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butlletí del Fòrum de les Organitzacions Catòliques d’Adults
ARQUEBISBAT DE BARCELONA

RESUM DE
L’ASSEMBLEA

El passat 14 de gener vam ce-
lebrar la VII Trobada del Fòrum
amb una participació no gaire àm-
plia (una vintena llarga d’entitats).

Vam iniciar la Trobada agraint
la tasca que al llarg de tots els anys
del Fòrum (des del 1996) ha dut a
terme Mn. Antoni Matabosch, de-
legat d’Apostolat Seglar fins l’any
passat. Des d’aquí, de nou el nos-
tre més sincer agraïment.

A continuació vam exposar
aquelles tasques i objectius que
des de la Junta estem portant a
terme i en destacarem els següents
punts:

Publicació del Butlletí.
S’editen tres números l’any. Pretén
ser una eina de comunicació i de
coneixement entre les diferents en-
titats que formen part del Fòrum.

Consell Pastoral Diocesà.
Des la seva constitució, hem par-
ticipat en les diferents reunions ce-
lebrades. En la primera es va fer la
presentació dels 65 consellers que
el formen i en la segona ja es co-
mençà a tractar un tema més con-
cret.

Programa de visites a les di-
ferents entitats i associacions que

formem el Fòrum (110). La finali-
tat d’aquestes visites és fer-nos
presents en les associacions i ofe-
rir el nostre ajut i suport en allò que
ens sigui possible.

Com a esdeveniments impor-
tants destaquem:

El dia de l’Apostolat Seglar
amb la celebració de la Missa de
Pentecosta.

Trobada Anual del Fòrum.
Va ser molt interessant el dià-

leg que s’obrí posteriorment, en el
qual Josep Lluís Fernández Coll,
primer president de la Junta, re-
marcà les finalitats amb les quals

va néixer el Fòrum: ser un nexe
d’unió entre totes les organitzaci-
ons que el formem i enfortir la co-
munió entre elles.

Posteriorment vam escoltar la
conferència de Mn. Gaspar Mora:
«La missió de l’Església avui i la
manera de realitzar-la. Reflexió
sobre la vida i l’acció de les nos-
tres associacions», de la qual pu-
bliquem un extracte.

Us convidem a fer que, en la
propera trobada, la nostra partici-
pació sigui molt més àmplia.

Mònica Domingo
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LA MISSIÓ DE
L’ESGLÉSIA AVUI
I LA MANERA DE
REALITZAR-LA
REFLEXIÓ SOBRE LA VIDA
I L’ACCIÓ DE LES NOS-
TRES ASSOCIACIONS

Resum de la ponència de Mn.

Gaspar Mora a la VII Trobada

del Fòrum, celebrada a Sarrià el

14 de gener del 2006.

Les organitzacions han con-
testat a les preguntes del Fòrum
d’Organitzacions Catòliques
d’Adults sobre «el que passa en la
vida i les respostes que hi estem
donant». En la primera pregunta
–«què ens commou, interpel·la,
trasbalsa…»– tothom expressa
els sofriments del nostre món. Co-
mencem intentant entendre «tot el
que ens passa», estimant el nostre
món, com va fer Gaudium et

Spes. Després proposarem una
mirada cristiana sobre aquest món
nostre, cosa que ens portarà, en la
tercera part, a parlar de la nostra
missió com a Església –comunitats
cristianes avui.

1. El nostre món i les
seves característiques

El que som i vivim avui no és
fruit d’alguna circumstància més o
menys esporàdica, sinó que té ar-
rels profundes que vénen ja dels
grans canvis de la modernitat. Re-
cordem-ne els elements més cen-
trals. Potser al fonament de tot hi
ha el gir que defineix radicalment

