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V JORNADA MUNDIAL DE LA JOVENTUT 
DIUMENGE DE RAMS DE 1990 
 
 
“Jo sóc el cep i vosaltres les sarments” (Jn 15,5) 
 
Benvolguts joves, 
 
1. Aquí estic amb vosaltres per anunciar-vos la 
pròxima Jornada Mundial de la Joventut. Mentre 
us escric aquestes paraules, tinc encara viu a la 
memòria el record de l’anterior, que va culminar 
en la trobada inoblidable a Santiago de 
Compostel·la, on vaig arribar en pelegrinatge, 
juntament amb molts de vosaltres. Aquell va ser 
un esdeveniment eclesial de gran abast, un 
testimoniatge excepcional de fe per part de 
milers de joves provinents de tots els continents, 
un moment àlgid d’evangelització. A Santiago 
l’Església va mostrar al món novament la seva 
cara jove, plena de joia, d’esperança i 
d’entusiasme en la fe. L'esdeveniment de 
Santiago ha estat un gran do per a ella i 
m’atreviria a dir que per a tota la societat; i mai 
no deixaré de donar-ne gràcies al Senyor. 
 
Una nova descoberta de l’Església i de la missió 
 
El tema de la Jornada precedent, com 
recordareu, se centrava en Crist. Enguany, en 
canvi, voldria proposar-vos que reflexionéssim 
sobre el tema de l’Església. No es tracta d’una 
correlació casual. Entre Crist i la seva Església 
existeix un vincle orgànic molt estret i profund. 
Crist viu a l’Església, l’Església és el misteri de 
Crist vivent i operant enmig nostre, tal com diu 
sant Pau: “Que Crist, l’esperança de la glòria, 
estigui en vosaltres” (Col 1,27); i en un altre 
indret “Vosaltres formeu el cos de Crist, i 
cadascun n’és un membre” (1Co 12,27). 
 
En ocasió d’aquesta cinquena Jornada Mundial de 
la Joventut, vull invitar-vos, doncs, a tots 
vosaltres a una nova descoberta de l’Església i de 
la vostra missió en ella, com a joves. 
 
L’Església de Crist és una realitat fascinant i 
meravellosa. És antiga, perquè té quasi dos mil 
anys, però alhora és permanentment jove, 
gràcies a l’Esperit Sant que l’anima. L’Església és 
jove perquè el seu missatge de salvació és jove, 
és a dir, actual. 
 
Per això hi ha un diàleg tan important entre 
l’Església i els joves: “L’Església té moltes coses 
a dir als joves i els joves tenen moltes coses a dir 
a l’Església. Aquest diàleg recíproc, si es fa amb 
gran cordialitat, claredat i coratge... serà font de 
riquesa i de joventut per l’Església...” vaig 
escriure en l'exhortació apostòlica Christifideles 
Laici (46). Voldria que la cinquena Jornada 
contribuís a desenvolupar aquest diàleg a tots els 
nivells de la vida eclesial i en l'existència de 
cadascú de vosaltres. 
 
Un compromís a l’Església i a la societat 
 
2. A la Bíblia, entre les nombroses imatges que 
expressen el misteri de l’Església, trobem també 
la imatge de la vinya (cf. Jr 2,21; Is 5,1-7). 
L’Església és la vinya que Déu mateix ha plantat, 
una vinya que gaudeix del seu particular amor. 

A l’Evangeli de Joan, Crist ens explica el principi 
fonamental de la vida d’aquesta vinya, quan diu: 
“Jo sóc el cep i vosaltres les sarments” (Jn 15,5). 
Són justament aquestes les paraules que he 
escollit com a tema de la pròxima Jornada 
Mundial de la Joventut. Adreço, doncs, a tots 
vosaltres una crida: Joves, sigueu sarments vives 
de l’Església, sigueu sarments carregades de 
fruits! 
 
