
Carta Apostòlica 
en forma de ‘Motu Proprio’
‘Ubicumque et semper’

del Summe Pontífex Benet XVI
amb la qual s’institueix el Consell Pontifici
per a la promoció de la nova evangelització

L’Església té el deure d’anunciar sempre i arreu l’evangeli de Jesucrist.
Ell, l’evangelitzador primer i suprem, el dia de la seva ascensió al Pare
va ordenar als Apòstols: «Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los dei-
xebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit
Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat» (Mt 28,19-
20). Fidel a aquest manament, l’Església, poble adquirit per Déu per-
què proclami les seves obres admirables (cf. 1Pe 2,9), des del dia de
Pentecosta, en què va rebre com a do l’Esperit Sant (cf. Ac 2,1-4), mai
no s’ha cansat de fer conèixer a tot el món la bellesa de l’evangeli,
anunciant Jesucrist, Déu veritable i home veritable, el mateix «ahir,
avui i pels segles» (He 13,8), que amb la seva mort i resurrecció va re-
alitzar la Salvació complint l’antiga promesa. Per tant, per a l’Església,
la missió evangelitzadora, continuació de l’obra que va voler Jesús,
Senyor nostre, és necessària i insubstituïble, expressió de la seva na-
turalesa mateixa.

Aquesta missió ha assumit en la història formes i modalitats sempre
noves segons els llocs, les situacions i els moments històrics. En el
nostre temps, un dels seus trets singulars ha estat afrontar el fenomen
de l’allunyament de la fe, que s’ha anat manifestant progressivament
en societats i cultures que des de fa segles estaven impregnades de
l’evangeli. Les transformacions socials a què hem assistit en les últimes
dècades tenen causes complexes que enfonsen les seves arrels en
temps llunyans, i han modificat profundament la percepció del nostre
món. Pensem en els gegantins avenços de la ciència i de la tècnica,
en l’ampliació de les possibilitats de vida i dels espais de llibertat in-
dividual, en els canvis profunds en temes econòmics, en el procés de
barreja d’ètnies i cultures causat per fenòmens migratoris de masses,
i en la creixent interdependència entre els pobles. Tot això ha tingut
conseqüències també per a la dimensió religiosa de la vida de l’home.
I si, per una part, la humanitat ha conegut beneficis innegables d’a-
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questes transformacions i l’Església ha rebut estímuls ulteriors per a
donar raó de la seva esperança (cf. 1Pe 3,15), per una altra s’ha veri-
ficat una pèrdua preocupant del sentit del sagrat, que fins i tot ha ar-
ribat a posar en qüestió els fonaments que semblaven indiscutibles,
com la fe en un Déu creador i provident, la revelació de Jesucrist únic
Salvador i la comprensió comuna de les experiències fonamentals de
l’home com néixer, morir, viure en una família, i la referència a una
llei moral natural.

Encara que alguns hagin acollit tot això com un alliberament, molt
aviat ens hem adonat del desert interior que neix on l’home, pel fet
de voler ser l’únic artífex de la seva naturalesa i del seu destí, es veu
privat del que constitueix el fonament de totes les coses.

Ja el concili ecumènic Vaticà II va incloure entre els seus temes cen-
trals la qüestió de la relació entre l’Església i el món contemporani.
Seguint els ensenyaments conciliars, els meus predecessors van refle-
xionar ulteriorment sobre la necessitat de trobar formes adequades
perquè els nostres contemporanis continuïn escoltant la Paraula viva
i eterna del Senyor.

