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INAUGURACIÓ DEL CURS DE L’INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES
RELIGIOSES DE VIC – 2015-2016
Seminari Diocesà // 8-10-2015

ACTE ACADÈMIC
Les meves primeres paraules han de ser d’agraïment al Dr. Marc
Sureda i Juvany per la seva acceptació del nomenament com a director de
l’Institut Superior de Ciències Religioses. Fou el Consell de l’Institut que el
va collocar en la terna per al nomenament, la meva designació com a
Moderador de l’Institut, i el nomenament del Senyor Cardenal, Martínez
Sistach, arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de la Facultat de
Teologia, el que ho ha fet realitat; però resta clar que, sense l’acceptació
del Dr. Marc Sureda, això no hauria estat possible. La seva designació i
acceptació faran possible continuar la tasca realitzada en aquest Institut des
de fa quinze cursos. Han estat diversos els directors, però sempre amb la
mateixa finalitat: servir la formació en grau superior de ciències religioses a
la diòcesi de Vic. La preparació del nou director en l’àmbit de l’art i de la
història ajudaran a avançar en l’especificitat que volem donar a l’Institut de
la nostra diòcesi, plena d’història, de patrimoni i d’art.
El meu agraïment a la Dra. Begonya Palau pel seu servei com a
directora del nostre Institut. En el quinquenni que ha estat directora
d’aquest Institut, la Dra. Palau s’ha dedicat amb encert i amb discreció i ha
portat endavant molts reptes que teníem plantejats. Li agraïm, doncs, el
seu servei com a directora, i el servei que ha fet i fa com a docent.
Gràcies també al Dr. Armand Puig per la seva lliçó inaugural sobre el
tema «La misericòrdia de Déu i la misericòrdia dels homes en Lluc-Actes»,
que ens és una preparació molt bona per a l’Any Sant de la Misericòrdia que
el papa Francesc ha convocat i que hem de viure tots amb passió. La
misericòrdia és una realitat fonamental en el missatge evangèlic, com diu el
Sant Pare, la misericòrdia és el cor de l’evangeli. Viure amb passió aquest
Any de la Misericòrdia significa redescobrir quin és el cor de l’evangeli i el
cor del missatge cristià. El fonament, la font de la vida cristiana és la
misericòrdia de Déu. Tots, sense cap excepció, vivim de la misericòrdia;
som salvats, som justos per la misericòrdia de Déu que té en el seu Fill,
Jesús, el seu rostre; encara més, Jesús és la misericòrdia divina; i encara
més, el seu cor traspassat en la creu és la font inexhaurible de la
misericòrdia divina a favor dels homes.
Convido tot el nostre Institut a viure aquesta Any Sant de manera
intensa. Que siguin les mirades, des de tots els àmbits dels nostres estudis,
les que ajuden a aprofundir en aquesta ciència de l’amor, de la qual Crist és
el centre, la font i el cimal. Les obres de misericòrdia tant materials com
espirituals han de ser també motiu de reflexió i de vivència. Ensenyar i
deixar-se ensenyar, corregir i deixar-se corregir, aconsellar i deixar-se
aconsellar, pregar i aprendre a pregar, són algunes de les obres de
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misericòrdia que podem practicar, des de l’àmbit nostre, i que hem de
redescobrir com el que som, membres d’una institució acadèmica eclesial.
A més, també vull que des d’aquest nostre Institut es tingui molt en
compte el projecte Episcopus que, amb l’ocasió d’unes efemèrides
significatives del nostre bisbat —els 1.500 anys de la primera notícia d’un
bisbe d’Ausona, el bisbe Cinidi; els 1.000 anys de l’inici del pontificat del
comte Oliba, bisbe de Vic; els 200 anys del bisbe Francesc Veyan i Mola,
bisbe illustrat; i el primer centenari de la mort del venerable Josep Torras i
Bages, bisbe de Vic—, vol fer una mirada agraïda al nostre passat, viure
amb passió el present i albirar el futur amb esperança. Activitats diverses
de caire cultural, patrimonial, musical, caritatiu ens ajudaran a aconseguir
l’objectiu que ens hem proposat.
El desembre vinent, en concret el dia 30, es compliran doscents anys de la mort del bisbe Veyan. Solament vull remarcar el seu
aspecte d’home illustrat amb una realitat ben concreta: la Biblioteca
Episcopal de Vic l’any 1806, que en el moment de la seva obertura
comptava amb 10.000 volums; així com també el Museu d’Història Natural,
que és el precedent del futur Museu Episcopal de Vic, que fundà el bisbe
Josep Morgades l’any 1891. Sols vull remarcar la resposta de l’Església de
Vic en aquell moment de lluita, de desencontre entre la raó i la fe. El
missatge clar que donava el bisbe amb aquestes institucions era que la fe
no ha de tenir por de la raó i la ciència. En aquests moments l’Església ha
superat aquesta por de la raó i la ciència, però ara hem de maldar tots per
treballar un altre aspecte en el món del pensament i de l’acció: «Raó i
ciència, no tinguis por de la fe.» La fe cristiana no pren res del que autèntic
i és veritat, la fe cristiana obre l’horitzó de la raó per a saber mirar més
enllà, sense perdre mai la llibertat i la veritat. El Déu creador és el mateix
que el Déu redemptor. El logos que està en la creació és també el que s’ha
fet carn humana, amb un rostre concret, el rostre de Jesús, el rostre humà
de la misericòrdia de Déu.
Us desitjo a tots els qui doneu vida a aquesta institució acadèmica del
nostre bisbat un bon treball, que, certament, serà fructuós, tant per a tots
vosaltres com per a la nostra Església.
Resta inaugurat el curs 2015-2016 de l’Institut Superior de Ciències
religioses de Vic.

