors,
tan a prop d'ell el Crist lluminós.
Es barca, és vela, és signe, és combat,
Poble mogut per l'Esperit,
és Poble que canta la vida!

3.- La primavera de l’Església
(projecció audiovisual)

4.- Càntic
1-Que n’és de bo quan viu tothom ben unit,
formant només un poble, marcat per l’Esperit.
JUNTS MIREM D’OBRIR PAS A LA VERITAT.
JUNTS MIREM D’IMPLANTAR
AMB L’AMOR LA PAU.

Déu és en nosaltres, i amb Ell tot ho podem.
Ferms en l’esperança món enllà avancem.
JUNTS...
2-Ben val la pena creure que Déu ens vol sants;
amb Crist som pedres vives,
amb Crist, que és nostre Cap.

6. Lectura bíblica: Lluc 4,14-21

JUNTS MIREM D’OBRIR PAS A LA VERITAT.
JUNTS MIREM D’IMPLANTAR
AMB L’AMOR LA PAU.

No tenim barreres de raça o de nació;
som només un poble: poble del Senyor.
JUNTS...
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7. Lectura de la Gaudium et Spes n.1
El goig i l’esperança, les alegries i angoixes dels
homes dels nostres dies, sobretot dels pobres i
de tots els qui pateixen, són també goig i esperança, llàgrimes i angoixes dels deixebles de
Crist, i res no hi ha de veritablement humà que
no tinga ressonància al seu cor...
D’ací l’experiència vital que fa (l’Església) sentirse, i ser en realitat, íntimament solidària amb la
humanitat i amb la seua història.

8.- Parenostre
Així doncs, amb el compromís ferm de construir
una societat de solidaritat i germanor, i tot sentint-nos unides i units amb el gènere humà sencer, preguem amb l’oració que Jesús ens va ensenyar:
Pare nostre, que esteu en el cel:
siga santificat el vostre Nom;
vinga a nosaltres el vostre Regne;
faça’s la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.
I perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres
perdonem els nostres deutors.
No permeteu que nosaltres
caiguem a la temptació.
Ans allibereu-nos de qualsevol mal.

9.- Càntic
JUNTS ESCRIUREM AMB LLETRES LLUMINOSES
LA HISTÒRIA DE LA NOSTRA LLIBERTAT;
I JUNTS VEUREM BRILLAR SOBRE LA TERRA
LA LLUM PELS ÉSSERS OPRIMITS.

1-La solidaritat ritma la nostra marxa.
La solidaritat guia els nostres cors.
2-El món tot ens espera, l'Esperit ens avança.
Fem nàixer primaveres, fem créixer matins.
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i la seua Paraula convoca
a una germanor sense fronteres.
1-Igual com la neu dels cims
i la rosada de l’albada
anuncien fecunditat
per a la terra entenebrida de l’hivern,
així la fidelitat del Poble
a la Paraula del seu Senyor
anuncia una primavera
que desterra tota esterilitat.
2-El Senyor cerca el silenci
al cor dels seus amics i amigues;
el Senyor revela la seua voluntat
a l’assemblea de creients;
el Senyor camina amb el Poble
que duu el nom del seu Ungit
i en ell vol abraçar
tota la humanitat reconciliada.

CELEBRACIÓ COMMEMORATIVA
Monició Introductòria
El Concili Vaticà II renovà la nostra manera de
viure la fe i ens encoratjà a comprometre’ns als
nostres ambients tot col·laborant, colze a colze,
amb les dones i els homes del nostre temps perquè un altre món i una altra Església siguen possibles. Anem a concloure aquesta Jornada commemorativa dels 50 anys del seu començament.
La celebració consta de tres parts:
El primer moment és una acció de gràcies pel do
del Concili. Amb la lectura del missatge final volem actualitzar les seues intuïcions alliberadores i
comprometre’ns a desenvolupar-les.
El segon és una concreció d’allò que el Concili
volgué: que l’Església s’inculturitze a cada poble.
Rubén Luzón, que ha rebut enguany el premi de
poesia “V. A. Estellés”, recitarà uns poemes
d’aquest autor en el centenari del seu naixement.
I finalment, un tercer moment de goig i joia. Amb
el Papa bo Joan XXIII, aprenguérem a rebutjar
els profetes de calamitats i a mantenir sempre
una actitud esperançada i alegre. El teòleg i pallasso Davi Montesinos ens animarà a recrear
aquest esperit.

3.- Càntic
1-Si em dius “adéu”,
vull que el dia sigui net i clar,
que cap ocell trenqui l’harmonia del seu cant.
Que tinguis sort
i que trobis el que t’ha mancat amb mi.
I AIXÍ PREN, I AIXÍ PREN
TOT EL FRUIT QUE ET PUGUI DONAR
EL CAMÍ QUE, A POC A POC, ESCRIUS PEL DEMÀ.
QUE DEMÀ, QUE DEMÀ
MANCARÀ EL FRUIT DE CADA PAS.
PER AIXÒ MALGRAT LA BOIRA CAL CAMINAR.

PRIMERA PART: ACCIÓ DE GRÀCIES
1.- Càntic
1-Gràcies pel gran do del Concili,
gràcies perquè ell ens dóna llum;
gràcies per l’esperança
que suscita als nostres cors.
2-Gràcies per l’Esperit que ens guia,
gràcies pel seu amor tan gran;
gràcies per l’alegria, per la vida i l’amistat.
3-Gràcies per la Paraula vostra,
gràcies perquè estimeu tothom;
gràcies perquè ens moveu
a treballar per la unitat.
4-Gràcies perquè heu volgut salvar-nos,
gràcies perquè això ens dóna pau;
gràcies perquè podem donar-vos
gràcies tot cantant.

2-Si em dius “et vull”,
que el sol faci el dia molt més llarg
i així robar temps al temps d’un rellotge aturat.
Que tinguem sort,
que trobem tot el que ens va mancar ahir.
I AIXÍ PREN...

3-Si vens amb mi
no demanis un camí planer, ni estels d’argent
ni un demà ple de promeses; sols
un poc de sort
i que la vida ens doni un camí ben llarg.
I AIXÍ PREN...

4.- Oració d’agraïment
1-Déu, Pare-Mare de bondat: Jesús ens revelà
el vostre projecte de salvació i el féu realitat
entre nosaltres amb la seua vida i la seua Paraula. El vostre Esperit congregà i guià el Concili Vaticà II, el qual suposà una nova Pentecosta per a tota l’Església.

2.- Himne de lloança
1-Glorifica el Senyor, Església pelegrina;
lloa el teu Déu, Poble de la Nova Aliança:
Ell ha fet ferma la seua esperança dintre teu
i ha beneït les teues filles i els teus fills
amb la força del Ressuscitat.
2-Et manté unida amb el vincle de la Pau
i t’alimenta amb el Pa de la vida;
no deixa de parlar per tu
a tots els pobles de la terra

2-Il·luminat per Ell, volgué cercar un llenguatge
apropiat per a oferir la Bona Notícia a les dones i els homes d’avui implicant tota la Comunitat eclesial, Poble vostre.
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1-En complir-se el cinquanta aniversari del seu
inici, volem donar-vos gràcies, Senyor, pels fruits
tan abundants d’aquest Concili renovador que
tanta esperança suscità a l’Església i al món.

El meu poble ha fet un llarg viatge,
el meu poble camina en el temps;
en duu ferides a la imatge,
en duu les senyes a la pell;
el meu poble renaix a la il·lusió
quan es dreça fidel al seu Senyor.

L1-Oh, Déu de la història: revifeu al cor de tots els
membres de la vostra Església el foc que
l’Esperit encengué llavors en ella.

2.- Crida del Concili a la inculturació
La necessitat d’encarnar-se i inculturitzar-se a
cada poble i cada cultura fou una de les grans
exigències del Concili. Així ho expressà la
Gaudium et Spes: “(L’Església)..., des del començament de la seua història, aprengué a
expressar el missatge cristià amb els conceptes i en la llengua de cada poble... Procedí així
per tal d’adaptar l’Evangeli al nivell del saber
popular... Aquesta adaptació de la predicació
de la Paraula revelada ha de mantenir-se com
a llei de tota l’evangelització. Perquè així es fa
possible en tots els pobles expressar el missatge cristià de manera apropiada a cadascun
d’ells...” (GS nº 44).

R/ ENVIEU, OH SENYOR, L’ESPERIT.
QUE RENOVE LA FAÇ DE LA TERRA.

L2-Que siguem fidels a les intuïcions alliberadores
del Concili i que, tot seguint les seues orientacions, treballem incansablement per la renovació
de l’Església sencera, perquè servisca millor les
dones i els homes del nostre temps i presente
eficaçment el missatge alliberador de Jesús. R/
L3-Que aquest aniversari encoratge tota l’Església a
ser signe de salvació i comunió enmig del món,
ajudant tota la humanitat a construir una societat
més justa, pacífica, solidària i fraterna. R/
L4-Que, segons el desig del Concili, treballem
intensament pel desenvolupament ple de tots els
pobles i perquè tots els éssers humans visquem
com a germans. R/

3.- Recital poètic
Nosaltres apostem sempre per aquesta encarnació i inculturació, i per això hem demanat
Rubén Luzón que recite un dels grans poetes
del nostre Poble: Vicent Andrés Estellés.