El servent de Déu Pau VI observava amb clarividència que el com-
promís de l’evangelització «s’està tornant cada cop més necessari, a
causa de les situacions de descristianització freqüents en els nostres
dies, per a gran nombre de persones que van rebre el baptisme però
que viuen al marge de tota vida cristiana; per a les persones senzilles
que tenen una certa fe però coneixen poc els seus fonaments; per als
intel·lectuals, que senten necessitat de conèixer Jesucrist sota una llum
diferent de l’ensenyament que van rebre en la seva infància, i per a
molts altres» (Evangelii nuntiandi, 52). I, amb el pensament dirigit als
qui s’han allunyat de la fe, afegia que l’acció evangelitzadora de l’Es-
glésia «ha de cercar constantment els mitjans i el llenguatge adequats
per a proposar-los o tornar-los a proposar la revelació de Déu i la fe
en Jesucrist» (ib., n. 56). El venerable servent de Déu Joan Pau II va
posar aquesta àrdua tasca com un dels eixos del seu vast magisteri,
sintetitzant en el concepte de «nova evangelització», que ell va apro-
fundir sistemàticament en nombroses intervencions, la labor que es-
pera a l’Església avui, especialment a les regions d’antiga cristianitza-
ció. Una labor que, encara que concerneix directament a la seva
manera de relacionar-se amb l’exterior, pressuposa, primer de tot, una
renovació constant dins el seu si, un passar continuat, per dir-ho així,
d’evangelitzada a evangelitzadora. Només cal recordar el que s’afir-
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mava en l’exhortació postsinodal Christifideles laici: «Països i nacions
sencers, en els quals en un temps la religió i la vida cristiana van ser
florents i capaces de donar origen a comunitats de fe viva i operativa,
estan ara sotmesos a una prova dura, i fins i tot en algun moment es-
tan radicalment transformats per la continuada difusió de l’indiferen-
tisme, del laïcisme i de l’ateisme. Es tracta, en concret, de països i na-
cions de l’anomenat primer món, en el qual el benestar econòmic i el
consumisme –si bé entremesclat amb situacions de pobresa i misèria
espantoses– inspiren i sostenen una existència viscuda “com si Déu
no existís”. Ara bé, l’indiferentisme religiós i la total irrellevància pràc-
tica de Déu per a resoldre els problemes, fins i tot greus, de la vida,
no són menys preocupants i desoladors que l’ateisme declarat. I també
la fe cristiana –encara que sobreviu en algunes manifestacions tradi-
cionals i rituals– tendeix a ser eradicada dels moments més significa-
tius de l’existència humana, com són els moments del néixer, del sofrir
i del morir. […] En canvi, en altres regions o nacions encara es con-
serven molt vives les tradicions de pietat i de religiositat popular cris-
tiana; però aquest patrimoni moral i espiritual corre avui el risc de ser
escampat sota l’impacte de processos múltiples, entre els quals desta-
quen la secularització i la difusió de les sectes. Només una nova evan-
gelització pot assegurar el creixement d’una fe neta i profunda, capaç
de fer d’aquestes tradicions una força d’autèntica llibertat. Certament
urgeix refer arreu l’entramat cristià de la societat humana. Però la con-
dició és que es refaci el lligam cristià de les comunitats eclesials ma-
teixes que viuen en aquests països o nacions» (n. 34).

Per tant, fent-me càrrec de la preocupació dels meus venerats prede-
cessors, considero oportú donar respostes adequades perquè tota l’Es-
glésia, deixant-se regenerar per la força de l’Esperit Sant, es presenti
al món contemporani amb un impuls missioner capaç de promoure
una nova evangelització, que es refereix sobretot a les Esglésies d’an-
tiga fundació, que viuen realitats força diferenciades, a les quals cor-
responen necessitats distintes, que esperen impulsos d’evangelització
diferents: en alguns territoris, en efecte, encara que avança el fenomen
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fiada al testimoni de petites comunitats: aquestes terres, que necessi-
tarien un renovat primer anunci de l’evangeli, semblen particularment
refractàries a molts aspectes del missatge cristià.

