
Ecumenisme i relacions 
interreligioses

1. Introducció general

1.1. Una Església en sortida

Un dels objectius de Pla Pastoral Diocesà (PPD) vigent és «Iniciar i potenciar  
les relacions ecumèniques i interreligioses en la vida de les parròquies i els 
moviments». És evident que fer-ho ens obliga a sortir de les seguretats de les  
nostres comunitats. Tant l’Església com cada fidel hem de construir lligams 
de fraternitat que afavoreixin d’una banda, el creixement de la comunió entre  
els cristians i, d’una altra banda, la confraternització amb les altres religions.  
Aquest curs tenim l’ocasió de crear, on no n’hi hagi, relacions i augmentar- 
les on ja n’hi hagi.

Del 18 al 25 de gener se celebra l’Octavari de Pregària per la Unitat dels Cris- 
tians i de l’1 al 7 de febrer la Setmana de l’Harmonia Interconfessional, esta-
blerta per l’ONU l’any 2010. Són bones ocasions d’encontre. Ara bé, els encon-
tres no s’haurien de reduir a aquests convocatòries, per què no establir altres  
actes, al llarg de l’any, ecumènics i interreligiosos? 

1.2. Diferència essencial entre ecumenisme i relacions interreligioses

El Concili Vaticà II dedica sengles documents a l’Ecumenisme, Unitatis Redin
tegratio (UR) i a la relació interreligiosa, Nostra Aetate (NA) prova irrefutable  
de la diferència essencial entre una cosa i l’altra.

Són activitats complementàries i ambdues tenen la missió de crear vincles  
però l’objectiu és molt diferent. L’ecumenisme busca promoure el restabli-
ment de la comunió plena entre tots els cristians (UR 1) per fidelitat a l’Evan-
geli. Les relacions interreligioses busquen la promoció d’una cultura de pau 
i fraternitat entre tots els éssers humans (NA 5).

Octavari de Pregària per 
la Unitat dels Cristians
2. Ecumenisme

2.1. Justificació de l’ecumenisme

La sensibilitat ecumènica que l’Església catòlica ens ha volgut transmetre  
d’uns decennis ençà va néixer d’un procés de conversió i d’aprofundiment 
evangèlic i no seria explicable sense la gran tasca del Concili Vaticà II quan, 
de manera oficial, va fer seus els principis del Moviment Ecumènic. 

En el Concili es van fer presents per primera vegada cristians d’altres con-
fessions després del Cisma d’Orient i de la Reforma Protestant. Per ambdues  
parts va ser un gest ple de fraternitat i d’elegància: d’una banda perquè l’Es-
glésia catòlica invitava i, de l’altra, per l’acceptació de la invitació per part de  
les altres Esglésies. Aquesta presència era llavor que deixava entreveure, ni que  
fos pàl·lidament, la imatge de l’Església una.

L’ecumenisme es fonamenta en la voluntat de Jesucrist, manifestada en 
la pregària pels seus deixebles la nit del Sant Sopar: «Que tots siguin u, com 
vós, Pare, esteu en mi i jo en vós» (Jn 17,21a). 

Fruit d’aquesta sensibilitat del Concili fou el decret Unitatis Redintegratio 
que mostra no solament la necessitat peremptòria de la unitat dels cristians  
sinó que també anima al diàleg per caminar cap a la reconciliació. 

Els catòlics reconeixem els cristians d’altres confessions com a germans 
que, malgrat els desacords doctrinals, vivim la mateixa fe amb variants. Ens 
uneix el fet de ser deixebles de Jesucrist i de compartir un mateix Credo. Tots 
els cristians participem d’una única religió i encara que no podem parti - 
ci par de la mateixa taula eucarística, sí que podem escoltar la mateixa Pa-
raula i pregar units. 
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2.2.  Activitats ecumèniques possibles
Les relacions dels darrers anys a tots els nivells han  
estat intenses amb un gran creixement. Les diver-
ses confessions cristianes podem relacionar-nos 
de diverses maneres i a diversos nivells.