5.- Parenostre
Unint les nostres mans, com a germans i germanes, preguem amb l’oració de Jesús.

6.- Signe de la pau

TERCERA PART: CRÒNICA
HUMORÍSTICA DE LA JORNADA

Ara ens saludem amb el signe de la pau per a ser
sempre instruments de reconciliació, pau i joia.

1.- Càntic
1-Obrim camins a l'esperança,
obrim camins sense tardança,
obrim camins que el món avança,
obrim camins ara mateix.
2-Obrim camins per a un món jove,
obrim camins ara que és d'hora,
obrim camins i via fora!
obrim camins ara mateix.
3-Obrim camins a cops de vida,
obrim camins és nostra crida,
obrim camins de joia i vida,
obrim camins ara mateix.

7.- Càntic
Hui comença una nova era:
les llances es transformen en podadores;
de les armes sorgeixen relles;
la gent oprimida és alliberada.

8.- Missatge final
SEGONA PART: DES DE L’ENCARNACIÓ
AL NOSTRE POBLE.
RECITAL POÈTIC DE V. A. ESTELLES.

2.- Presentació i intervenció del còmic

1.- Càntic
HE NASCUT EN UN POBLE,
EN UN BANY DE LLIBERTAT;
NASCUT EN EL POBLE DEL CRIST,
MARCAT AMB EL DO DE L'ESPERIT,
UN POBLE QUE EM DÓNA LA FE
I EM FA CAMINAR AMB ESPERANÇA.
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La tasca principal del Concili no és la discussió d’aquest o d’aquell tema doctrinal,
tot repetint difusament els ensenyaments
dels Pares i Teòlegs antics i moderns. Per
fer això no era necessari un Concili... Cal
exposar (l’autèntica doctrina) a través de
les formes d’investigació i literàries del
pensament modern. Una cosa és la substància del “depositum fidei” i una altra la
manera de formular la seua expressió...
Al nostre temps, l’esposa de Crist s’estima
més fer servir la medicina de la misericòrdia més que no la de la severitat. Ella vol
venir a l’encontre de les necessitats actuals, tot mostrant la validesa de la seua
doctrina més que no renovant condemnes... Ella vol mostrar-se mare amable de
tothom, benigna, pacient, plena de misericòrdia i de bondat vers els fills separats
d’ella.
(Del discurs inaugural de Joan XXIII al Concili)

“Pertoca als laics, per vocació pròpia, cercar
el Regne de Déu tractant i ordenant, segons
Déu, els assumptes temporals” (Gaudium et
Spes n. 31)