La diversitat de les situacions exigeix un discerniment atent; parlar de
«nova evangelització» no significa haver d’elaborar una única fórmula
igual per a totes les circumstàncies. I, això no obstant, no és difícil
adonar-se que el que necessiten totes les Esglésies que viuen en ter-
ritoris tradicionalment cristians és un renovat impuls missioner, ex-
pressió d’una obertura nova i generosa al do de la gràcia. De fet, no
podem oblidar que la primera tasca serà sempre ser dòcils a l’obra
gratuïta de l’Esperit del Ressuscitat, que acompanya a tots els qui són
portadors de l’evangeli i obre el cor dels qui escolten. Per a proclamar
de manera fecunda la Paraula de l’evangeli es requereix per damunt
de tot fer una experiència profunda de Déu.

Com vaig afirmar en la meva primera encíclica Deus caritas est: «No
es comença a ser cristià per una decisió ètica o per una gran idea,
sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una Persona, que dóna
un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació decisiva» (n. 1).
De manera anàloga, a l’arrel de tota evangelització no hi ha un pro-
jecte humà d’expansió, sinó el desig de compartir el do inestimable
que Déu ha volgut donar-nos, fent-nos partícips de la seva vida.

Per tant, a la llum d’aquestes reflexions, després d’haver examinat de-
tingudament cada aspecte i haver sol·licitat el parer de persones ex-
pertes, estableixo i decreto el següent:

Art. 1

§1.   Es constitueix el Consell pontifici per a la promoció de la nova
evangelització, com a dicasteri de la Cúria romana, d’acord amb
la constitució apostòlica Pastor bonus.

§2.   El Consell perseguirà la seva finalitat tant estimulant a la reflexió
sobre els temes de la nova evangelització, com descobrint i pro-
movent les formes i els instruments adequats per a realitzar-la.

Art. 2

L’activitat del Consell, que es durà a terme en col·laboració amb els
altres dicasteris i organismes de la Cúria romana, respectant les rela-
tives competències, està al servei de les Esglésies particulars, espe-
cialment als territoris de tradició cristiana on es manifesta amb més
evidència el fenomen de la secularització.
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Art. 3

Entre les tasques específiques del Consell s’assenyalen:

1. Aprofundir el significat teològic i pastoral de la nova evangelització;

2. Promoure i afavorir, en estreta col·laboració amb les conferències
episcopals interessades, que podran tenir un organisme ad hoc, l’es-
tudi, la difusió i la posada en pràctica del Magisteri pontifici relatiu
a les temàtiques relacionades amb la nova evangelització;

3. Fer conèixer i sostenir iniciatives relacionades amb la nova evange-
lització organitzades a les diferents Esglésies particulars, i promoure
la realització d’altres de noves, involucrant també activament les for-
ces presents en els instituts de vida consagrada i en les societats de
vida apostòlica, així com en les associacions de fidels i en les noves
comunitats;

4. Estudiar i afavorir l’ús de les formes modernes de comunicació, com
a instruments per a la nova evangelització;

5. Promoure l’ús del Catecisme de l’Església catòlica, com a formulació
essencial i completa del contingut de la fe per als homes del nostre
temps.

Art. 4

§1.   Dirigirà el Consell un arquebisbe president, amb l’ajuda d’un se-
cretari, d’un sotssecretari i d’un nombre convenient d’oficials, se-
gons les normes establertes per la constitució apostòlica Pastor
bonus i pel Reglament general de la Cúria romana.

§2.   El Consell té membres propis i pot disposar de consultors propis.

Ordeno que tot el que s’ha deliberat amb el present Motu proprio tin-
gui valor ple i estable, malgrat qualsevol disposició contrària, encara
que sigui digna d’esment particular, i estableixo que es promulgui mit-
jançant la publicació en el periòdic L’Osservatore Romano i que entri
en vigor el dia de la seva promulgació.

Castelgandolfo, 21 de setembre de 2010, festa de Sant Mateu, apòstol
i evangelista, any sisè del meu pontificat.

