AVUI, dimarts, 13 d'abril del 1982

Església catòlica d'Hongria

Permeten el retorn
d'un bisbe confinat
Gràcies als bons oficis del nunci volant LuigiPoggi, el
sant pare ha pogut nomenar uns quants bisbes per a
diòcesis hongareses quefeia anys que es trobaxenOrfenes
de pastors
Ciutat de Vaticà: (Efe).- A

conseqüència d'un nou acord
entre ia santa seu i el govern
comunista de Budapest sobre
nomenaments episcopals, un
bisbe hongarès nomenat fa
vint-i-dos anys podrà finalment
exercir el ' s e u
minisferf
pastoral.
Aquest nou acord, q u e ve
després del de la primavera
del 1978, fou aconseguit fa
pocs dies a Budapest per mons e n y o r Luigi Poggl, nuncf
apostòlic «amb encàrrecs e s pecials», el qual va anar en
missió especial a Hongria el
24 de març i s'hi estigué fins al
2 d'abril. Conseqüència d'aquest viatge ha estat la sèrie
de nomenaments episcopals
fets per a Hongria pel papa
Joan Pau II.
La principal novetat dels nomenaments esmentats és la
d e s i g n a c i ó de
monsenyor
Gellért Belon, de setanta anys
d'edat, com a auxiliar del
bisbe de Pécs. Monsenyor
Belon havia estat nomenat
bisbe titular d'Èlide (antiga
seu episcopal de Grècia) i administrador apostòlic «sede vacante» de Pécs per Joan XXIII
el 23 de setembre del 1959,
però les autoritats hongareses
d'aleshores no li van deixar ni
tan sols rebre l'ordenació epis-

copal. Relegat a la localitat de
Jénoshalma, en règim de domicili forçat, monsenyor Belon
va renunciar el 20 de novembre del 1964 al càrrec que
havia rebut de la santa seu, a
fi de permetre el nomenament
d'un altre administrador apostòlic, acceptat pel govern. Act u a l m e n t un cop «rehabilitat»
per les autoritats del seu país,
monsenyor Belon podrà rebre
l'ordenació episcopal i exercir
normalment la seva activitat
pastoral com a bisbe auxiliar
de Pécs.
L'últim nomenament episcopal que hi hagué a Hongria va
ser, el 31 de març del 1979, el
referent al bisbe de Veszprém,
monsenyor Laszló Paskai, el
qual ara ha estat nomenat coadjutor amb dret de successió
de l'arquebisbe de Kalocsa,
monsenyor József Ijjas, de
vuitanta anys d'edat. Per a la
diòcesi de Veszprém, el sant
pare ha nomenat un administrador
apostòlic
amb
poders especials.
Els altres nomenaments que
han estat fets públics inclouen
la substitució del bisbe de
Szkesfenervar, de setantacinc anys i que ja havia dimitit,
pel seu bisbe auxiliar, i la designació d'un auxiliar per al
bisbe de Szombathely.
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MONTSERRAT
GUILERAI
VILASALÓ
morí ahir 12 d'abril de
1982
La seva mare Mercedes, germans Francesc
i Mercedes, cunyada
Teresita, nebots Franc e s c , T e r e , Enric,
Josep Ramon i Nuri
preguen l'assistència
a l'enterrament avui dimarts 13, a les 3.15
tarda, a Sancho de
Àvila 20, Barcelona.
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8è aniversari

CARME

CARRERAS
iABRICH
Filla de Begur
on mori el 13 d'abril
del 1974 a 66 anys
Els q u i l ' e s t i m à v e m
m a n t e n i m viu el seu
record.
El s e u espòs, Ramon
Marquès i Gafarot; fills,
Flora i Ramon; i la seva
germana Hortènsia.

+
MERCE
SEGUÍ
GOMILA

Ha m o r t a 7 7 anys
d'edat, havent rebut els
sants sagraments
Els seus: espòs, fills,
néts, nores, gendre i família tota ho fan saber a
llurs amics i coneguts.
La cerimònia fúnebre
tindrà lloc avui, dia 13, a
la capella de la Residència de la Vall d'Hebron, a
dos quarts de quatre de
la tarda.