“El Concili exhorta els cristians, ciutadans
de la ciutat temporal i de la ciutat eterna, a
complir amb fidelitat els seus deures temporals, guiats sempre per l’esperit evangèlic... S’enganyen els qui -amb el pretext que
no tenim ací ciutat permanent, doncs busquem la futura-, consideren que poden descuidar les tasques temporals, sense adonarse’n que la pròpia fe és un motiu que els
obliga a un compliment més perfecte de totes elles, segons la vocació personal de cadascú. El divorci entre la fe i la vida diària de molts ha de ser considerat
com un dels errors més greus de la
nostra època” (Gaudium et Spes n. 43).
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FIDELS AL VATICÀ II I AL MÓN D'AVUI I DE DEMÀ
Ximo García Roca
En el pòrtic d'aquesta Jornada, us convide a recórrer junts tres avingudes. La
primera ens portarà a identificar els focus lluminosos del Concili, la nova perspectiva
mental i cordial, que va deixar enrere la contrareforma, els nous valors que mai no
voldríem perdre. Mentre pelegrinem al subsòl del Concili ens acompanyaran imatges de
les grans metàfores conciliars: el pont de la mediació, l'alba de qualsevol dia, el foc que
il·lumina darrere de les cendres, el túnel que perfora la muntanya per a trobar un tresor
amagat.
En la segona avinguda sentirem la veu dels testimonis, que van saber advertir el
decaïment del postconcili, les inèrcies, que destrueixen una institució pensada per a una
contrareforma, els oblits de les minories conciliars quan han arribat a governar
l'Església. Per a respectar el to de les seues decepcions, els sentirem en veu en off per a
agrair la valentia dels profetes.
La tercera avinguda ens portarà a mirar els desafiaments actuals a la claror i per
força del concili. D'aquesta manera col·laborarem a enfortir la nostra esperança, que
avui viu moments de baixa intensitat. Com que l'esperança es pronuncia en plural i
arriba per camins inèdits, aquesta tercera part tindrà un caràcter coral, proclamat per
veus que representen les aspiracions de la nostra època, que eren només emergents en
temps conciliars.
Amb veu ferma i convençuda, amb un somriure confiat, el papa Joan XXIII
inaugurava el Concili Vaticà II dient: «Que s'alegre l'Església. Gaudet mater Ecclesia».
I d'aquesta manera, naixia la major esperança de l'Església en el segle XX. Va nàixer
una esperança perquè va tenir el coratge d'afrontar des de l'Evangeli les noves maneres
de viure, d'esperar, de pensar i d'estimar de la nova època. Perquè va tenir el coratge de
proclamar que el moviment de Jesús no està encadenat al passat, encara que la seua
Església s'havia anquilosat en estructures antievangèliques. Perquè va tenir el coratge
de situar l'Església en funció de la humanització del món junt amb tots els homes i
dones de bona voluntat.
«Us convoque a una Nova Pentecosta.» Aquesta esperança i aquest coratge eren
obra de l'Esperit que feia que el Papa no tinguera por d'obrir finestres i mirar cap al
futur, d'un Esperit que feia que més de dos mil bisbes de tots els països deixaren de ser
súbdits de la cúria romana per a assumir la responsabilitat del seu ministeri, d'un
Esperit que feia que un grup de quaranta teòlegs se sentiren lliures en la seua paraula i
audaços en les seues investigacions, i per pocs observadors i observadores que
presagiaven el dèbil inici de la participació dels i de les seglars.
No podem soterrar aquesta història esperançada, encara que hàgem de remar
contra tots aquells que estan més interessats a silenciar-ho, ignorar-ho i oblidar-ho; més
preocupats per restaurar el catolicisme que els va precedir, amb les seues seguretats,
amb les seues litúrgies d'esquena al poble i amb el seu autoritarisme clerical. Cal remar
contra tot allò que impedeix que les estructures eclesiàstiques s'impregnen pel Vaticà II.
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Tots nosaltres ens considerem fills i deutors del Concili, com es veurà en els
nostres tallers. Per ell hem vençut molts dubtes, amb ell hem construït la nostra
comunió amb l'Església i a través d'ell hem viscut la fidelitat a Jesús de Natzaret. El
Concili ha produït fruits abundants, històries callades, militàncies i compromisos
públics: molts per ell van consentir a ser sacerdots, religiosos i seglars a l'Església,
altres van triar deixar de ser-ho per imperatiu de la seua consciència, homes i dones,
promovent comunitats de goig i de resistència.
EXPLORAR
En paraules del discurs inaugural, Joan XXIII va proposar no solament
«custodiar el tresor de la tradició antiga, sinó EXPLORAR amb ferma voluntat i sense
por el que la nostra època exigeix». Vull accentuar aquest caràcter constituent perquè
s'ha volgut banalitzar el Concili amb el pretext que només era pastoral i no teològic.
Aquest pretext va fer que cap professor en el Seminari de València no incorporara el
Concili a la teologia, tres anys després d'acabar el Concili.
Aquesta exploració comportava recrear el sòl i les estructures subjacents d'un
edifici eclesial que s'havia construït amb els materials propis d'un altre temps. Calia,
doncs, trobar una nova pedrera d'on extraure les pedres per a l'edificació. Es va trobar la
pedrera de la Bíblia, que havia estat prohibida al món catòlic i llavors coneixia un
ressorgiment en el moviment bíblic, amb les seues investigacions històriques i
arqueològiques. Es tractava de convertir el món catòlic en oients de la paraula. La
perillositat de retornar a l'Evangeli fou advertida per MUSSOLINI, el fundador del
feixisme italià, quan en una confidència íntima que va fer al seu Ministre d'Afers
Exteriors li va dir: «Jo sóc catòlic i anticristià!». Per al seu projecte polític necessitava el
catolicisme com un factor de cohesió social i de bons costums; però rebutjava el
cristianisme capaç de denunciar els comportaments antihumans del feixisme i d'estimar
el que el feixisme desestimava.
L'altra pedrera, que oferia les pedres que a la vora dels camins esperen ser
utilitzades en la construcció, eren els signes dels temps. La Constitució Pastoral sobre
l'Església en el món actual del propi concili, després d'un fort debat a l'aula conciliar,
postularà la indagació dels «signes dels temps» com a tasca pròpia de tot el Poble de
Déu, a fi de respondre als interrogants de cada generació; de percebre la presència i els
plans de Déu en la història; i fer intel·ligible a l'home d'avui la veritat revelada
(Gaudium et Spes, 44a). Els pares conciliars anomenaren signes dels temps els grans
consensos antropològics, culturals, jurídics, institucionals, sociològics que orienten el
comportament de l'home modern.
Si la primera pedrera ens convertia en oients de la paraula, la segona ens
converteix en observadors d'una humanitat, que posa les pedres per a creuar el riu de la
història. Els moviments obrers cristians havien sabut unir ambdues pedreres per mitjà
del mètode de veure, jutjar i actuar, que avui està inhàbilment sota sospita. Aquest
mètode suposava una important valoració de la condició no clerical a l'interior de
l'Església.
Amb aquesta doble mirada, deixaríem al darrere una visió estàtica, pròpia de
l'edat mitjana, per a aconseguir una visió dinàmica i històrica pròpia de la modernitat;
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deixaríem al darrere una organització jerarquitzada pròpia del feudalisme per a
introduir-nos en una organització participativa i comunitària.
Però sobretot, podíem mirar la realitat com a realitat agraciada. No hi havia lloc
per als profetes de calamitats, sinó per a aquells que van triomfar, els qui veien en el
món i en la història les empremtes del Ressuscitat. Mai no es van imposar els qui només
veien ocasos, perills i amenaces. Tots aquests van venir després.
Si arriba el dia, com ha succeït, que en comptes de mirar als signes del temps, es
mira cap a endins i cap a si mateixa, renaixeran les velles litúrgies, tornaran les
institucions antidemocràtiques i s'ignoraran els drets humans a l'Església i els clamors
del nostre temps… i caminaríem cap al gueto.
CONNECTAR
Una vegada renovat l'edifici, es tractava de connectar-lo amb els sentiments, les
expectatives, les alegries, les esperances i les institucions de la modernitat. Aquesta
voluntat de construir ponts va convertir el Concili en un Esdeveniment Pastoral,
interessat en la creació de noves rutes per a transitar d'una època medieval i
posttridentina a una època de testimoni i anunci.
Un pont s'orientava cap a la ciència, amb un reconeixement explícit de la seua
autonomia: es pretenia acabar amb el conflicte entre la ciència i la fe que ha estat la gran
ombra de la societat occidental. A l'aula es va reivindicar Galileu. El Concili afirmaria
que la fe no ha de témer el saber científic ni la ciència ha de trobar obstacles en la fe,
fins al punt que en cas de conflicte amb la fe, hauríem de decantar-nos cap a la ciència.
Tot al contrari del que succeeix avui.
Un altre pont s'orientava cap als drets humans, que són els protectors de les
llibertats modernes. Som subjectes de drets i subjectes a deures. En la declaració sobre
la llibertat religiosa es va fer la revolucionària afirmació que la veritat no té drets,
només els tenen les persones i la llibertat de consciència de tota persona. Aquesta
simple afirmació va produir molta inquietud en amplis sectors del concili i un
terratrèmol en l'episcopat espanyol, ja que alguns d'ells es van sentir obligats a
consultar-ho amb el Caudillo.
Un altre pont volia unir l'Església amb les democràcies i reconèixer-les com el
sistema polític més adequat, en contra d'amplis sectors que veien en el
nacionalcatolicisme la millor organització política. La mateixa existència d'un Concili
deliberant, amb la presència de 2 400 persones que havien d'arribar a acords i en què el
vot dels grans prínceps de l'Església tenia el mateix valor que el dels bisbes africans que
no entenien llatí, era una escola de democràcia a l'Església.
Junt amb els ponts, es van establir també túnels per a recuperar el que s'havia
perdut i pertanyia al propi pou. Un túnel connectava amb les religions mundials per a
trobar el misteri de Déu. No hi ha cap religió tan perfecta que no tinga res a rebre, ni cap
religió tan pobra que no puga donar alguna cosa. Per a acostar-nos a la riquesa de Déu
necessitem totes les veus, tots els pobles, tots els cants i tots els noms.
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Un altre túnel volia explorar les veritats d'altres confessions cristianes, havia
arribat l'hora de l'ecumenisme. Calia remoure la mentalitat catòlica que seguia ancorada
en la idea del retorn dels germans separats i en la convicció que la responsabilitat és dels
altres.
Per a aquest nou temps no es necessiten declaracions ni confrontacions ni
condemnacions, sinó anteposar l'acompanyament a la condemnació, la col·laboració a
l'autosuficiència, l'escolta atenta a l'endogàmia interna. L'assemblea conciliar va
renunciar a condemnar errors o declarar heretgies. I d'aquesta manera va inaugurar un
nou estil d'estar enmig dels altres homes i dones, un altre estil de presència pública, un
altre estil de missió i d'evangelització. D'aquesta manera, el Concili volgué renovar la
credibilitat d'un missatge gratuït i lliure, sense imposicions ni pressions. Calia passar de
l'hostilitat a l'amistat, de la sospita a la confiança, de la por a la col·laboració.
DESPERTAR I DENUNCIAR
El Concili es va proposar despertar les energies evangèliques per a un poble que
s'havia instal·lat i institucionalitzat els carismes. Fou un esdeveniment profètic que
possibilitava un nou començament.
L'Església apareixia al matí com a Poble de Déu que «camina sinodalment cap a la
ciutat futura» (Lumen Gentium); s'acabava la identificació de l'Església amb la jerarquia
i es proposaven altres formes de governar a l'Església lluny de l'autoritarisme i del
dogmatisme. El que importava era el sacerdoci comú dels fidels i la col·legialitat com a
unió fraterna de germans fidels a un mateix compromís. S'intentava superar el model