Benet XVI
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4. Estudiar i afavorir l’ús de les formes modernes de comunicació, com
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7 

M'alegro en gran manera per la publicació de l'edició típica llatina del Ca
tecisme de l'Església catòlica, que aprovo i promulgo amb aquesta Carta 
apostòlica, i que esdevé així el text definitiu d 'aquest Catecisme. Això suc
ceeix a quasi cinc anys de distància de la constitució Fidei depositum, de 
l'l 1 d 'octubre de 1992, que acompanyà, en el trentè aniversari de l'obertura 
del Concili Vaticà 11, la publicació del primer text, en llengua francesa, del 
Catecisme. 
Tots hem pogut constatar feliçment l 'acolliment positiu general i la vasta 
difusió que el Catecisme ha tingut durant aquests anys, especialment en les 
Esglésies particulars, que han procedit a la seva traducció en les respectives 
llengües, per fer-lo el més accessible possible a les diverses comunitats lingüís
tiques del món. Aquest fet confirma el caràcter positiu de la petició que em 
presentà l'Assemblea extraordinària del Sínode del.s bisbes el 1985, que fos 
redactat un catecisme o compendi de tota la doctrina catòlica, tant per a la 
fe com per a la moral. 
Amb la citada constitució apostòlica, que conseroa encara avui la seva vali
desa i la seva actualitat, i troba la seva aplicació definitiva en la present 
edició típica, vaig aprovar i promulgar el Catecisme, que fou elaborat per La 
corresponent Comissió de cardenals i bisbes instituïda el 1986. 
Aquesta edició l'ha preparada una Comissió interdicasterial, que vaig cons
tituir amb aquesta finalitat el 1993. Presidida pel venerable germà nostre, el 
cardenal Joseph Ratzinger, ha treballat assíduament per complir el mandat 
rebut. Ha dedicat particular atenció a l'examen de les nombroses propostes 
de modificació dels continguts del text, que durant aquests anys han arribat 
de diverses parts del món i de diferents components de l 'àmbit eclesial. 
Respecte a això, hom pot notar oportunament que la tramesa tan considera
ble de propostes de millora manifesta, en primer lloc, el notable interès que el 
Catecisme ha suscitat en tot el món, àdhuc en ambients no cristians. Coefir
ma, a més, la seva finalitat de presentar-se com una exposició completa i 
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íntegra de la doctrina catòlica, que permet que tothom conegui allò que l'Es
glésia mateixa projèssa, celebra1 viu i prega en la seva vida diària . Al mateix 
temps, mostra el gran esforç de tots per voler oferir llur contribució, per tal 
que la fe cristiana, els continguts essencials i fonamentals de la qual es re u
meixen en el Catecisme1 pugui presentar-se avui al món de la manera més 
adequada pos •ible. A través d 'aquesta col- la bo ració múltiple i complementà
ria dels diversos membres de l'Església es realitza1 un cop més, allò que vaig 
escriure en la con titució apostòlica Fid i d po itum: «El concurs de tantes 
veus expressa veritablement allò que hom pot anomenar la "simfonia de la 
fe» (n. 2). 
També per aquests motius, la Comissió ha pre seriosament en consideració 
le.spropostes enviades, les ha examinades atentament a través de les diverses 
instàncies, i ha sotmès a la meva aprovació les seves conclusions. Les he apro
vades en tant que permeten expressar millor els continguts del Catecisme 
respecte al dipòsit de la fe catòlica, o formular algunes veritats de la mateixa 
fe d 'una manera més convenient a les exigències de la comunicació cate-
quètica actual; per tant, han entrat a formar part de ta present edició típica 
llatina, la qual repeteix fidelment els continguts doctrinals que vaig pre en
tar oficialment a l'Església i al món el desembre de 1992. 
Amb aquesta promulgació de l edició típica llatina conclou, doncs, el camí 
d 'elaboració del Catecisme, començat el 1986, i es compleix feliçment el de
sig de !'abans esmentada Assemblea extraordinària del Sínode dels bisbes. 
L 'Església disposa ara d 'aquesta nova exposició autoritzada de l'única i pe
renne fe apostòlica, que servirà d '«instrument vàlid i legítim al servei de la 
comunió eclesial», de «regla segura pera l 'ensenyament de lafe», com tam
bé de «text de referència segur i autèntic» per a l 'elaboració dels catecismes 
locals (cf Const. ap. Fidei depositum, n. 4). 
En aquesta presentació autèntica i sistemàtica de la fe i de la doctrina catòli
ca la catequesi trobarà un camí plenament segur per a presentar amb re
novat impuls a l'home d avui el missatge cristià en totes i en cadascuna de les 
parts. Tot catequista podrà rebre d 'aquest text un valuós ajut per a transme
tre, a nivell local, l 'únic i perenne dipòsit de la fe, mirant de conjugar, amb 
l'ajut de l'Esperit Sant, la meravellosa unitat del misteri cristià amb la multi
plicitat de les exigències i de les situacions deLç destinataris del seu anunci. 
Tota l 'activitat catequètica podrà conèixer un nou i difós impuls enmig del 
poble de Déu, si sap usar i valorar adequadament aquest Catecisme post
conciliar. 
Tot això és més important encara avui, que om al llindar del tercer mil- len
ni. En ejècte, és urgent un compromís extraordinari d evangelització, per tal 
que tots els pobles puguin conèixer i acollir el missatge de l'Evangeli, i ca
dascú pugui arribar «a la maduresa de la plenitud de Crist» (Ef 4, 13). 
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Per tant) adreço una urgent invitació als meus venerats germans en l 'episco
pat, p ·rincipals destinataris del Catecisme de l'Església catòlica) per tal que) 
aprofitant la valuosa ocasió de la promulgació d 'aquesta edició llatina, in
tensifiquin llur compromís a J avor d 'una major difusió del text i) sobretot, del 
eu positiu acolliment) com un do privilegiat per a le comunitats encoma