Enterraments
Josep Vilanova i Mora, 68
a n y s ; S a n c h o de Àvila, 20.
11.30 hores. Joan Bucheli i Sabater, 80 a n y s ; S a n c h o de
Àvila, 20. 11.15 hores. Francesca Valls i Faura, 95 a n y s ;
Jaume Piquet, 9. 11.00 hores.
Vicenç Orozco i Zaragozi, 78
anys; Meer, 27. 10.30 hores.
Sofia Roca i Espolet, 79 anys;
Av. Pare Claret, 135. 9.30 hores.
Josefina Iniesta i Utrilla, 59
anys; Sancho de Àvila, 20. 4.30
hores. Josefa Foget i Mestres,
97 a n y s ; Moratín, 1. 10.30
hores. Maria Salvadó i Llobet,
54 anys; Sancho de Àvila, 20.
4.00 hores. Joana Rueda i
Gracia, 61 anys; Sancho de
Àvila, 20. 11.00 hores. Joan
Ballester I Lancis, 67 anys;
Sant Bertran, 3. 9.00 hores.
Francesc Valdivia i Sala, 80
a n y s ; R o s s e l l ó , 437. 10.00
hores. Mercè de Igar I Ventosa,
89 anys; Gran Via, 633. 11.30
hores.

Missatge pasqual del papa a favor de la pau
Davant unes cent mil persones, que omplien la plaça ae«Sant Pere, Joan Pau II va Impartir diumenge al migdia la benedicció «urbl et orbi». En una al·locució prèvia, el sant pare va condemnar la
cursa d'armaments i féu una crida a l'entesa pacífica entre l'Argentina i Gran Bretanya a m b motiu
del conflicte de les illes Malvines.
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L'home nou