a)  Relacions institucionals protocol·làries a diver- 
sos nivells entre autoritats i institucions reli-
gioses, expressió d’amistat, harmonia i res-
pecte mutu. 

b)  Les relacions institucionals teològiques con-
cretades en comissions bilaterals de diàleg 
sobre els punts controvertits per a superar 
malentesos i per a avançar en l’aproximació  
doctrinal. 

c)  Les relacions personals entre fidels o grups de  
fidels a títol privat de diferents religions o con- 
fessions. Poden consistir en: pregàries per la 
unitat i pregàries comunes, encontres de for-
mació, col·laboracions en la promoció de la 
justícia, en la conservació del medi natural...

2.3. Els textos de l’Octavari d’enguany
El lema de l’Octavari és «Apreneu a fer el bé, bus-
queu la justícia» (Is 1,17). El Consell de les Esglésies  
de Minnesota ha triat aquest verset com a lema de 
l’octavari i també els textos per a les celebracions  
de cada dia. El Pontifici Consell per a la Promoció  
de la Unitat i el Consell Mundial de les Esglésies  

conjuntament han assumit la proposta i l’han pu-
blicada. 

Isaïes profetitzà durant el segle VIII aC, època de  
gran expansió econòmica i d’estabilitat política a  
Israel. La religió prosperava en l’aspecte ritual, però 
el poder religiós, no optava per la defensa de les víc- 
times de l’opressió. Els rics eren considerats com a 
bons i beneïts de Déu, mentre que els pobres eren 
tinguts per dolents i maleïts de Déu. Isaïes ho veu  
com un sacrilegi i s’alça contra els dirigents corrom- 
puts i pren posició al costat dels desafavorits. Da-
vant d’aquesta realitat insta a aprendre a fer el 
bé i a buscar la justícia. El desafiament que llan-
ça el profeta ens concerneix igualment avui. Tots 
junts, comprometem-nos, com Isaïes, en la lluita 
per la justícia en la nostra societat. 

2.4.  Realitats ecumèniques existents  
a la diòcesi

— Sabadell: Moviment Ecumènic de Sabadell. Acti- 
vitat continuada al llarg de l’any.

— Terrassa: Cristians per Terrassa. Activitat conti-
nuada al llarg de l’any.

— A Sant Cugat i a Rubí: Octavari de Pregària per la  
Unitat, cada any.

2.5. Edició del llibretó de l’Octavari
La Comissió de Relacions de la Conferència Epis-
copal Tarraconense publica cada any un llibretó 

3. Les relacions interreligioses

3.1.  Relacions interreligioses:  
fonament i finalitat

La Declaració Nostra Aetate afirma que tots els  
pobles formen una sola comunitat, tenen un únic 
origen i un fi únic, que és Déu. Els éssers humans es- 
peren de les diverses religions la resposta a les pre- 
guntes fonamentals que es fa tothom: Què és l’ho-
me? Quin és el sentit i el fi de la nostra vida? Què 
és el bé i què és el pecat? Què és la mort? ... (NA 1).

L’Església catòlica no refusa res del que hi ha de 
sant i de veritable en aquestes religions, per bé que  
discrepa en molts punts del que ella professa (NA 
2). També exhorta els fidels que amb prudència i 
caritat col·laborin amb els fidels d’altres religions 
en el reconeixement i la promoció dels béns espi- 
rituals i morals... (NA 2). 

Pel que fa a l’islam i al judaisme exhorta a la com- 
prensió mútua i a la defensa i promoció de la jus- 
tícia social, els béns morals, la pau i la llibertat per  
a tothom (NA 3). Quant al judaisme hi afegeix el  
reconeixement que els inicis de la fe cristiana ja 
es troben en els patriarques, Moisès i els profetes  
(NA 4).