nades a ells, que així podran redescobrir la inesgotable riquesa de la fe . 
Tant de bo que, gràcies al compromís concorde i complementari de tots els 
sectors que formen el poble de Déu, el Catecisme sigui conegut i compartit per 
tothom) per tal que es re/ o rei i s 'estengui fins als límits del món la unitat en la 
fe, que té el seu model i el seu principi suprem en la unitat trinitària. 
A Maria, Mare de Crist, que auui celebrem eleuada al cel en cos i ànima, 
encomano aquests desigs, afí que es realitzin per al bé de tota la humanitat. 

Castelgandolfo, 15 d 'agost de 1997, dinovè del meu pontificat. 

JOAN PAU II , Papa 
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Introducció 

Constitució Apostòlica 
«Fidei depositum» 

per a la publicació 

Constitució Apostòlica 

del Catecisme de l'Església catòlica 
redactat després del 

Concili ecumènic Vaticà II 

Joan Pau, bisbe, 
servent dels servents de Déu, 

per a perpètua memòria 

Guardar el dipòsit de la fe, aquesta és la missió que el Senyor ha confiat a la 
seva Església i que ella acompleix sempre. El Concili Vaticà II, obert ara fa 
trenta anys pel meu predecessor de feliç memòria, Joan XXIII, tenia per inten
ció i per desig posar a llum la mi sió apostòlica i pastoral de l'Església i portar 
tots els homes, per la resplendor de la veritat de l'Evangeli, a cercar i a rebre 
l'amor del Crist que està per damunt de tot (cf. Ef 3,19). 
Amb aquesta base, el papa Joan XXIII li havia assignat com a tasca principal 
guardar millor el dipòsit preciós de la doctrina cristiana i explicar-lo millor, a 
fi de fer-lo més accessible als fidels cristians i a tots els homes de bona volun
tat. Per això, el Concili primordialment no havia pas de condemnar els errors 
de l'època, sinó que s'havia de dedicar a mostrar serenament la força i la 
bellesa de la doctrina de la fe. «La llum d aquest Concili -deia - serà per a 
l'Església[ ... ] una font d 'enriquiment espiritual. Després d 'haver pouat en ell 
noves energies, mirarà sense por vers el futur. [ ... ] En hem de posar joiosa
ment, sense por, a la tasca que la nostra època exigeix, tot eguint la ruta per la 
qual l'Església camina des de fa prop de vint segles» 1. 

