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COMUNITATS LAÏCALS I COMUNIÓ DIOCESANA
_____________________________________________________________________________

Taula de testimonis
Qui som?
La Comunitat de Vida Cristiana (CVX) és una associació internacional de laics, composta per homes i
dones, adults i joves, de totes les condicions socials, distribuïts per tot el món, i que es remunta a l’època
de Sant Ignasi de Loiola. El desig dels que la formem és seguir més de prop Jesucrist i treballar amb Ell
en la construcció del Regne. Reconeixem en CVX la nostra particular vocació en l'Església.
Ens agrupem en petites comunitats locals que (a Espanya hi ha 37 comunitats amb un total d’uns 950
membres), a la vegada, formen part de comunitats més àmplies a nivell regional i nacional, constituint
UNA Comunitat Mundial, i estem presents en els cinc continents i en 74 països de tot el món.
Estem cridats a contemplar el nostre món amb “les ulleres” de Déu i comprometre la nostra vida per
fer-lo més just; a ser una comunitat profètica amb el nostre estil de vida i el nostre treball apostòlic; a
transformar la nostra cultura perquè sigui més humana, més digna i promogui valors alternatius al
consum, a l'ànsia de poder i al ànsia d’èxit.
Els camps prioritaris de la nostra missió a Europa són els joves i els immigrants; a Espanya tenim diversos
equips apostòlics que treballen especialment en els camps de: formació, immigració, joves, família i
comunicació.
A nivell local i personal estem compromesos en una rica i diversa pluralitat de camps de missió, tant en
temes de desenvolupament i pobresa en tercers països, com en temes de marginació i exclusió en la
nostra societat (infància en situació de risc, gent gran, presons, discapacitats, etc.)
Col·laborem especialment amb la Companyia de Jesús a nivell personal i comunitari i el nostre desig és
seguir i créixer més en aquesta col·laboració apostòlica.

1.

Segons els estatuts i el carisma com entenem la nostra participació i
articulació en la vida de la diòcesi?

El nostre carisma: Volem arribar a ser persones compromeses, donant testimoni en l'Església i en la
societat dels valors humans i evangèlics essencials per a la dignitat de la persona, el benestar de la família
i la integritat de la creació. Sentim la necessitat urgent de treballar per la justícia, amb una opció
preferencial pels pobres i un estil de vida senzill que expressa la nostra llibertat i la nostra solidaritat
amb ells.
La nostra vocació ens crida a viure l'espiritualitat ignasiana, inspirats per Ignasi de Loiola: pel seu procés
personal de conversió i el seu amor per Jesucrist, amb els mitjans que posa al nostre abast: els Exercicis
Espirituals, l'examen diari, el discerniment, l’acompanyament i, en definitiva, tot el que ens ajuda a
buscar i a trobar Déu en totes les coses, i a ser homes i dones per als altres.
La nostra vida vol ser apostòlica. El camp de la missió de la CVX no té límits: s'estén a l'Església i al món,
per fer present l'Evangeli de salvació a tots i per servir a la persona i a la societat, obrint els cors a la
conversió i lluitant per canviar les estructures opressores.

Per viure aquest compromís apostòlic en les seves diverses dimensions, i per obrir-nos a les crides més
urgents i universals, la comunitat local ens ajuda particularment mitjançant l'acompanyament mutu, la
"revisió de vida" en comú, el discerniment personal i comunitari. Tractem així de donar sentit apostòlic
encara a les més humils ocupacions de la vida diària.
Responen a la pregunta concreta, la nostra vocació és plenament d’Església i diocesana. Tant de bo
estiguéssim altament articulats, i tant la diòcesis com la CVX crec que tindríem més el sentiment de que,
amb “samarretes” diferents, tots estem en el mateix i pel mateix.

2.

Experiències concretes de coordinació i participació en la vida parroquial i
diocesana.

Experiències de participació en la vida parroquial la tenim allà on les nostres comunitats locals són
presents. Per exemple, a les parròquies Sagrada Família, a Barcelona, o de Sant Ignasi, a Lleida, on
participem del consell pastoral i estem encarregats de l’acollida i preparació de parelles que volen
contraure matrimoni per l’església, tema que fem a través del CPM al que pertanyen diverses parelles.
Així mateix promovem la formació de grups de matrimonis per a que cuidin i revisin els seus respectius
projectes de parella i família.

3.

Quines demandes es fan a les esglésies diocesanes per aquesta articulació?

Conèixer i reconèixer la gran diversitat i riquesa de carismes és important per a saber veure en altres
sectors d’Església la viva presència de Déu. L’Església Diocesana té la missió de fer de paraigües de tota
aquesta diversitat, però també de guia, encenen una llum i posant-se al front quan calgui. De vegades
aquesta “llum” no es veu gaire... i cada un va avançant segons li mana el cor i l’esperit.
L’exemple d’aquests dies de la Parròquia de Santa Anna és un testimoni molt punyent d’aquest desig de
Jesús de voler estar al costat dels més pobres, d’aquells que ningú considera.
O la crida a recollir roba d’abric per la gent que està als camps de refugiats a Grècia... Aquestes accions
criden molt l’atenció i són “llum” pels que encara no han descobert en el Crist una font de vida.

4.

Com vivim aquesta petició del papa de viure la sinodalitat en l’Església?

La sinodalitat és un aspecte clau, recuperat pel Concili Vaticà II, de la vida eclesial, que promou la
participació de tots els fidels, ordenats o no, en la presa de decisions a l’Església. Ens ve a dir quelcom
com: L’Església no té sentit si tu no hi participes. Anima’t!
Tradicionalment, però, la sinodalitat, s’ha circumscrit a l’àmbit episcopal, la qual cosa implica una
pràctica limitativa de la mateixa. La sinodalitat hauria de ser –com ja ho és en molts llocs- una pràctica
corrent en l’àmbit diocesà i parroquial.
Donades les limitacions que en general les institucions de l’Església han posat a la participació del laïcat,
és per aquest motiu que pren tot el seu sentit el crear espais on aquest es pugui expressar d’una manera
lliure i plena, sense cap altra restricció que la correcció en les formes i el respecte a l’opinió de tothom.
És per això que la trobada d’avui té el valor i la virtut d’obrir-se a aquesta nova manera de fer i tant de
bo sigui un pas ferm cap endavant que marqui un tarannà diocesà realment obert a l’escolta de totes
les veus i a l’acció comuna pel seguiment del Crist.
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