monàrquic a favor d'una organització comunitària. S'acabava la identificació de
l'Església amb la salvació, ja que hi ha salvació fora de l'Església. Déu és més gran que
la seua Església, la desborda i té un camí verge per a cada home. A Déu no li va segons
li va a l'Església, sinó segons li va a la humanitat. A l'església sinodal ens necessitem
tots, homes i dones, casats i cèlibes, laics i religiosos, i només aportant cadascú les
seues capacitats i les seues veus construïm un futur evangèlic. En un poble hi ha forts i
febles, convençuts i descreguts, justos i pecadors, purs i impurs. La bona notícia no pot
estar reservada per a una elit intel·lectual, econòmica o cultural. És una bona notícia
exigent i radical però no elitista.
Apareixia al matí una Església experta i aprenent d'humanitat, que pelegrinava
en el món. Veníem d'una Església en què la jerarquia ensenya i els creients aprenen; els
sacerdots pontifiquen i els laics obeeixen; els teòlegs expliquen i els laics es
comprometen. El Concili inaugura formes de col·laboració activa i de responsabilitat
comuna basades en el diàleg, que ha de ser el camí normal de recerca de la veritat i de la
decisió en l'Església que no té respostes fetes per a cada qüestió, sinó que ha de buscarles (v. gr. GS, 43; 92).
Apareixia al matí una nova presència pública dels cristians, un nou estil d'estar
enmig d'altres homes i dones, un altre estil de missió i evangelització que només
requeria la llibertat religiosa. L'aportació més entusiasta del Concili fou l'afirmació de la
dignitat i autoritat que el Concili va atribuir a tots i cadascun dels creients. En
reconèixer la majoria d'edat dels creients, les organitzacions de cristians van passar
d'assistides a protagonistes, del proteccionisme paternalista a la responsabilitat pròpia.
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Un nou començament per a la litúrgia, Déu deixava de parlar en llatí i va
aprendre tots els idiomes. La celebració s'enriquia amb la varietat de llengües, de cants i
de símbols. Era una manera d'establir el contacte amb la gent senzilla, proposant
l'evangeli de manera comprensible. Es tractava de passar de ser espectadors d'un drama
sagrat a la participació activa en el culte a través de les llengües maternes, ja que el llatí
no era comprès ni pel clero ni pels laics.
Un nou començament per a l'ètica que va posar en el centre el destí universal
dels béns de la terra. Constitució Gaudium et Spes: «El dret a posseir una part de béns
suficient per a si mateixos i per a les seues famílies és un dret que a tots correspon […].
Qui es troba en situació de necessitat extrema té dret a prendre de la riquesa aliena el
que és necessari per a si» (GS, 69).
Malgrat tots els intents per part de la minoria conciliar d'emmudir les seues veus,
l'aula conciliar es va convertir en un espai d'anunci profètic. S'hi van sentir coses com
aquestes: el cardenal de Colònia, Frings, «va acusar el Sant Ofici de causar escàndol, fer
mal a l'Església i anar contra el dret natural». Es va proposar suprimir la cúria per la
creació d'un Consell permanent. Es va proposar suprimir les nunciatures per les
conferències episcopals. Es va denunciar el secretisme en l'elecció de bisbes. Es va
protestar contra el paper subaltern de la dona en l'Església. Una observadora va
aconseguir que una assemblea de cèlibes barons deixara de pensar el matrimoni com a
remei de la concupiscència. Són veus que ens pertanyen i que ningú no podrà emmudir.
II.- INÈRCIES, OBLITS, ESTANCAMENTS
La veu dels testimonis
Entrar en un territori inèdit és sempre pertorbador i causa desconcert i malestar.
Prompte el Concili es va convertir en l'esdeveniment més pertorbador per a l'Església
catòlica en els seus dos mil anys de vida. Va arribar la por i amb ell moltes forces
encabotades a tancar les finestres. A través d'un llarg procés d'erosió, els dinamismes
conciliars van deixar de fecundar el camí de l'Església.
Van arribar els sorolls que ja s'havien escoltat a l'aula conciliar: va arribar
l'oposició a la substitució de la llengua llatina per llengües pròpies (d'això, en sabem
molts els valencians), l'oposició a la desaparició de la sotana i dels hàbits, a la institució
del diaconat de persones casades, al tancament de les nunciatures, al naixement de les
conferències episcopals… però el més terrible fou que l'Església va deixar de gravitar
entorn del Concili Vaticà II.
És el moment d'escoltar la veu dels grans testimonis; molts d'ells havien
participat a l'aula conciliar, i van advertir i observar amb preocupació on i quan es
produïa la inflexió i es podien esfumar les seues aspiracions bàsiques.
Si avui, en aquest dia de celebració, descrivim les pors i les cauteles, les inèrcies,
els oblits i els estancaments, és perquè la veritable esperança no té por de mirar a
l'abisme. Mirem, doncs, l'altura i la profunditat de les nostres pors.
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1.- La deriva cap al sectarisme
Les primeres advertències van venir del més gran teòleg catòlic del segle XX,
Karl RAHNER, qui va denunciar les posicions sectàries que es van despertar entorn
del Concili.
El postconcili, en comptes d'ampliar la llibertat dels creients i les
diferents opinions a l'interior de l'Església, va produir una polarització que
impedeix viure, orar i treballar junts. O pertanys a un determinat grup o ets
considerat per ell com a enemic i com a sospitós. Quan s'«etiqueten» mútuament
com a «reaccionaris» o «progressistes», quan l'un s'abalança contra l'altre no
amb arguments objectius, sinó amb emocions; quan els partidaris d'un grup
determinat només afavoreixen els qui s'han adscrit a aquell grup amb tota la
seua ànima, quan un ja només es mou en els cercles que li cauen simpàtics,
llavors es dóna el risc d'una polarització estúpida i en definitiva estèril. Així ens
trobem avui.
Traduït a partir de: K. Rahner, Cambio estructural de la Iglesia,
Cristiandad, Madrid, 1974, pp. 48-49.
2.- Resistència contra l'esperit conciliar
Johann Baptist METZ, el gran teòleg alemany que va inspirar la teologia
política, el 1969 constatava la resistència contra l'esperit del Concili i l'inici de l'atac
a aquells que seguien les aspiracions conciliars.
Hi ha grups que volen llevar-nos el seu esperit abans fins i tot que
haja començat realment. Com el xiquet que no aprèn a caminar perquè
naturalment té por de caure, obliden que ningú no aprèn a caminar sense
caigudes. Hi ha una desconfiança constitucional enfront de la llibertat de
l'Esperit a fi de mantenir-se a si mateixa, garantir la seua supervivència i no
obrir-se a les noves formes de vida. La crisi actual no la produeix un excés de
crítica, sinó una falta de llibertat crítica exercida en l'Església de demà. Sense
cap raó es posa en dubte la fe dels reformadors, mentre que les mentalitats
reaccionàries gaudeixen d'un dret preferencial a l'Església.
Traduït a partir de: Reforma y contrarreforma hoy, Magúncia,
1969.
3.- La marxa cap al gueto
Va correspondre al professor de teologia Karl LEHMANN, bisbe de Magúncia i
futur president de la Conferència episcopal alemanya fins al 2009, denunciar el camí
cap al gueto.
Advertisc que caminem cap al gueto, els símptomes del qual són:
l'abandó de l'obertura conciliar de l'Església al món, el defalliment general de la
voluntat eclesial de renovació, el retrocés de la presència pública sociopolítica, la
tornada cap als problemes intraeclesials, la despolitització del catolicisme,
l'embús del moviment ecumènic. Ja en el trànsit del papa Joan XXIII a Pau VI
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amenaçava el perill que tot quedara únicament en un foc d'encenalls a curt
termini si les organitzacions i estructures, incapaces de canvi, no es deixaven
orientar de nou fins al moll de l'os.
Traduït a partir de: K. Lehmann, K. Rahner, Marsch ins Ghetto?,
Kösel, Munic, 1973.
4.- La deriva del triomfalisme
El Concili va recuperar per a l'Església la indicació evangèlica de ser ferment en
la massa, de servir amb humilitat i modèstia. Davant dels sorolls dels viatges papals, els
èxits mediàtics i una estètica d'aparador, URS VON BALTHASAR, gran teòleg,
nomenat cardenal per Joan Pau II, va advertir:
És un perill regalar espais a mamelucs cristians, autotransportats
en massa a les concentracions papals i disposats a lluitar dia a dia per recuperar
el poder en el món: fanàtics d'ínfima cultura religiosa, ben sovint agressius, que
posen en perill l'Església de ser vista com a sospitosa i odiosa tant pels cristians
com pels no cristians. Qui fa tals coses no té una idea exacta de la impotència de
la Creu ni de l'omnipotència de Déu.
Traduït a partir de: Urs von Balthasar, ¿Quién es cristiano?,
2000.
5.- De l'amistat cap al sectarisme
MARIANNE DIRKS, observadora i presidenta de l'Associació Central de les
Comunitats de Dones, el 1973 advertia del canvi d'actitud davant del món, que passava
de l'amistat al ressentiment.
En comptes de la solidaritat amb els membres d'aquesta societat
secularitzada com proposava la Constitució pastoral Gaudium et Spes, apareix
un ressentiment contra ella. Quan avui els bisbes, davant de les qüestions que
se'ls plantegen, reaccionen amb una actitud de la defensa, darrere s'amaga una
preocupació poregosa i desmesurada, una consciència de responsabilitat
excessiva, falta de valentia per a aventurar-se de manera autènticament sobirana
en un diàleg de participació.
Traduït a partir de: K. Lehmann, K. Rahner, Marsch ins Ghetto?,
Kösel, Munic, 1973, pp. 9-23.
6.- Reunió de dignataris eclesiàstics
El gran historiador del Concili i home de confiança del cardenal Lercaro,
Giuseppe ALBERIGO, prompte va veure que no existien les condicions per a
sintonitzar amb els nous temps.
La composició majoritària de l'aula conciliar per barons cèlibes,
persones majors i de cultura europea va fer que fóra impermeable a les noves
situacions socials i als esdeveniments mundials. Per a molts d'ells el problema
major era la confrontació amb el comunisme. Arribem a dubtar si estàvem
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davant d'un esdeveniment de significació mundial per a un canvi d'època o
davant d'una simple reunió de dignataris eclesiàstics.
Traduït a partir de: Breve storia del Concilio Vaticano II, Il
Mulino, Bolonya, 2005.
7.- La por de la diversitat
JOSÉ COMBLIN. Un dels teòlegs europeus que va fer l'opció pels pobres a
Llatinoamèrica va advertir de la inflexió que suposava el nou Codi de Dret Canònic.
El Vaticà II pretenia incentivar la diversitat, però el que ha succeït
des de llavors ha anat en el sentit d'una major uniformitat. El nou Codi de Dret
Canònic consagra l'estructura antiga, exactament aquella que el Concili Vaticà II
volia canviar. No hi ha res que faça pensar en un procés de canvi.
L'administració central de l'Església està ben armada per a oposar-se a qualsevol
intent de reforma. El castell està ben defensat. Cap ferment de transformació no
pot penetrar en la fortalesa que vol dirigir amb mà de ferro totes les esglésies
locals. Les conferències episcopals han estat reduïdes al silenci. El CELAM ha
desaparegut literalment.
Traduït a partir de: «La Collegialità della Chiesa non si
„concilia‟ con il potere», Adista Documenti, 44, 2003, pp. 9-11.
8.- Pensar per si mateix
El Rector dels Jesuïtes en el Caire i Vicepresident de Càritas per a l'Àfrica del
Nord i Orient Mitjà, HENRI BOULAD, escrivia en carta personal al Papa:
El Vaticà II va intentar recuperar quatre segles de retard, però es
té la impressió que l'Església està tancant lentament les portes que es van obrir
llavors, i temptada de tornar-se cap a Trento i Vaticà I, més que cap a Vaticà III.
L'estil paternalista d'una església mater et magistra està definitivament desfasat
i ja no serveix avui. Els cristians han après a pensar per si mateixos i no estan
disposats a empassar-se qualsevol cosa.
9.- El replegament institucional
L'Observador en el Concili Vaticà II, director de l'Escola de Periodisme