Amb l'ajut de Déu, els pares conciliars van poder elaborar, durant quatre anys 
de treball, un conjunt considerable d'exposicions doctrinals i de directrius 
pastorals ofertes a tota l'Església. Pastors i fidels hi troben orientacions per a 
aquella «renovació de pensaments, d'activitats, de costums, i de força moral, 
de joia i d'esperança que ha estat l'objectiu mateix del Concili»2

. 

D'ençà de la seva clausura, el Concili no ha deixat d 'inspirar la vida eclesial. El 
1985, jo podia declarar: «Per a mi -que vaig tenir la gràcia especial de partici-

l. Joan XXlll , Discurs d 'obertura del Conci li, 11 octubre 1962. 2. Pau VI, Discurs de clausura 
del Concili, 7 desembre 1965. 
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par-hi i de col·laborar activament en el seu desenvolupament- el Vaticà II ha 
estat sempre, i és d 'una manera particular en aquests anys del meu pontificat, 
el constant punt de referència de tota acció pastoral meva, en l'esforç cons
cient de traduir-ne les directrius per una aplicació concreta i fidel, a nivell de 
cada Església i de tota l'Església. Cal referir-se constantment a aquesta font»1. 
Amb aquest esperit, vaig convocar, el 25 de gener de 1985, una assemblea 
extraordinària del Sínode dels bisbes, en ocasió del vintè aniversari de la 
clausura del Concili. La finalitat d'aquella assemblea era de celebrar les gràcies 
i els fruits espirituals del Concili Vaticà II, d 'aprofundir-ne l'ensenyament per 
adherir-nos-hi millor i promoure'n el coneixement i l'aplicació. 
En aquella circumstància, els pares del Sínode van expressar el desig «que es 
redacti un catecisme o compendi de tota la doctrina catòlica, tant sobre la fe 
com sobre la moral, que sigui com un text de referència per als catecismes o 
compendis que siguin compostos als diversos països. La presentació de la 
doctrina ha de ser bíblica i litúrgica, que ofereixi una doctrina segura i alhora 
estigui adaptada a la vida actual dels cristians»2

. Des de la clausura del Sínode, 
vaig fer meu aquest desig, creient que «respon completament a una veritable 
neces itat de l'Església universal i de les Esglésies particulars»3. 

Com donarem gràcies de tot cor al Senyor, aquest dia que podem oferir a tota 
l'Església, amb el nom de Catecisme de l'Església catòlica, aquest text de refe
rència per a una catequesi renovada a les fonts vives de la fe! 
Després de la renovació de la litúrgia i la nova codificació del dret canònic de 
l'Església llatina i dels cànons de les Esglésies orientals catòliques, aquest Ca
tecisme aportarà una contribució molt important a l'obra de renovació de tota 
la vida eclesial, volguda i aplicada pel Concili Vaticà II. 

Itinerari i esperit de la preparació del text 

El Catecisme de l'Església catòlica és el fruit d 'una col·laboració molt ampla; 
ha madurat durant sis anys de treball intens amb un atent esperit d'obertura i 
amb una ardor càlida. 
El 1986 vaig confiar a una comissió de dotze cardenals i bisbes, presidida pel 
senyor cardenal Joseph Ratzinger, la tasca de preparar un projecte per al cate
cisme demanat pels pares del Sínode. Un comitè de redacció de set bisbes 
diocesans, experts en teologia i en catequesi, ha assistit la comissió en .el seu 
treball. 
La comissió, encarregada de donar les directrius i de vetllar pel desenvolupa
ment dels treballs, ha seguit atentament totes les etapes de la redacció de les 