la modernitat: l’antropocentrisme.
I com a accents que constitueixen
aquesta aposta bàsica, recordem
tres aspectes que ens defineixen
encara avui; en primer lloc, la raó,
amb la mentalitat experimental i ci-
entífica, el progrés sorprenent de
la ciència, i la sensibilitat actual,
cada vegada més allunyada dels
valors espirituals; també la lliber-
tat, que és a l’arrel de tots els
moviments d’alliberament, grupals
i personals, amb la valoració mà-
xima de la llibertat personal en
tots els camps; i finalment, l’exal-
tació del cos, amb el clima actual
d’hedonisme i sensualitat, i l’ideal
de la realització personal en la be-
llesa del cos jove i la seva salut.
Conseqüències d’aquests aspec-
tes tan definitoris, vivim tots la cri-
si d’estructures i valors abans molt
constitutius, com el matrimoni, la
família, l’Estat o l’Església, el plu-
ralisme cada vegada creixent, el
relativisme, el consumisme amb el
seu accent sobre el confort.

Un altre aspecte, també cons-
titutiu de la nostra modernitat, és el
procés de secularització, amb
l’evidència de la soledat responsa-
ble de l’home a l’hora de viure la
seva vida i de fer el món. En l’àm-
bit de la secularització, hom troba
tots els matisos de l’allunyament
de Déu, des de l’ateisme militant
fins a l’agnosticisme o la descreen-
ça. En el nostre món cultural,
aquest clima està marcat també
pel postcristianisme, que dóna una
relació especial i gens tranquil·la
del nostre món amb el cristianisme
i la fe.

Cal també subratllar el tomb
actual, que ha evolucionat d’una
modernitat més o menys ingènua a
la postmodernitat, amb els accents
d’un fort desencís respecte a tots

els projectes de la modernitat i la
crisi dels grans llenguatges, i el
d’un somort terror a un futur cada
vegada més complicat i incert. El
progrés tècnic i informàtic ha por-
tat a una globalització mundial, que
té actualment un to polític, indus-
trial i comercial molt mogut, amb
conflictes greus a escala mundial,
un nou individualisme consumista
fet sovint de por i refugi, i el
sorgiment de nous corrents espiri-
tuals i ètics de signe i abast molt
divers.

2. Mirada cristiana sobre
el nostre món

Recordem ara els elements
centrals de la nostra fe, allò que
està a la base de la nostra vida i
que ens uneix en la pluralitat de les
nostres associacions i de cadas-
cun de nosaltres. En el centre de
tot hi ha la primera paraula de la
revelació cristiana: Déu estima
aquest món nostre, no el condem-
na ni l’ignora. I, com un segon pas
tan fonamental com el primer:
l’amor de Déu, incondicional i mi-
sericordiós, es manifesta en la
seva donació com a vida per a
tots els homes i dones del món. El
seu amor que crida a la vida en ell
ha tingut la seva realització plena
en el seu Fill Jesucrist, presència
de l’amor salvador de Déu i primer
dels homes en el camí de retorn
cap a la Vida que és Déu.

La nova vida dels homes en
l’Esperit de Déu, que els porta a
la seva veritable plenitud, consis-
teix en una manera de posar-se
davant de tot, de la realitat, dels
altres i d’un mateix, feta d’amor,
pobresa, llibertat, alegria, espe-
rança, fe. La plenitud d’aquesta
vida nova va ser viscuda per Jesús



núm. 21 – abril 2006 – pàgina 3

especialment en la seva mort, mo-
ment terrible que ell va assumir
com a entrega a Déu el Pare i a
tots els homes, i per la qual va en-
trar a la plena comunió amb el
Pare en la resurrecció.

Tots els homes estem cridats a
viure en Déu i a trobar en ell
l’amor i la pau. I això no tan sols
d’una manera individual, sinó tam-
bé comunitària. La vida nova en
Déu crea relacions noves entre els
homes, veritables relacions de jus-
tícia, de veritat, de pau, arrelades
en la fe i l’amor, que fa les comu-
nitats humanes germanes i col·la-
boradores. És el projecte Església,
poc valorat, però fonamental en la
manera cristiana d’entendre la
nostra vida humana.

3. Què cal fer?
Missió de l’Església, avui

Recordem el text programàtic
de Mc 3,13ss.