i l'animal racional ha constituït un salt qualitatiu biològic i creacional amb relació al
simi, Jesús de Natzaret ha constituït l'aparició
sobre el planeta Terra de «l'Home Nou», com a
salt qualitatiu i biològic, des d'una plataforma de
«racionalitat».
Jesús de Natzareth s'anomenava ell mateix
«fill de l'home». És a dir «allò nou» esperat,
que ha nascut de «l'home vell» que som cada u
de nosaltres: un animal preeminent racional,
que pensa a favor dels seus interessos i
egoismes. Com V homo sapiens fou fill del simi;
com l'animal fou fill de la planta, i com la primera flor nasqué d'una terra verge... Així Jesús de
Natzaret —allò nou esperat per pressentit—
nasqué, fou «fill de l'home». En Ell, el procés
d'hominització assolia un nou i superior estadi.
«L'Home Nou» pstà situat preeminentment
dins l'Univers de l'Ètica i de l'Amor, posant la
funció racional al servei de la fraternitat i la solidaritat de forma automatitzada. Com s'automatitza el llegir o l'esquiar una vegada fet l'aprenentatge. Amb l'amor com a norma de conducta, l'home perd el seu aïllament i solitud interior
i assoleix l'univers de la comunicació. Compartir
és contrari a acaparar. Qui estima comparteix.
Qui no estima acapara i exerceix, com actitud,
l'explotació de l'home per l'home: expressió
moderna de l'instint antropòfag primitiu, devorador i destructor de tot i de tothom en profit
propi.
Qui estima no viu ni està mai «pi. Qui no
estima és presoner del seu egoisme. Es un desgraciat. «Ja està condemnat» en diu l'Evangeli.
El naixement de Jesús de Natzaret no canvià
res aparentment. No constituí cap terratrèmol.
L'univers rondà com sempre. I els egoismes personals i col·lectius, atiats per la racionalitat continuaren desfermats. Jesús en fou personalment
víctima. Tot continuava exteriorment i superficialment igual. De debò, Tot havia canviat profundament. A través d'un punt imperceptible anomenat Betlem, la matèria —la creació, l'home—
començava a tenir consciència plena dels espais
insondables i incommensurables de l'univers de
la vida interior, manifestació i desbordament de
la Gran Energia Creadora que anomenem DéuViu. Jesús en l'Evangeli de Pere diu a dalt de la
creu: «(Dínamis) Força meva, Força meva!».
Jesús de Natzaret fou el PRIMER «fill de
l'home» que tingué consciència clara que
l'home era «fill de Déu»; resultat de la «Dínamis» com a font única d'aquest procés d'hominització i de sacralització de la naturalesa a
través de la divinització de l'home. Es a partir
d'aquest moment històrico-biològic-creacional
del naixement de Jesús de Natzaret que es fa l'acoblament entre la racionalitat i la generositat;
que s'automatitza vitalment la funció racional al
servei de l'ètica. La raó ja no es fa servir per a
justificar les nostres trampes i les pròpies infidelitats inconscientment. La fe cristiana de i en
Jesús de Natzaret és la que fa pressentir, i experimentar com a ressò, la filiació divina que tot
home porta d'arrel i que li bull a dins pressionant
per obrir-se camí. Al marge; és clar, dels paràsits, interferències i desviacions que pugui sofrir
aquesta fe cristiana. Quan aquesta fe globalment
és autèntica, els espais d'aquest univers exterior
incommensurable no són sinó una mesura de
litre comparats amb els horitzons interiors de la
Transcendència.
Totes les coses tenen un «dins» i un «fora».
El DINS de l'home és l'Amor. Es Déu que hi
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viu en làmilia: «Vindrem a fer-hi estada». Una
cançó moderna es titula «Només existeix l'amor». Es de totes bandes que hi ha pulsions que
empenyen en aquesta mateixa direcció! El
FORA de «l'home nou» el constitueixen la
Terra i els espais oberts de l'univers exterior on
es belluguen estrelles, constel·lacions i galàxies
en un ball fascinant de festa. Important! Malgrat
tot, escorça. Carcassa.
Tot això està dit per corregir aquell dilema
massa simplista i abstracte que diu: Una de
dues; Jesús de Natzareth o és un profeta com
els altres o és el «Fill de Déu». No es tracta de
negar el nucli dels continguts del dilema. Es
tracta d'escapar-se pel camí del mig i fugir d'aquesta tanalla simplificadora. Heus ací la meva
lectura:
Jesús de Natzareth ni és un profeta com els
altres (que anunciaven i formulaven un pressentiment generalitzat de l'«home nou») ni és el
Fill de Déu (caigut del Cel, com un afegit artificial que va irrompre dins la humanitat com una
pedra dins un llac).
«La naturalesa no fa salts», deia l'antiga escolàstica. Fou una constatació sense cap mena de
conseqüència A continuació es creia —amb petites variants— el recital bíblic que Déu havia
creat el món per etapes, com aquell que construeix un pessebre de Nadal, posant les muntanyes, els rius, les plantes, els animals, els homes
i el Mesies, Jesús de Natzaret, de fora estant.
No és a través d'aquest ordre trencat i d'afegits que Jesús va irrompre dins la història, sinó a
través d'un procés vital interior de la creació.
Procés d'hominització en diu Teilhard. I el
mateix Evangeli ho suggereix quan a l'hora de
narrar el naixement de Jesús diu: «Arribada la
plenitud del temps...»
La distinció entre «sagrat» i «profà» esmicola
l'obra de la creació. Es pertorbadora Tot l'univers viu a través de la biosfera; tot l'univers
pensa a través de la noosfera, i tot l'univers se
sacralitza a través d'aquest desplegament energètic que està configurant la cristoesfera.
V homo sapiens no es pot salvar si es mou i es
manté dins els mecanismes de la racionalitat al
servei dels seus interessos i egoismes més
baixos. «Ja està condemnat». L homo sapiens
sols se salva si inicia i reprodueix vitalment l'experiència primerenca i inaugural que constituí
com a fenomen humà, Jesús de Natzareth. La
mateixa culpa no és sinó el rebuig esporàdic i la
prpva d'aquest altre univers vital que galvanitza
l'Etica i l'Amor. I parlo de «culpa»; no de
«pecat».
Si hi ha culpa —fins i tot, sobretot, inconscient— és perquè el món real de l'ètica es cobra
haver-lo ignorat. Com es paga l'error quan hom
s'equivoca sense voler.
Si hi ha error és perquè existeix la veritat.
Si hi ha culpa és perquè existeix l'ètica.
Si hi ha perdó és perquè existeix l'Amor.
Tres centres d'interès que el nostre món
modern tecnificat ignora i blasma per desgràcia
seva? Sol s la fe de i en Jesús de Natzareth ens pot
salvar d'aquesta desgràcia personal i col·lectiva.
La justícia sola corseca i és pobra com una pelleringa. Aixafa més que no pas vivifica.
Valguin aquestes ratlles com a homenatge i
agraïment al gran creient que fou Teilhard de
Chardin, als 25 anys de la seva mort. La seva intuïció està encara carregada de virtualitats.
Josep Dalmau