l. JOAN PA II , Al·locució del 25 de gener de 1985: L'Osse1vt1tore Romano, 27 gener 1985. 2. Re
lació final, 7 desembre 1985, II, B, a, nº 4. 3. Discurs de clausura, 7 desembre 1985, n. 6. 
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nou versions successives. El comitè de redacció, per la seva part, ha assumit la 
responsabilitat d'escriure el text, d'introduir-hi les modificacions demanades 
per la comissió i d'examinar les remarques de nombrosos teòlegs, d'exegetes, 
de catequetes i sobretot del bisbes d tot el món amb vista a millorar el text. 
El comitè ha estat un lloc d'intercanvis fructuosos i enriquidors amb vista a 
assegurar la unitat i l'homogeneïtat del text. 
El projecte ha estat objecte d'una vasta consulta de tots els bisbes catòlics, de 
llurs Conferències episcopals o de llurs Sínodes, dels in tituts de teologia i de 
catequesi. En el seu conjunt, el projecte ha rebut un acolliment amplament 
favorable per part de l'Episcopat. Podem dir que aquest Catecisme és el fruit 
d'una col·laboració de tot l'Episcopat de l'Església catòlica que ha acollit gene
rosament la meva invitació a prendre la seva part de responsabilitat en una 
iniciativa que toca de prop la vida eclesial. Aquesta resposta suscita en mi un 
profund sentiment de joia, perquè el concurs de tantes veus expressa verita
blement allò que hom pot anomenar la «simfonia» de la fe. La realització 
d'aquest Catecisme reflecteix així la natura col·legial de l'Episcopat; testimonia 
la catolicitat de l 'Església. 

Distribució de la matèria 

Un catecisme ha de presentar fidelment i orgànicament l'ensenyament de la 
Sagrada Escriptura, de la Tradició viva en l'Església i del magisteri autèntic, 
com també l'herència espiritual del Pares, dels sants i de les santes de l'Es
glésia, per permetre de conèixer millor el misteri cristià i de revifar la fe del 
poble de Déu. Ha de tenir en compte les explicitacions de la doctrina que 
l'Esperit Sant ha suggerit a l'Església en el curs dels temps. Cal també que ajudi 
a esclarir amb la llum de la fe les situacions noves i els problemes que encara 
no s 'han plantejat en el passat. 
El Catecisme comportarà, doncs, coses noves i coses antigues (cf. Mt 13,52), ja 
que la fe és sempre la mateixa i és font de llum sempre noves. 
Per respondre a aquesta doble exigència, el Catecisme de l'Església catòlica 
per un costat reprèn l'ordre «antic», tradicional i ja seguit pel Catecisme de 
sant Pius V, bo i articulant el contingut en quatre parts: el credo; la sagrada 
litúrgia, amb els sagraments en primer pla; l'obrar cristià, exposat a partir dels 
manaments; i finalment la pregària cristiana. Però, al mateix temps, el contin
gut és sovint expressat d 'una manera «nova», a fi de respondre als interrogants 
de la nostra època. 
Les quatre parts estan lligades les unes a les altres: el misteri cristià és l'objecte 
de la fe (primera part); és celebrat i comunicat en les accions litúrgique 
(segona part); és present per il·luminar i sostenir els fills de Déu en llur obrar 
(tercera part); fonamenta la nostra pregària, el cimal de la qual és el «Parenos-
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tre» i constitueix l 'objecte de la nostra petició, de la nostra lloança i de la 
nostra intercessió ( quarta part). 
La litúrgia és ella mateixa pregària: la confessió de la fe troba el eu lloc just en 
la celebració del culte. La gràcia, fruit dels sagraments, és la condició insubsti
tuïble de l'obrar cristià, així com la participació a la litúrgia de l'Església dema
na la fe. Si la fe no es desplega en obres, resta morta (cf. Jm 2,14-26) i no pot 
donar fruits de vida eterna. 
Llegint el Catecisme de l'Església catòlica, podem copsar l'admirable unitat del 
misteri de Déu, del seu designi de salvació, com també el lloc central de 
Jesucrist, el Fill únic de Déu, enviat pel Pare, fet home al si de la santíssima 
Verge Maria per l'Esperit Sant, per tal de ser el nostre Salvador. Mort i ressusci
tat, és sempre present en la seva Església, particularment en els sagraments; és 
la font de la fe, el model de l'obrar cristià i el mestre de la nostra pregària. 