3.1 Jesús els cridà «perquè
estiguessin amb ell…».

La primera missió de l’Esglé-
sia de Jesús és ser veritablement
comunitat portada pel seu Espe-
rit, és a dir, comunitat de perso-
nes noves que intenten viure cris-
tianament en el nostre món, amb
tot el que el configura, i creen re-
lacions realment evangèliques en-
tre elles. Evoquem els accents
més fonamentals d’aquesta ma-
nera de ser:

L’amor. Cridat a assumir la
justícia i portar-la a plenitud. Res-
pecte per cada persona i cada
grup, atenció a la seva realitat, la
seva història i les seves necessi-
tats; superació d’enfrontaments,
agressions, superioritats, violènci-
es; esperit de perdó i de diàleg.

La llibertat. Cridada a assu-
mir la vivència actual de llibertat i
portar-la a la seva realització
evangèlica. Alliberament no tan
sols de tot el que s’imposa des de
fora, sinó també de tot el que im-
pedeix la vida autèntica, tant si ve
de fora com de dintre.

La pobresa. Com a actitud
noble davant de tota la realitat, sa-
bent que és caduca i que no pot
erigir-se en absolut de la vida hu-
mana.

L’esperança. Responent al
desencís del nostre temps, com a
esperança en Déu, que fa possible
la vida humana, sempre.

La fe. Com una actitud da-
vant de la vida segons l’Esperit de
Jesucrist, que estima fins a donar
la vida i així la recupera en la re-
surrecció.

3.2 «… i per enviar-los».
La missió de l’Església és

l’evangelització. No solament
l’anunci de l’Evangeli, sinó la pro-
moció del seu Esperit com a veri-
table vida de les persones i dels
grups humans. A partir de la Pa-
raula i del testimoniatge.

En la nostra missió cal atendre
a l’accent del Vaticà II.  Avui, la
Paraula i el testimoniatge passen
pel diàleg i la col·laboració amb
tots els de bona voluntat que tre-
ballen per un món més just, més
humà, més pacífic, més portat pels
valors espirituals i la veritable lli-
bertat. La recerca necessària de la
nostra identitat com a cristians i
com a Església no ha de portar a
l’aïllament i la confrontació, sinó
més aviat a l’obertura i l’acolli-
ment de tot el que hi ha de bo i de
just en el nostre món, obra ja de
l’Esperit de Déu, que intentem que
orienti també la nostra vida.

CENTRE DE
CULTURA
LA ASUNCIÓN

El Centre de Cultura La
Asunción és una associació sense
ànim de lucre i declarada d’utilitat
pública. Va néixer fa vint-i-sis anys
per a donar resposta a una neces-
sitat sentida al barri: completar la
formació de moltes mares de famí-
lia, joves encara, que no havien
pogut acabar els estudis primaris i
preparar-les per a la seva missió a
la llar i a la societat

Objectiu: la formació integral
de les persones adultes des d’una
òptica cristiana. Es fomenta la co-
municació, l’amistat, la participació
i el respecte mutu.

Per a aconseguir això, s’oferei-
xen una sèrie de projectes:

Alfabetització en els seus diver-
sos nivells.

Història de l’art (visites a mu-
seus i exposicions).

Història universal, literatura,
psicologia, tertúlia literària, Bíblia.

Idiomes: català, anglès, fran-
cès.

Tallers de: pintura, manualitats,
tall i confecció, informàtica, gim-
nàstica, balls de saló, «coro
rociero», teatre.

Tot el personal del centre és
voluntari, unes són religioses jubi-
lades i altres són alumnes, que fan
de professores en algunes activitats

LES OLES OLES OLES OLES ORGANIT-RGANIT-RGANIT-RGANIT-RGANIT-
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i d’alumnes en d’altres. Un cop al
trimestre es donen conferències
sobre temes d’actualitat. El centre
també participa en activitats i fes-
tes del barri: Carnestoltes, Festa
Major (durant la qual el grup de te-
atre representa una obra oberta a
tothom) i el Nadal.