impulsada per la Conferència episcopal alemanya, WOLFGANG SEIBEL, advertia de
la inflexió en el camp de l'eclesiologia i de les patologies previsibles:
Les afirmacions del Concili que els bisbes no s'han d'entendre
com a «vicaris del Romà Pontífex» (LG, 27) han estat simplement omeses en el
nou Codi de Dret Canònic. D'aquesta manera, els bisbes actuals «han de
defendre tot i cada cosa […] que Roma ordena». I pitjor encara, tot sistema
centralista i absolutista és un camp d'acció per a delators, intrigants i aduladors.
I una església que fa això, que realitza tals actes d'automutilació, ja no necessita
enemics, perquè ella mateixa treballa per a la seua ruïna i la seua falta
d'acceptació.
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Traduït a partir de: W. Seibel, «Der Anfang vom Anfang –oder
das Ende vom neuen Lied? Das Zweite Vatikanische Konzil
und die weitere Entwicklung».
10.- La realitat conflictiva
JON SOBRINO, teòleg de l'alliberament (El Salvador)
Avui dia, el més nociu perquè l'església siga poble de Déu
és l'excés de jerarquies de poder sagrat, ignorant la manera de procedir de Jesús.
Amb la contrapartida consegüent: el dèficit de paraula i llibertat dels membres
no jeràrquics de l'església, el dèficit d'igualtat en dignitat entre jerarquia i els
supeditats, que moltes vegades és clamorós. Del Concili no naix el
distanciament de la realitat conflictiva i el “solemnisme” que s'ha apoderat de
l'Església, amb què es pot créixer en nombre, però no en qualitat cristiana.
11.- Despertar de nou
El CARDENAL MARTINI, en la seua última entrevista celebrada el mes
d'agost, feia una crida a despertar:
Per què no es desperta?
L'església ha retrocedit 200 anys. Per què no es desperta? A l'Europa del
benestar i a Amèrica, l'Església està cansada. La nostra cultura està envellida, les
nostres esglésies són grans, les nostres cases religioses estan buides mentre que
l'equip burocràtic de l'Església augmenta, alhora que els nostres rituals i les
nostres vestidures són molt pomposes. Veig en l'Església d'avui tanta cendra
damunt de les brases que sovint m'assalta un sentiment d'impotència. Com
alliberar les brases de la cendra, de manera que es revigoritze la flama de
l'amor?
Traduït a partir de: Entrevista al Corriere della Sera, 8 d'agost
de 2012.
III.- LES RUTES QUE NO ES VAN NAVEGAR
Etapa coral
(cada veu proclamada per una persona)
El Concili no va respondre als múltiples interrogants de la societat moderna: ni
s'ho va proposar, ni sembla raonable que ho fera. Va establir les indicacions de fons, el
camp de joc apropiat i la direcció de la reforma necessària per a organitzar l'esperança
des de les venes obertes de cada poble.
Als cinquanta anys, el Concili ha de recrear aquella irrupció de l'Esperit en els
nous escenaris de la vida, que són els nostres, i en els escenaris de la història, que són
els dels nostres fills. És una irrupció que es manté viva en moltes comunitats i
parròquies, en molts sacerdots i laics, en moltes congregacions religioses i moviments
socials.
Tot ha estat inacabat no per falta de temps sinó per entendre's obert a la història,
en una «ecclesia semper reformanda» en l'escolta permanent dels signes del temps. Si el
Concili va escoltar les alegries i les recerques dels temps moderns, la Conferència
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llatinoamericana de Medellín va escoltar els gemecs d'un continent empobrit i
profundament desigual. I així va nàixer la Pentecosta de les Esglésies del Sud.
Uns dies abans de morir, allà pel mes d'agost, el Cardenal Martini es lamentava
de veure en l'Església d'avui tanta cendra damunt de les brases, i sovint li assaltava un
sentiment d'impotència. La gran qüestió que obri les portes del futur consisteix a
alliberar les brases de la cendra. On són aquelles flames que alliberaran la causa de
Jesús de Natzaret?
LES LLÀGRIMES DE PERE
El dia que Joan Pau II, abraçat a la Creu en l'altar de la Confessió amb motiu del
Jubileu de l'any 2000, reconeixia públicament els errors històrics de l'Església,
començava un germen de futur assentat sobre les llàgrimes de Pere, que abandonava el
Saló del Tron amb llàgrimes per haver negat Jesús. L'Església amb futur ha de viure
permanentment del perdó de Déu i no té cap altra força que la Creu de Crist. El perdó és
l'equipatge per a projectar el futur i humanitzar la història secular. Cada vegada que el
Saló del Tron deixa de ser-ho naix una força conciliar per al nostre temps. «Mai més
contradiccions entre la caritat i el servei a la veritat», deia el Papa aquell dia. «Mai més
gestos contra la comunió de l'Església; mai més ofenses a altres pobles, mai més
recórrer a la lògica de la violència, mai més discriminacions, escissions, opressions o
menyspreu dels pobres i dels últims».
LA VEU DELS INSIGNIFICANTS
Caminarem cap a l'Església dels pobres, el desig que va expressar Joan XXIII i
no fou secundat per l'aula conciliar. Nosaltres mantindrem la memòria i l'impuls
d'aquells quaranta bisbes que pocs dies abans de la clausura del Concili van celebrar una
eucaristia a les catacumbes de Roma per a signar l'anomenat pacte de les catacumbes:
una Església servidora i pobra. Ells es van comprometre a viure en pobresa, a rebutjar
tots els símbols o privilegis de poder i a col·locar els pobres en el centre de l'Església.
Avui les privacions econòmiques, les desigualtats socials i les exclusions de tot tipus
truquen a les portes de les Esglésies. Recuperarem l'advertència de Pau a la comunitat
de Corint d'allunyar-se d'entusiasmes espirituals i discursos carismàtics per a tornar a
Jesús i a les lluites històriques junt amb els qui estan pitjor situats.
LA VEU DE LA TERRA I EL DESTÍ UNIVERSAL DELS BÉNS
A la claror i per la força d'aquells dinamismes socials i polítics ens
comprometrem per posar la terra al servei de tots els éssers humans. El poder destructiu
de la crisi actual marcarà l'agenda de totes les preocupacions de futur. Sobretot haurem
de plantejar la propietat de la terra, l'especulació sobre el sòl, els problemes de
l'habitatge, el compromís amb les generacions futures. El Concili va afirmar de manera
inequívoca el destí universal de la terra. Aquesta és la bona notícia que portarà
alliberament per als pobles empobrits, emancipació per als aturats i energia per a les
famílies desnonades. Si els béns de la terra han estat creats per a tota la família humana,
afirma el Concili, «qui es troba en extrema necessitat té el dret de procurar-se el que és
necessari prenent les riqueses d'un altre. El dret a l'ús dels béns de la terra […] no pot
ser violat per cap altre dret de contingut econòmic» (GS, 69)
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El Concili Vaticà II reconegué que cada religió posseeix «llavors de veritat»
(Nostra Aetate, 2). Cada religió té una llum pròpia. No hi ha dos focs iguals, ens
necessitem amb les nostres llums i les nostres ombres, amb les nostres capacitats i els
nostres oblits, amb les nostres memòries i els nostres projectes, amb els nostres cants i
les nostres conviccions. Cada religió produeix un xicotet fil, un fragment d'esperança,
un foguet, però si s'ajunten i s'encreuen naix un bell tapís, un incendi de solidaritat, un
raïm d'humanitat. Arribarà el dia en què les religions transcendiran les seues
institucions, els seus rituals i els seus territoris i humanitzaran el naixement d'un món
únic i desigual. Els éssers humans planetaris necessiten formes complementàries de
mirar al món, formes parcials i trossejades, però també formes totals i integrades, una
vida interior profunda, com a fidelitat-compromís en l'aventura humana, com a recerca
d'un veritable servei als altres, atenta a la dimensió estètica i a la creació de bellesa en
les relacions humanes.
LA DIVERSITAT MÉS ENLLÀ D'OCCIDENT
El segle XXI es presenta com aquell en què nombrosos homes i dones hauran
d'abandonar el seu país d'origen sense abandonar la seua cultura, la seua família, les
seues amistats ni els seus estils de vida. La mobilitat tan generalitzada i la interacció tan
intensa han convertit la diversitat en el «codi genètic de la societat oberta». Convivim
amb altres races, amb altres credos i amb altres civilitzacions. En aquest món cada
vegada més complex, conviuran mons que vénen de lluny, s'entremesclaran cultures i
llengües i per primera vegada aprendrem a reconèixer que les altres històries poden ser
tan vàlides com la nostra. La diversitat no serà un problema a resoldre sinó un valor a
celebrar. En comptes de posicions defensives, integristes, intolerants i victimistes
promourem llocs de trobada i de diàleg.
EL LLARG VIATGE DE L'ESGLÉSIA CAP A LA COMUNIÓ
A partir de l'experiència conciliar de l'Església Poble de Déu renunciarem als
privilegis existents. Deixarem de parlar de membres «guiats», «ensenyats», «cuidats»
per a afirmar una mateixa dignitat. Els ministres ordenats se sentiran servidors; els
teòlegs seran escoltats i les seues propostes no es clouran per mitjà de la imposició, les
dones seran protagonistes. En aquest espai de comunió, el celibat serà opcional, es
reconeixerà el sacerdoci per a casats homes i dones, i l'Església serà un lloc policèntric.
Hi haurà teòlegs compromesos amb la nova cultura, encara que se'ls nega el dret a la
paraula i a la investigació; hi haurà dones que accediran a ministeris ordenats, perquè
caldrà ajustar-se als signes d'un alliberament de la dona; hi haurà cristians que viuran el
seu amor conjugal fora del sagrament del matrimoni, altres el viuran amb persones del
seu mateix sexe, altres amb divorciats. I totes elles podran ser sagraments de l'amor de
Déu.
EL SISME ASIÀTIC I AFRICÀ
En el futur, els sorolls de les Esglésies del Nord no se sentiran amb més força
que els murmuris del Sud. El dret canònic i la doctrina social de l'Església desborden la
cultura occidental. Àfrica i Àsia recuperaran la manera pròpia de viure el cristianisme,
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en les seues formes d'organització social, en les seues formes de viure el matrimoni, en
les seues expressions litúrgiques, en els seus ministeris de curació. El cristianisme podrà
tornar a la seua pàtria original africana.
EL LLENGUATGE PROFÈTIC I COMPASSIU
Dies abans de morir, en l'últim mes d'agost, el Cardenal Martini deia: «Aconselle
al Papa i als bisbes que busquen “dotze persones” fora de les línies establertes per als
llocs de govern. Homes i dones que estiguen a prop dels més pobres i que estiguen
envoltats per joves i que experimenten coses noves. Necessitem confrontar-nos amb
homes i dones que cremen de manera que l'esperit es puga difondre per totes bandes.
Podríem buscar homes i dones que siguen lliures i que estiguen més a prop del proïsme.
Com ho van ser el bisbe Romero i els màrtirs jesuïtes d'El Salvador. On són entre
nosaltres els herois en què inspirar-nos? Per cap raó no els hem de lligar de mans amb
els llaços de la institució». On són les persones plenes de generositat com el bon
samarità? Les que tenen fe com el centurió romà? Les que són apassionades com Joan
Baptista? Les que s'atreveixen a innovar com Pau? Les que són fidels com Maria
Magdalena?
.......................................................
Amigues i amics, encara que estiguem envoltats de resistències socials i
d'inhabilitats polítiques, de cegueres eclesiàstiques i de mediocritats personals, no ens
deixem envair per la impotència i el desassossec. Deixem-nos ferir per l'aventura de la
vida, que creix per qualsevol esquerda. I si un dia descobriu que aquesta aventura no és
possible, recordeu aquestes veus que avui han estat proclamades i buscarem junts nous
camins, i si no els trobem, els inventarem.
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APORTACION DEL TALLER Nº 2: RELIGIOS@S EN BARRIOS
Intervenciones al abrir el diálogo -muy breve, falto tiempo-a lo expuesto:
Uno de los problemas que se plantea es cómo conjugamos la línea
Institucional con la nuestra.
-