Valor doctrinal del text 

El Catecisme de l'Església catòlica, que vaig aprovar el 25 de juny passat i del 
qual avui ordeno la publicació en virtut de l'autoritat apostòlica, és una exposi
ció de la fe de l'Església i de la doctrina catòlica, testificades o il·luminades per 
la Sagrada Escriptura, la Tradició apostòlica i el magisteri eclesiàstic. El reco
nec com un instrument vàlid i autoritzat al servei de la comunió eclesial i com 
una norma segura per a l'ensenyament de la fe. Que pugui servir per a la 
renovació a la qual l'Esperit Sant crida sense parar l'Església de Déu, Cos del 
Crist, en pelegrinatge vers la llum sense ombra del Regne! 
L'aprovació i la publicació del Catecisme de l'Església catòlica constitueixen 
un servei que el successor de Pere vol donar a la santa Església catòlica, a totes 
les Esglésies particular en pau i en comunió amb la Seu apostòlica de Roma: 
el de sostenir i de confirmar la fe de tots els deixebles del Senyor Jesú ( cf. Lc 
22,32), com també d'estrènyer els lligams de la unitat en la mateixa fe apostòlica. 
Demano, doncs, als pastors de l'Església i als fidels de rebre el Catecisme amb 
un esperit de comunió i d 'utilitzar-lo assíduament en complir llur missió d'a
nunciar la fe i de cridar a la vida evangèlica. Aquest Catecisme els és donat a fi 
que serveixi de text de referència segur i autèntic per a l'ensenyament de la 
doctrina catòlica, i molt particularment per a la composició dels catecismes 
locals. És també ofert a tots els fidels que desitgen conèixer millor les riqueses 
inesgotables de la salvació ( cf. Jo 8,32). Vol aportar un sosteniment als esforços 
ecumènics animats pel sant desig de la unitat de tots el cristians, tot mostrant 
amb exactitud el contingut i la coherència harmoniosa de la fe catòlica. En fi, 
el Catecisme de l'Església catòlica és ofert a tothom que ens demani raó de 
l'esperança que hi ha en nosaltres (cf. lPe 3,15) i que voldrà conèixer allò que 
creu l 'Església catòlica. 
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Aquest Catecisme no és destinat a substituir els catecismes locals degudament 
aprovats per les autoritats eclesiàstiques, els bisbes diocesans i les Conferèn
cies episcopals, sobretot quan han rebut l'aprovació de la Seu apostòlica. És 
destinat a encoratjar i a ajudar la redacció de nous catecismes locals que tin
guin en compte les diverses situacions i cultures, però que guardin acurada
ment la unitat de la fe i la fidelitat a la doctrina catòlica. 

Conclusió 

Al terme d'aquest document que presenta el Catecisme de l'Església catòlica, 
prego a la santíssima Verge Maria, Mare del Verb encarnat i Mare de l'Església, 
que sostingui per la seva poderosa intercessió el treball catequètic de tota 
l'Església a tots els nivells, en aquest temps en què l'Església és cridada a un 
nou esforç d'evangelització. Que la llum de la fe veritable pugui alliberar la 
humanitat de la ignorància i de l'esclavatge del pecat per conduir-la a l'única 
llibertat digna d'aquest nom ( cf. Jn 8,32): la de la vida en Jesucrist sota el 
guiatge de l'Esperit Sant, ací baix i en el Regne del cel, en la plenitud de la 
felicitat de la visió de Déu cara a cara (cf. lCo 13,12; 2Co 5,6-8)! 
Donat 1'11 d'octubre de 1992, trentè aniversari de l'obertura del Concili Vaticà 
II, en el catorzè any del meu pontificat. 

~ 


