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HOMILIA 

Ben estimats tots: 

Bisbe Taltavull, companys del Presídium, Delegats Nacionals, amics tots del Col·loqui. 

Estem ja en el darrer dia del 29è Col·loqui a Barcelona. I estem en la Cripta d’aquesta  

magnífica i imponent Basílica dedicada a la Sagrada Família. 

Hem escoltat dos texts escollits per dir-nos quina és la nostra MISSIÓ com a seguidors 

de Jesucrist i com a missatgers de l’Evangeli al nostre món, plural i complex: Ens diu 

sant Pau: “Estic obligat a anunciar l’Evangeli, com un encàrrec que he rebut de Déu. ... 

Som atletes de Crist per una corona que no es marcirà”. 

I l’evangeli ens porta al matí de Pasqua, quan Jesús es fa present als seus deixebles, i els 

diu: “Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l’Evangeli”. 

Les portes tancades per por dels jueus s’han de convertir en “portes obertes” per ser 

acollidors. Portes obertes que ens deixin sortir a nosaltres cap al món, a la biblioteca i a 

l’hospital, a la plaça pública i al carrer, a la fàbrica i al mar, ... per dialogar amb el món 

des dels valors de l’Evangeli. 

Aquesta és la nostra MISSIÓ: Cristians a Europa, un poble amb una missió. 

Fa seixanta anys que un llibre es preguntava: “França, país de missió?”. Ara ja ho 

sabem: Europa és país de missió, de portar el missatge de l’Evangeli a la nostra societat, 

una societat plural i líquida, una societat famolenca i necessitada de valors. 

Estem a Barcelona, i aquesta Diòcesi té un programa pastoral que comença amb aquesta 

reflexió: “No tingueu por, petit ramat”; i vol posar en pràctica un model d’Església “en 

sortida” com ens demana el papa Francesc. Aquesta “sortida” no és sols anar a cercar 

espais nous, sinó que ens demana anar més enllà. Com Jesucrist que va sortir de 

l’ortodòxia jueva i de la carcassa farisaica, vers una fe basada en una nova imatge de 

Déu, de la persona humana i de les relacions religioses. 

I vull acabar aquesta homilia, en aquest darrer acte com a co-president del CEP, per dir-

vos:  

- Gràcies, moltes gràcies per tot el que hem fet junts. 

- Perdó: per les coses que no he sabut intuir i fer possible. 

- ENDAVANT: amb un Presídium nou, seguim avançant ver una Església en 

sortida, amb una missió, fidel al Concili Vaticà II. 