Puede ser la hora de hacer algo mixto.
Sobre esas líneas ¿Qué tipo de V.R. se podría formar?

¿Desde dónde?, ¿Cómo situarnos desde donde estamos? ¿Cómo encajar el
carisma institución?
-

Es una llamada a denunciar estructuras injustas, nuestro
posicionamiento ha de ser: participar, unirnos a cuantas iniciativas se
propongan, convoque quien convoque, siempre que sean en defensa de
la justicia y la paz

- Es un privilegio vivir en un barrio y cerca de las carmelitas.
Antes estaba todo claro, estábamos trabajando con la gente del barrio de
todas las edades, con distintas ideologías, movidas y viendo hacer mejoras
para el pueblo, reivindicando conseguimos lo que queríamos. Hoy vemos
como se va desmoronando todo y parece que apunta la desesperanza. Hay
que provocar enfrentamientos también con los de dentro, no es fácil y menos
para las mujeres dentro de la vida religiosa.
¿Cómo nos situamos ante una Iglesia institucional?
-

Somos esa Iglesia, no somos Iglesia paralela. Mi mundo es ese, personas
mayores ... queremos otra cosa, lo inter, ese es mi posicionamiento.

-

Vivimos realidades diferentes. Dios quiere la felicidad de todos.
Debemos unirnos ante los desahucios y posicionarnos.
Deseo y quiero formar comunidad cristiana.

-

Hay tanta costra que cada vez que quitamos una, queda otra. No hay
que “calfarse tanto el cap”, hay que trabajar.

-

Antes era empujar, hoy es desde dentro, desde abajo, cerca y desde
esa tolerancia y acompañamiento.

-

Dar lo que puedo dar, desde mi trabajo y mi situación, mi pequeña
aportación.

Concilio Vaticano II
TALLER PRESENTADO POR EL CASAL DE LA PAU
Duración prevista del taller: 90 minutos.
Planteamiento fundamental:
¿De qué manera ha podido influir el Concilio
Vaticano II en el nacimiento del Casal de la Pau, y
su manera de entender la solidaridad y el
acompañamiento en el mundo delincuencial y
penitenciario?
1) Introducción: (5 minutos)
Del discurso pronunciado por Juan XIII el 11 de
Octubre de 1962 en el acto de inauguración
solemne del Concilio ecuménico Vaticano II, al
hablar de la “Tarea principal del Concilio”,
extraemos los siguientes flases, por así decirlo:
“Lo que principalmente atañe al Concilio ecuménico
es esto: que el sagrado depósito de la doctrina
cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada
vez más eficaz. Tal doctrina comprende al hombre

entero (…). Se debe ordenar nuestra vida de modo
que (…) consigamos el fin establecido por Dios. (…).
Los hombres, particularmente considerados o
reunidos socialmente tienen el deber de tender [a
ello] sin tregua. Ha dicho el Señor: Buscad primero
el reino de Dios y su justicia (…). La Iglesia (…) tiene
que mirar al presente, considerando las nuevas
condiciones y formas de vida introducidas en el
mundo moderno y que han abierto nuevas rutas al
apostolado…”.
Y en la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el
mundo actual puede leerse en el capítulo II nº 24:
“Dios (…) ha querido que los hombres constituyan
una sola familia y se traten entre sí con espíritu de
hermanos”. Y el capítulo V, nº 78 expresa que “la
paz (…) con toda propiedad y exactitud se llama
obra de la justicia” *en todos los órdenes político,
social y económico].
2) El Casal de la Pau: nacimiento, breve historia de
su trayectoria y puntos esenciales de sus
estatutos. (tiempo máximo 10 minutos)
3) Preguntas para el debate en el taller: (se
pueden dar 10 minutos para contestar
individualmente o en grupo)

a. En nuestra sociedad ¿qué factores
favorecen la delincuencia, la llamada
“inseguridad”?
b. ¿Cómo se justifica la existencia de las
cárceles?
c. La cárcel ¿rehabilita?
d. ¿Existen alternativas?
4) Puesta en Común. (30 minutos)
5) El Casal de la Pau: Una alternativa viable con 40
años de recorrido, aquí podían tener lugar las
aportaciones personales de las personas
atendidas y voluntarios del casal. (tiempo
máximo 15 minutos: tres intervenciones de 5
minutos cada una)
6) Conclusiones y propuestas: La humanización
que se concreta en experiencias evangélicas e
identificables del Reino, como intenta y
pretende ser el Casal de la Pau, abriendo
caminos de esperanza para que las personas
puedan sentirse incluidas y no excluidas,
aceptadas y no marginadas, en compañía y no
solas, amables y no aborrecibles, libres y no

condenadas. Y este es el mensaje y la
experiencia que puede facilitar la sanación de
una sociedad, la nuestra, que está enferma
porque propaga la exclusión, la marginación, la
soledad, la desafección y la condena como
remedios que nada remedian.
¿La conmemoración del 50 aniversario del
Concilio Vaticano II, nos hará convertirnos más
al Evangelio del Jesús que fue excluido,
marginado,
abandonado,
aborrecido
y
condenado?
¿Nos ayudará a encontrar a Jesús en cada
excluido, marginado, abandonado, aborrecido y
condenado?
Este es el reto y el proyecto al que os
invitamos a compartir en el Casal de la Pau.
Muchas gracias.