Setmana de l’Harmonia Interconfessional
3.2.  Notícia de la Setmana de l’Harmonia  

Interconfessional, instituïda per l’ONU
L’ONU, el 20 d’octubre del 2010, va aprovar la institu-
ció d’una Setmana de l’Harmonia Interconfessional 
entre totes les «religions, confessions i creences»  
a celebrar, cada any, entre els dies 1 i 7 de febrer. 
En la resolució s’afirma que la comprensió i el dià-
leg entre religions constitueixen dimensions im-
portants de la cultura de pau. 

3.3. Activitats interreligioses possibles
Les relacions institucionals al llarg dels darrers anys  
han estat intenses i amb un creixement progressiu.  
Les relacions de base en el nostre país s’han multi- 
plicat en els darrers anys, conseqüència de la immi- 
gració massiva de persones de religió musulmana. 

Els papes són models per als fidels: pregàries in- 
terreligioses, relacions institucionals, col·labora-
cions en la promoció de la justícia, en la conserva-
ció del medi natural. Coses com aquestes es fan 
a la nostra diòcesi. 

3.4.  Realitats de relació interreligiosa  
existents a la diòcesi

Hi ha dues realitats conegudes per la Delegació: 
l’Associació Diàleg Interreligiós de Sabadell (ADIS) 

i el Consell Interreligiós de Terrassa. Potser hi ha-
gi altres realitats, però la Delegació no les coneix 
i ens agradaria poder-nos-hi relacionar. 

3.5. Oferta de temes de formació
Responent a l’objectiu del PPD per al curs present, 
la Delegació ofereix, pel que fa a les relacions in- 
ter religioses, les següents xerrades: 

  a) « Fonament i objectius del diàleg interreligiós»,  
Mn. Josep Esplugas.

  b) « Experiències a la nostra diòcesi: Associació  
Diàleg Interreligiós de Sabadell i Consell In-
terreligiós de Terrassa», membres de les res- 
pectives associacions.

Estem a la disposició de les parròquies, col·legis 
i comunitats que ens ho demanin.

3.6.  Activitats programades per a la Setmana 
de l’Harmonia Interconfessional

Convocada pel Consell Interreligiós de Terrassa, 
el dissabte 4 de febrer de 5 a 7 del vespre, a la ca-
pella de l’Església de Jesucrist dels Sants dels Dar- 
rers Dies (c/ Àlaba, 39 - Terrassa), es farà una re-
flexió compartida sobre les religions davant la  
mort. 

amb el text oficial al qual s’afegeix un subsidi amb 
una introducció, l’acte penitencial i la pregària dels 
fidels per a les misses de cada dia. 

 2.6. Oferta de temes de formació
Responent a l’objectiu del Pla Pastoral Diocesà per 
al curs present, la Delegació ofereix, pel que fa a l’e- 
cumenisme, les següents xerrades:

a) « L’ecumenisme amb les esglésies ortodo-
xes», Mn. Ricard Casadesús. 

b) « La justificació per la fe en catòlics i luterans», 
Mn. Ricard Casadesús. 

c) « La Reforma i el seu temps», Sr. Samuel Saïs.
Estem a la disposició de les parròquies, col·legis 

i comunitats que ens ho demanin. 

2.7. Programa de pregàries de l’Octavari
— Sabadell: Divendres 20 de gener, a les 6 del ves-

pre, a la Parròquia de la Puríssima. 
— Sant Cugat: Divendres 20 de gener, a les 20.30 h,  

a l’Església de l’Assumpció (Rambla Mn. Jacint 
Verdaguer, 264 -Valldoreix).

— Terrassa: Divendres 20 de gener, a les 9 del ves-
pre, a l’Església Evangèlica Unida (c/ Béjar, 299).

— Rubí: Dimarts 24 de gener, a 2/4 de 8 del vespre, 
a la Parròquia de Sant Pere.

— Catedral: Dimecres 25 de gener, a les 7 del ves-
pre, pregària diocesana ecumènica de cloenda.