NOTÍCIES
BREUS
Pàgines web i adreces
electròniques d’entitats
del Fòrum

Comunitat Adsis
www.fundacionadsis.org

Federació de Cristians de Cata-
lunya
www.federaciocristians.org
fedcristians@fedcristians.org

Institució Teresiana
www.institucioteresianacat.org
Itsecretaria5a@telefonica.net

Moviment Cristià de Mestres i
Professors
mcristiapr@jazzfree.com

Moviment dels focolars
www.focolar.org

Seminari del Poble de Déu
www.spdd.org

Vida Creixent
www.vidacreixent.org
info@vidacreixent.org

Celebració de la Pasqua
per a mestres i profes-
sors

El Moviment Cristià de Mes-
tres i Professors organitza la cele-

bració de la Pasqua, amb el tema
«La joia de ser mestre i cristià», a
càrrec de Mn. Josep M. Turull, el
proper dissabte 6 de maig de 10.30
a 13 h. Tindrà lloc al Seminari Con-
ciliar (Diputació, 231). Més infor-
mació: Rivadeneyra, 6, 4t. Tel. 93
412 55 67.

Activitats de la Unió
Espiritual de Mares
(3r trimestre)

Xerrada: «Els dubtes del cre-
ient», Mn. Josep Alanyà, 19 d’abril.

Recés a Montserrat, 26 d’abril.
Xerrada: «Saber viure amb es-

perança», P. Lluís Armengol, sj.
Lloc: Riera de Sant Miquel, 1

bis, tel. 93 216 02 13.

Celebracions del 10è
aniversari del cercle de
La Salle

La setmana del dilluns 15 al dis-
sabte 20 de maig hi haurà teatre, ci-
nema, coral...

Cercle La Salle, c/ Marquès de
Santa Anna, 7, tel. 93 218 10 77.

L’arquebisbe de
Barcelona nomena el nou
delegat d’Apostolat
Seglar

Mons. Lluís Martínez Sistach ha
nomenat el Dr. Jaume Aymar nou
delegat d’Apostolat Seglar, que suc-
ceeix en aquest càrrec al Dr. Antoni
Matabosch i Soler, que recentment
fou nomenat delegat diocesà d’Eco-
nomia, moment en el qual ja s’anun-
cià que a causa de les obligacions del
nou càrrec deixaria la seva respon-
sabilitat com a delegat d’Apostolat
Seglar.

El Dr. Jaume Aymar i Ragolta
nasqué a Barcelona el 28 de setem-

La Junta del Fòrum
d’Organitzacions

Catòliques d’Adults
us desitja

bona Pasqua!

bre de 1957. És llicenciat i doctor
en geografia i història per la Univer-
sitat de Barcelona, i llicenciat en te-
ologia per la Facultat de Teologia de
Catalunya. Fou ordenat prevere el
6 d’abril de 1986 a l’església par-
roquial de Sant Vicenç de Sarrià.
Va ser nomenat director del Depar-
tament de Mitjans de Comunicació
Social de l’Arquebisbat de Bar-
celona l’any 1986 i el 1992 delegat
diocesà per als Mitjans de Comu-
nicació de l’Arquebisbat de
Barcelona. Actualment és secretari
del Patronat de la Fundació Mis-
satge Humà i Cristià, que gestiona
Ràdio Estel i el setmanari Ca-

talunya Cristiana. Des de 1998, i
durant els dos triennis reglamenta-
ris, ha estat degà president de la Fa-
cultat Eclesiàstica de Filosofia, inte-
grada en la Universitat Ramon Llull.
És professor de la Facultat de Ci-
ències de la Comunicació Blan-
querna i col·labora habitualment en
diversos mitjans de comunicació
sobre temes d’art –la seva especi-
alitat– i de religió.

En un àmbit més estrictament
pastoral, la seva activitat s’ha des-
plegat sobretot al monestir de Sant
Jeroni de la Murtra i a la ciutat de
Badalona. Fou vicari de la parrò-
quia de Santa Maria de Badalona i
actualment és rector de la parròquia
de Sant Francesc d’Assís, al barri
badaloní de Bufalà, i arxipreste de
Badalona Nord.

CENTRE DE CULTURA
LA ASUNCIÓN
Santa Eulàlia, 240, 1r.
L’Hospitalet de Llobregat