PARRÒQUIA ENCARNADA I TRANSFORMADORA
L'EXPERIÈNCIA DEL VATICÀ II EN LA PARRÒQUIA I BARRI DE SANT MARCEL·LÍ
Introducció
Encara que des dels inicis (any 1954) la parròquia i el barri de Sant Marcel·lí havien anat units i
de la mà i, part dels seus veïns, encara que fora a un nivell molt modest, anaven creixent en el
seu desenvolupament humà i en la seua Fe cristiana, no serà fins a l'adveniment de la
promulgació del Vaticà II, quan es produirà un lleu canvi que li donarà un nou impuls.
La realitat primigènia que hem citat s'explicaria, en gran part, perquè la creació de la parròquia i
l'arribada dels seus primers habitants van tenir lloc de forma simultània i també perquè els
recursos econòmics d'aquells primers pobladors eren majoritàriament molt limitats. Es tractava a
més a més de famílies provinents d'habitatges en lloguer insalubres de la ciutat València i voltants,
o d'immigrants, en la seua major part de regions situades en la meitat sud de l’Estat Espanyol. Un
altra de les causes potser fora la situació geogràfica d'aïllament físic del nostre barri respecte dels
barris dels voltants i del centre de la ciutat.
Amb l'adveniment del Vaticà II, en els primers anys de la dècada dels 60, la parròquia amb
relativa promptitud va realitzant alguns febles canvis litúrgics, organitzatius, etc. S’adapten
ornaments, es passa a fer la missa en castellà i de cara als fidels, es millora la celebració dels
sagraments, es van suprimint processons, l’antiga JOC deixa pas a un primer grup de joves
(ITACA) que té la seua eucaristia pròpia, etc. D'altra banda, i encara que a un nivell personalista,
des de la parròquia es denuncien algunes manques d’equipaments educatius i, ni que siga de
forma modesta, de tipus urbanístic, de transport, etc.
Però no serà fins als inicis de la dècada dels 70 quan, des de la parròquia de Sant Marcel·lí,
s'afavoreix la promoció i el creixement humà de tots els veïns i veïnes i es possibilita l’assumpció
d’una Fe encarnada en aquells i aquelles persones que es declaren creients. Aquest plantejament
provocarà una catarsi al barri que comença a experimentar com una mena de revulsiu. Una
experiència que li marcarà molt fortament durant prop de quinze anys. Aquesta realitat va ser, i
ha estat, molt positiva per al barri i per a la parròquia, encara que, en algun cas i de forma
puntual, potser resultara dolorosa. Esta experiència s’anirà apagant a poc a poc, a partir de

mitjan dels “80” i definitivament en la dècada dels “90”,.fonamentalment per la falta de
lideratge(s), però també al mancar-li el caliu suficient per tenir continuïtat.
De les diverses iniciatives que van sorgir en aquells anys em centraré en tres de caràcter social:
La Cooperativa de Consum “La Nostra”, l'Associació de Veïns i el Menjador Comunitari.
La Cooperativa de Consum “La Nostra” va tenir una vida breu doncs amb prou feines va durar
tres o quatre anys, des de 1975 fins a 1978-79 en què va ser absorbida per Consum. Actualment
és el supermercat de Consum de Sant Marcel·lí, encara que amb més superfície. La iniciativa es
va crear per abaratir els preus dels productes de la cistella de la compra, en uns anys de gran
carestia. Las persones que formaven part de la junta rectora, en el seu temps lliure, col·laboraven
en les tasques de la cooperativa de forma altruista. Ens feien les corresponents reunions de Junta
Rectora i les assemblees de socis. També s’organitzaren eixides i convivències a poblacions com
ara Anna, Moixent, etc.
L'Associació de Veïns, és una entitat que va sorgir des de la parròquia. La seua creació va partir
de unes conferències quaresmals realitzades a l'abril de 1976. Dos mesos més tard quedava
constituïda i les seues primeres reunions van tenir lloc en els locals parroquials, fins que
l'augment de socis/sòcies i dels ingressos econòmics ens va permetre emancipar-nos de la
parròquia llogant un local propi. No obstant això, durant aquests anys -fins a 1986- els locals
parroquials van estar oberts per a la realització d'assemblees multitudinàries de l’AA VV i fins i tot
se'ns va obrir la porta de l'església per realitzar assemblees que la policia no ens permetia
realitzar al carrer. També se'ns facilitaven els locals parroquials per a la realització de les Festes
Populars que, des de 1977 i fins avui, a mitjan setembre ha vingut organitzant l’AA VV. A partir
de 1986 i de forma gradual la cessió i us de locals parroquials pels veïns i veïnes organitzats, ha
anat minvant fins aplegar a 2011 en que es va tancar “sine die” o, potser, definitivament l’aixeta.
El Menjador Comunitari es va crear als inicis dels vuitanta i va desaparèixer a mitjan de 1987.
La seua ubicació era el “hall” de l'antic Cinema-Club o Saló Parroquial. El seu objectiu principal
era l'aprofitar l'hora del menjar per a què les persones que estàvem en les diferents realitats del
barri ens poguérem relacionar. Allí es coneixien les últimes notícies sobre temes que afectaven al
barri o a la parròquia, s'intercanviava informació dels diversos grups o entitats del barri, etc.

També es convidava a menjar a algun veí o veïna amb dificultats econòmiques o a les persones
que per alguna motiu visitaven el nostre barri. El seu nombre de comensals oscil·lava entre les 10
i les 20 persones, segons èpoques. Es disposava d’una cuinera, que a més a més s’encarregava
de fer la compra. Així mateix el Grup decidia el menú a cuinar durant un periode de temps
determinat. A la

cuinera se li pagava el seu treball. Funcionava de dilluns a divendres,

s'autofinançava i durant els mesos de juliol i agost estava tancat.
Epíleg
Trenta-sis anys després, alguns d'aquells feligresos i feligreses que vam tindre la sort, gràcies als
postulats del Vaticà II que s’aplicaren en la nostra Parròquia, d’actualitzar la nostra Fe i de viurela encarnada, arrelada al barri, encara seguim treballant en l’AA VV des d'una opció de Fe
cristiana, emanada de la interpretació dels documents del Vaticà II que fan un especial èmfasi en
la promoció humana. I, encara que, afortunadament, el treball que s'ha realitzat en aquesta
entitat veïnal, no és exclusiu, ni molt menys, de persones creients, el seu pes ha estat, i potser
actualment encara ho siga, rellevant. El treball de l’AA. VV. del nostre barri ha estat, i encara hui
ho és, un referent a la nostra ciutat i els resultats de la tasca realitzada, ahí estan.
Desgraciadament, des de fa més de 20 anys, el barri i la parròquia van per camins diferents:
paral·lels o separats i, el que és pitjor, en els últims anys aquesta situació s'ha fet més palesa,
arribant al desacord mutu entre ambdues realitats.

Parròquia de Sant Marcel·lí

“Vine i segueix-me” Opció personal, opció de fe, resposta a la crida amorosa de Déu, opció del
seguiment de Jesús.
“Construïm el Regne de Déu” A què ens crida el Senyor? Acció evangèlica (bona notícia),
profètica, transformadora. És una tasca col·lectiva, política...
L’Església com a Poble de Déu, comunitat dels creients.
Treballar conjuntament amb totes les persones de bona voluntat.
PARRÒQUIA

El més particular de l’experiència de la comunitat cristiana de Sant Marcel·lí és la seua vinculació
parroquial. Si bé com a grup s’incardina en el moviment de CCPs (Comunitats Cristianes
Populars), la seua experiència de fe i el seu àmbit de treball no s’aïllen de la parròquia.
Per una part, la CC és un agent de promoció, un punt de referència per a la parròquia i barri. I
per altra part, la CC no hagués tingut la projecció exterior assolida sense la plataforma parroquial.
ENCARNADA I ARRELADA
Opció pels pobres, opció de classe, opció pel País.
És la resposta al “des d’on” es treballa, es pensa, es mira la vida.
TRANSFORMADORA
Llança a l’acció transformadora en tots els fronts:
* Eclesial
* Barri, local
* Social global
1.- LA FORMACIÓ: PEDRA ANGULAR
La formació integral de la persona era una qüestió bàsica en aquell projecte global. La promoció
de la persona, de totes les persones (sense exclusions) i de tota la persona (en tots els àmbits i
capacitats, també l’espiritual).
Formació cristiana: cursets de cristologia, l’evangeli de Marcos, les benaurances...
Formació humana: Grups de reflexió, dinàmica del V-J-A (JOC, HOAC...)
Formació social: grup d’autogestió
Formació al servei del poble (= els demés: parroquians, veïnes i veïns, xiquets, joves...).
Esquema evangèlic: JESÚS – ELS 12 – POBLE

Viure el “ja però encara no”. Viure-ho i transmetre/comunicar vida (no teoria).
2.- PARRÒQUIA
Distints àmbits:
* Organitzatiu:
o Assemblea parroquial,
o el Consell de Pastoral.
* Litúrgic:
o distribució de l’espai del temple
o celebracions amb una aire distint
o “Eucaristia de joves”
o Oració de Taizé i viatges a Taizé.
* Locals
o A disposició de les entitats i organitzacions del barri i de fora.
* Grups:
o CCP, parroquial: marca les celebracions, ajuda a mantinde el tarannà
o Catecumenat, adults
o Catequesi: infantil, confirmació i post confirmació (Grup de fe)
o Grup d’Educació a l’Aire Lliure (GREAL)
o Club Juvenil: Setmana de la Joventut, Butlletí “Nuestro Barrio”...
3.- ENCARNACIÓ I TRANSFORMACIÓ

Utilització del valencià en la litúrgia i cada vegada més en més àmbits.
Vinculació a moviments de País
Utilització dels locals per a assemblees sindicals
Creació del Menjador comunitari”.
Potenciació de l’Associació de Veïns (ara der Veïnes i Veïns) del Barri
Cooperativa de consum La Nostra.
Transformació eclesial: CCPs, Trobades, formació...
PASSAT, PRESENT I FUTUR
L’estructura parroquial
La formació dels preveres
El recorregut de la Parròquia de Sant Marcel·lí va parell al de l’església diocesana i a l’evolució
política i social del País: in crescendo anys 80 i de caiguda després, amb l’ascens dels
“neocatecumenals-reconvertits” i “neocons”.

