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LA MISSIÓ DEL LAÏCAT 
...Els laics no poden abdicar d’aquesta tasca de ser “sal”, “llum” i “llevat” al cor del món... 

 

Benvolguts diocesans: 

 

Els cristians laics són corresponsables en la vida i missió de l’Església. La missió propia dels laics es 
realitza en dos camps: la presencia enmig del món i la col.laboració en les activitats de l’Església. 
 
El camp principal, que és el més propi del laïcat, és el món, la vida pública. Algunes vegades, davant la 
dificultat d’estar presents enmig de societats molt secularitzades, es percep en alguns laics una 
tendència a recloure a l’interior dels temples i desenvolupar només tasques dins de l’Església. El Papa 
Francesc es lamentava que el laïcat “es limita moltes vegades a les tasques intraeclesials sense un 
compromís real per l’aplicació de l’Evangeli a la transformació de la societat” (Evangelii Gaudium, 

102). El veritable lloc de presència del laic, on no pot ser substituït per ningú, és el món civil. La seva 
tasca primera i immediata -encara que no l’única- és posar en pràctica totes les possibilitats cristianes 
i evangèliques en el camp de la realitat social, en el món de l’economia, de la vida pública, de les 
institucions intermèdies que vertebren la societat, en l’àmbit de la cultura, les ciències, l’art, la vida 
internacional i la pau, els mitjans de comunicació social, i altres realitats obertes a l’evangelització, 
com l’amor, la família, l’educació de fiets i adolescents, el treball professional, el sofriment. 
 
“El que l’ànima és en el cos, això mateix han de ser els cristians en el món”. Amb aquestes paraules 
preses de la “carta a Diognet” conclou el capítol 4t de la Constitució Lumen Gentium la qual tracta 
dels laics. I “tan important és el lloc que Déu els ha assignat, del qual no els és lícit desertar”, segueix 
dient aquesta antiga carta del segle II que conserva avui la seva actualitat. Els laics no poden abdicar 
d’aquesta tasca de ser “sal”, “llum” i “llevat” al cor del món. A ells correspon fer que l’Església sigui 
present al món i portar el clam del món fins al cor de l’Església. 
 
En segon lloc, el laic és corresponsable també en els treballs dins de la comunió eclesial. En aquestes 
tasques no és simplement un “ col.laborador” dels clergues, sinó que és veritablement coresponsable 
de l’ésser i actuar de l’Església. El compromís dels homes i dones laics en l’Església s’expressa de molt 
diverses maneres: a la diaconía de la caritat; en les tasques catequètiques, de formació religiosa; en 
l’anunci i en la teologia; en l’ensenyament; en l’educació d’adults; en el treball en els mitjans de 
comunicació; en el culte i vida sacramental de les parròquies; en la participació en els   consells de 
pastoral diocesà o parroquials; en la integració en associacions i moviments; en l’administració dels 
béns eclesiàstics; en centres d’atenció pastoral; en grups ecumènics i de solidaritat. 
 
No és possible evangelitzar la nostra societat si els laics no es comprometen. És l’hora que els laics 
assumeixin la seva funció d’una manera activa, fent arribar la llum de l’Evangeli a tots els ambients, 
fins transformar-los en la seva arrel. Per dur a terme la nova evangelització és necessari un laïcat 
adult i compromès, evangèlic i evangelitzador, que amb la seva paraula i amb la seva vida testifiqui 
que Jesucrist és veritablement el nostre Salvador. 
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