Ser sarments vius a l’Església-vinya significa, 
abans que res, estar en comunió vital amb Crist-
vida. Les sarments no són autosuficients, sinó 
que depenen totalment del cep. En ell es troba la 
font de la seva vida. Així, en el Baptisme, 
cadascú de nosaltres ha estat empeltat en Crist i 
ha rebut gratuïtament el do de la vida nova. Per 
ser sarments vives, heu de viure aquesta realitat 
del vostre Baptisme, aprofundint cada dia la 
vostra comunió amb el Senyor escoltant i obeint 
la seva Paraula, participant en l’Eucaristia i el 
sagrament de la Reconciliació, parlant 
personalment amb ell en la pregària. Jesús diu: 
“Aquell qui està en mi, i jo en ell, dóna molt de 
fruit, perquè sense mi no podeu fer res” (Jn 
15,5). 
 
Ser sarments vius a l’Església-vinya significa 
també assumir un compromís en la comunitat i 
en la societat. Ens ho explica d’una manera molt 
clara el Concili Vaticà II: “Com en el conjunt d’un 
cos viu no hi ha cap membre que es comporti 
d’una manera del tot passiva, sinó que juntament 
amb la vida del cos participa també de la seva 
activitat, així en el cos de Crist, que és l’Església, 
“tot el cos... segons l'energia pròpia de cada un 
dels seus membres... contribueix al creixement 
del cos mateix” (Ef 4,16)” (Apostolicam 
Actuositatem, 2). Tots, segons les nostres 
vocacions particulars, som partícips de la missió 
de Crist i de la seva Església. La comunió eclesial 
és una comunió missionera. 
 
L’Església necessita molts treballadors. En 
aquesta cinquena Jornada Mundial Crist mateix 
us adreça a vosaltres, joves, una gran invitació: 
“Aneu també vosaltres a la meva vinya” (Mt 
20,4). L’Església és una comunió orgànica, en la 
qual cadascú té el seu lloc i el seu deure. També 
el teniu vosaltres, joves. És un lloc molt 
important, el vostre. L’Església, que al tombant 
del nou mil·lenni se sent cridada pel Senyor a fer 
encara més intens el seu esforç evangelitzador, 
té una necessitat particular de vosaltres, del 
vostre dinamisme, de la vostra autenticitat, de la 
vostra voluntat apassionada de créixer, de la 
frescor de la vostra fe. Poseu, doncs, al servei de 
l’Església els vostres joves talents sense 
reserves, amb la generositat pròpia de la vostra 
edat. Preneu el vostre lloc a l’Església, que no és 
tan sols el de destinataris de cura pastoral, sinó 
sobretot el de protagonistes actius de la seva 
missió (cf. Christifideles Laici, 46). L’Església és 
vostra, de fet , vosaltres mateixos sou l’Església!  
 
Per la seva banda, l’Església té moltes coses a 
oferir-vos a vosaltres, joves. Assistim avui a un 
fenomen molt significatiu. Després d’un període 



10/43 

de desconfiança i distanciament respecte de 
l’Església, ara molts joves l’estan redescobrint 
com a guia segura i fidel, com a lloc 
indispensable de comunió amb Déu i amb els 
germans, com a ambient de creixement espiritual 
i de compromís. És un signe molt eloqüent. Molts 
de vosaltres no s’acontenten ja de pertànyer a 
l’Església de forma merament formal, registral. 
Cerquen quelcom més. 
 
Un lloc privilegiat de redescoberta de l’Església i 
del compromís eclesial són les associacions, i 
moviments i les diverses comunitats eclesials 
juvenils. De fet avui parlem d’un “nou període 
d’agregació” a l’Església (cf. Christifideles Laici, 
29). Aquesta és una riquesa enorme i un do 
preciós de l’Esperit Sant, que és acollit amb molt 
reconeixement. 
 
“Aneu també vosaltres a la meva vinya” (Mt 
20,4). L’Església-vinya necessita també obrers 
particulars, que la serveixin d’una manera 
específica, amb radicalisme evangèlic, 
consagrant-hi la seva vida. Es tracta de les 
vocacions sacerdotals i religioses com també de 
les vocacions dels laics consagrats en el món. 
estic segur que molts de vosaltres, meditant el 
misteri de l’Església, sentireu al fons de l’ànima 
la invitació de Crist: “Vine tu també a la meva 
vinya...”. Se sentiu que aquesta veu s’adreça 
personalment a vosaltres, no dubteu a respondre 
“sí” al Senyor. No tingueu por, perquè servir Crist 
i la seva Església d’aquesta manera és una 
vocació estupenda i un do magnífic. Crist us hi 
ajudarà. 
 