CONCILI VATICÀ II - PARRÒQUIA SANT MARCEL·LÍ
Allà per l'any 1975 la Parròquia mostra el seu procés de renovació. Continua obrin-se al món
en la dinàmica marcada pel Concili. L'edifici, tant l’església com la resta d'espais estan al
servici del barri. Era com la casa de tots, amb les portes ofertes. En la "casa", la parròquia,
tenien cabuda els xiquets, els joves, els adults sense cap exclusió, sense cap exigència de
confessar-se creient.
En aquest ambient naix el grup anomenat GREAL (Grup de Educació al Aire Lliure). L'equip
de Pastoral estava format per un grup de monitors i el rector. El seu objectiu era la formació
de xiquetes i xiquets en els valors humans i la fe en un Deu Pare de tots manifestat en
Jesús de Natzaret.

L'intent permanent de l'equip serà doncs el creixement de les xiquetes i xiquets en una fe
encarnada i compromesa al seu nivell.
Molts xiquets procedien de famílies on l'estil de viure la fe era, sobre tot, de complir amb uns
preceptes i no tant de compromís personal. Calia treballar uns continguts basats en valors del
Evangeli i amb una pedagogia transformadora, es a dir auto-analitzar-se i analitzar l'entorn.
Xiquetes i xiquets acudien a la Parròquia setmanalment i tenien els seus diàlegs i activitats.
El "gran grup" es distribuïa en grups més petits segons l’edat, per tal d'afavorir la
comunicació entre ells
La reflexió estava basada en textos bíblics i en persones que havien destacat per la seva
trajectòria humanitzadora. Utilitzàvem textos per la pau, imatges significatives de solidaritat o
qualsevol esdeveniment significatiu de la societat. S'analitzava tant la situació del propi barri
com els països més allunyats per tal d'arribar al compromís personal.
La reflexió teòrica es complementava amb activitats lúdiques o esportives. Tots sabem que el
joc i la diversió és una dimensió fonamental en la infantesa ja que a banda de divertir-se es
un dels camps mes favorables per a créixer en valors com el respecte mutu, l'acceptació del
diferent a tu, la col·laboració, el compartir, el perdó, la comunicació, la paciència, la
autoestima,...Aquesta dinàmica de relació entre ells serà important malgrat les dificultats de la
convivència.
El GREAL organitzava acampades en Pasqua i al estiu, que permetien als xiquets i xiquetes
viure de manera més intensa la reflexió, les activitats i les celebracions de la fe. La
convivència de 24 hores era enriquida per estar en harmonia amb la natura.
Era joiosa l'experiència de viure immersos en la natura, desfruitant de tantes coses com el
sol, els núvols, la pluja, les plantes, els mosquits, els tàvecs, la lluna, la foscor, el foc al mig
del rogle.

Era tota una oportunitat per a créixer en agraïment al Creador de tanta bellesa. Aquesta
dimensió va ser molt curada per l'equip d'educadors. Eren importants les celebracions
eucarístiques amb càntics adients al Deu Creador.
Es considerava important despertar la sensibilitat ecològica front a l'abús indiscriminat de la
societat respecte a la natura. S'analitzaven les conseqüències derivades de no respectar la
seva dignitat i la urgència de la cura per part nostra.
GREAL més que un lloc físic(parròquia o muntanya) va ser un espai en que totes les
persones implicades (monitors, pares, rector, ajudants i xiquets) feien un procés
d’aprenentatge i creixement cap a una fe més adulta i compromesa.
En eixe ambient de reflexió i compromís crec que caminàvem baix la llum del Concili que ens
feia veure la humanitat i la Església des de un paradigma diferent als temps preconciliars.
Encara que hi havia limitacions i faltava camí per recórrer vivint valors com el compartir, el
respecte mutu, el perdó; fent grup escoltant uns als altres, acceptant diferències; oferint
l’alegria i la estima; acollint i ajudant-se en el compromís per una societat mes justa i
humana crec que anavem en sintonía amb el desig de Joan XXIII de construir “ una Iglesia
Amable, Benigna, Paciente, llena de Misericordia y Bondad”.
L’Església desitjada pel Concili no vàrem acabar de construir, malgrat tot el que em dit, ni
crec que està construïda ara, més bé paralitzada o en regressió. Però també molts ens
sentim acompanyats per una força que ens espenta a caminar d’acord amb el missatge
conciliar.

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo,
sobre todo de los pobres y de los que sufren, son a la vez los gozos y esperanzas, tristezas
y angustias de los discípulos de Cristo”.
Juan José Tamayo afirma que “hoy nos corresponde responder a los nuevos signos de los
tiempos”.

Podríem parlar de quins son el nous signes d’aquest temps. ¿Què vos sembla?
També podríem compartir les experiències vostres.
Moderadors: Vicent Soler; Paco Blai; Milagros Leibar

DECLARACIÓ EN EL 50é ANIVERSARI DEL CONCILI VATICÀ II
En celebrar el cinquanté aniversari de l’inici del Concili Vaticà II, comunitats cristianes,
parròquies i moviments pastorals de la diòcesi de València ens reconeixem deutors dels seus
impulsos i tributaris dels seus èxits. Amb ell vam aprendre a ser persones més humanes i millors cristians i cristianes. Per les seues orientacions i els seus dinamismes renovadors,
l’Evangeli de Jesús de Natzaret segueix viu en el camí dels pobles, en les lluites històriques i
en la construcció d’un món més humà.
► L’Església, que va rebre el do del Concili, no és encara l’Església conciliar. Necessitem refermar-nos com a Poble de Déu (que precedeix els ministeris ordenats, el laïcat i la vida religiosa) amb idèntica dignitat i diversitat de responsabilitats. Aquesta idea central del
Concili no ha fecundat les estructures institucionals, jurídiques i organitzatives de l’Església.
La inèrcia del que està instituït i les estructures preconciliars han devorat el dinamisme conciliar.
És tasca de tots i totes impedir que la lògica del poder dificulte la realització com a Poble
de Déu i que el Dret Canònic sufoque l’esperit evangèlic. És hora de fer una nova aliança entre sacerdots i laics, jerarquia i fidels, institució eclesial i dones, bisbes i teòlegs, per a desplegar el potencial de Poble de Déu.
► El Concili va proposar que el discerniment dels signes del temps, la lectura de les
Escriptures i el diàleg amb els homes i dones de bona voluntat foren el camí normal de recerca de la veritat en una Església que no té respostes fetes per a cada qüestió. Tornant la
Bíblia a les persones creients, ens va ensenyar a llegir-la en l’escolta comunitària i des dels
signes del temps. Va revalorar l’ús de les llengües pròpies en la litúrgia, la qual cosa, amb
gran escàndol, no s’ha realitzat en la nostra Arxidiòcesi. Amb ell vam aprendre a viure com a
ciutadans i ciutadanes en la ciutat secular i a conviure amb altres visions plurals del món i de
la vida; a participar en la vida pública sense violències ni imposicions; a no tindre por ni angoixa per ser minoria.
No obstant això, s’han pertorbat els temps del diàleg sincer i l’escolta lleial, fet que ha
dut a posicions sectàries, intolerants i partidistes. No ens identifiquem amb actituds que porten a tancar-se darrere dels propis murs ni amb els qui intenten, amb imposicions, concloure
investigacions científiques, teològiques o morals i pràctiques pastorals que volen obrir nous
camins per a la fe i l’experiència de Déu.
► En el Concili Vaticà II, l’Església va iniciar el camí real i visible cap a la mundialització, cap a la seua autèntica catolicitat.
Per a aprendre a pensar, viure i celebrar com a Església mundial, necessitem bastir
ponts cap als corrents del pensament actual, les cultures tradicionals, les savieses mundials.
Necessitem les aportacions de les teologies de l’alliberament, feministes, africanes i asiàtiques, i el diàleg interreligiós. Necessitem col·laborar en una ètica compartida i compassiva
que privilegie els qui es troben en una situació pitjor, desactive els gèrmens fonamentalistes
del capitalisme i, sobretot, disminuïsca les desigualtats mundials.
Tenint en compte el dinamisme conciliar, desenvoluparem els impulsos socials i polítics
sobre qüestions candents com la propietat de la terra, l’especulació sobre el sòl i els recursos
del futur, els problemes de l'habitatge i el compromís amb les generacions futures. Cal recuperar la intuïció conciliar sobre el destí universal dels béns de la terra (GS, núm. 69), conscients que «el dret a posseir una part de béns suficient per a si mateixos i per a les seues famílies és un dret que correspon a tots… Qui es troba en situació de necessitat extrema té dret a
prendre de la riquesa aliena el que és necessari per a si».
Aquesta és la bona notícia que portarà alliberament per als pobles empobrits, emancipació per als qui estan en atur i energia per a les famílies desnonades.
Fòrum Cristianisme i món d’avui
València, 1 de desembre de 2012

