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Mons. Taltavull va iniciar les sessions del Seminari
d'Estudis laïcals que enguany versa sobre la
misericòrdia a Sevilla
El bisbe Sebastià va ser el ponent principal del Seminari d'Estudis laïcals
especialitzat en la doctrina social i el dijous, 25 de febrer, va impartir la
conferència "Misericòrdia vull, no sacriﬁcis"
03 Març, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El Seminari d’Estudis laïcals que aquest curs porta per títol: L’Església plena de misericòrdia
al servei dels pobres, acull la crida del Papa Francesc a viure d’una manera nova durant
aquest any Jubilar de la Misericòrdia. El Seminari d’Estudis laïcals ajudarà a descobrir que la
nostra vida cristiana ens impulsa a una cultura de la trobada, al diàleg amb tothom, a parlar
també amb els que no pensen com nosaltres, tenen una altra fe o són indiferents. En aquest
sentit el Papa Francesc ens dóna una clau essencial quan aﬁrma que “l’Església ha de ser la
casa de la misericòrdia, la casa del perdó, del servei gratuït, de l’ajuda i de l’amor… sempre
disposada a confortar i perdonar”.
En aquesta primera sessió que tracte sobre: â€‹â€‹La misericòrdia, biga me†vi挰〰‰爀攀㨀 樠ser la
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Mare de Déu, amb la col·laboració de Mans Unides.
Després de la presentació del ponent per part de l’Arquebisbe de Sevilla, Mons. Taltavull inici
la seva ponència indicant que per creure, hem de voler creure, i va parlar d’una misericòrdia
que busca els pecadors. Destacant la necessitat de tres actituds en els cristians: autenticitat,
sinceritat i coherència, que hem de viure des de tres claus, l’Evangeli, la eclesialitat i la
missió. Amb Sant Agustí es va referir a la necessitat d’omplir el corarón del dolor dels
miserables, que ens obre la capacitat de veure Déu, que ens demana netedat de cor. Va
destacar també que Jesús va contra la hipocresia religiosa i la manca de religiositat.
Recordant l’expressió del papa Francesc: No ens deixem robar l’Evangeli.
Mons. Taltavull va demanar als presents no caure en la mundanitat espiritual que destrueix
les arrels de la nostra fe, al costat de la necessitat de ser humils i sincers. Subratllant que en
l’Església alguns busquen la vanaglòria i el poder. Com a criteris per a l’exercici de la
misericòrdia deixar alguns critérios: no jutjar, no condemnar, buscar l’ovella perduda, ser una
Església de portes obertes.
La seva intervenció esquitxada de anècdotes i experiències mantenir l’interès dels assistents
que van participar activament en el debat posterior.
Com en edicions anteriors durant el Seminari, en el marc de la Doctrina Social de l’Església i
del Magisteri més actual, en set sessions, s’oferiran visions complementàries sobre qüestions
clau, des d’una sana i positiva laïcitat, prenent la novetat cristiana com a horitzó per a un
canvi d’època.
Aquesta sisena edició del Seminari d’Estudis laïcals “Miguel Mañara” es integrada en el Pla
d’Estudis de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Isidor i Sant Leandro de Sevilla en
col·laboració amb la Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar té l’objectiu i l’interès d’aportar
arguments en aquests moments en què l’Església necessita que els cristians assumim nous
compromisos personals i socials. Vivim un moment històric i social on la novetat cristiana es
mostra com un horitzó d’esperança per a tothom, que ens ha d’impulsar a viure l’alegria de
l’Evangeli enmig d’un món complex, en un canvi d’època.
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L’Arquebisbe de Sevilla, Mons. Juan José Asenjo Pelegrina va presidir la sessió i va dedicar les
seves primeres paraules a agrair el treball de tots els moviments i associacions laïcals de
Sevilla per enfortir la comunió i oferir coordinats per la Delegació d’Apostolat Seglar espais
per a la reﬂexió i el diàleg. Al costat del ponent i l’Arquebisbe eren a la taula el Delegat
d’Apostolat Seglar, Enrique Belloso, la responsable de la secció de vida pública de la
Delegació d’Apostolat Seglar, Carmen Azaustre, el responsable dels Equips de la Mare de
Déu, Miguel Ángel López i el responsable diocesà del Camí Neocatecumenal, Miguel
Rodríguez que modero el debat posterior.

Arxidiòcesi de Sevilla
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