Aquest és, a grans trets, l'argument substancial 
de la pròxima Jornada Mundial, Jornada de 
redescoberta de l’Església. 
 
Descobrir l’Església diocesana i l’Església 
parroquial 
 
3. La cinquena Jornada Mundial de la Joventut 
1990 se celebrarà el Diumenge de Rams, a 
cadascuna de les vostres diòcesis. 
 
És precisament l’Església diocesana el que heu de 
descobrir. L’Església no és una realitat abstracta i 
descarnada; al contrari, és una realitat molt 
concreta: és precisament una església diocesana 
reunida entorn del bisbe, successor dels apòstols. 
I és també l’Església parroquial el que he de 
descobrir, la seva vida, les seves necessitats i les 
nombroses comunitats que existeixen i hi actuen. 
En aquesta església portareu la joia i l’empenta 
que heu demostrat en les trobades mundials com 
la de Santiago i en les reunions dels moviments i 
associacions, de què formeu part. D’aquesta 
església concreta vosaltres joves heu de ser 
sarments vives i fecundes, és a dir, conscients i 
partícips responsables de la seva missió. Acolliu 
aquesta església amb tota la seva riquesa 
espiritual; acolliu-la en la persona dels vostres 
bisbes, dels sacerdots, dels religiosos i també 
dels germans en la fe; acolliu-la amb fe i amb 
amor de fills.  
 
La Jornada Mundial, com veieu, no és tan sols 
una festa sinó també un seriós compromís 
espiritual. Per poder-ne treure els fruits cal fer un 
camí de preparació sota el guiatge dels vostres 

pastors en les diòcesis, en les parròquies, en les 
associacions, en els moviments i en les 
comunitats eclesials juvenils. Cerqueu de 
conèixer millor l’Església, la seva naturalesa, la 
seva història, ja bimil·lenària, i el seu present. 
Cerqueu de descobrir el vostre lloc en l’Església i 
la vostra missió com a joves. 
 
En aquest camí espiritual us podrà ajudar la 
meva exhortació apostòlica Christifideles Laici 
(1988), que he dedicat justament a la meditació 
de la vocació i de la missió dels fidels laics en 
l’Església i en el món. Invito els vostres pastors a 
ajudar-vos a collir-ne millor el missatge. 
 
Confio el procés de preparació espiritual i la 
celebració mateixa de la pròxima Jornada 
Mundial de la Joventut 1990 a la intercessió 
particular de la Verge Maria. Que ella, que 
venerem com a mare de l’Església, ens sigui 
mestra i guia en aquest renovat compromís 
eclesial. 
 
A tots vosaltres us envio amb afecte la meva 
benedicció. 
 
El Vaticà, 26 de novembre de 1989, solemnitat 
de Nostre Senyor Jesucrist, rei de l’univers 
 
 
PUNTS DE REFLEXIÓ 
 
 
– Reflexiona sobre aquesta frase: “Per ser 

sarments vives, heu d’aprofundir cada dia la 
vostra comunió amb el Senyor escoltant i 
obeint la seva Paraula, participant en 
l’Eucaristia i en la Penitència, parlant amb ell 
en la pregària.”  

 
– En quina mesura poses els teus talents al 

servei de l’Església per acomplir la tasca 
missionera? 

 
– Diu el Papa: «Si sentiu al fons de l’ànima la 

invitació de Crist: “Vine tu també a la meva 
vinya” [...] que s’adreça personalment a 
vosaltres, no dubteu a respondre “sí” al 
Senyor.» T’ha plantejat mai consagrar la teva 
vida a l’Església? 

 
– Coneixes bé les diverses comunitats que 

formen la teva parròquia i les seves 
necessitats? Te’n sents partícip responsable 
de la seva missió? 

 
 


