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“ESTÀS EXCOMUNICAT!”
- I QUÈ ÉS AIXÒ?
1
L’excomunió és una pena canònica que consisteix en la privació d’alguns drets que
tot cristià-catòlic té. L’excomunicat no pot, per exemple, celebrar ni rebre els sagraments.
Tot i així, aquesta prohibició queda en suspens quan el sacerdot excomunicat hagi
d’atendre un fidel en perill de mort. – L’excomunió és una “censura” o pena medicinal
(can.1312), per a la correcció del transgressor que hagi obrat amb ple coneixement i
llibertat (contumàcia). Si es penedeix, pot ésser i ha d’ésser absolt del pecat i de la censura
(can. 1358).
2
L’autoritat eclesiàstica competent a vegades imposa aquesta gravíssima pena per
certs delictes (se’n diu “ferendae sententiae”). O també un mateix incorre en aquesta pena
automàticament o “ipso facto” (se’n diu “latae sententiae”). Aquesta pena pot romandre
oculta, si no està declarada. Tanmateix, el qui està penalitzat ha d’atendre-s’hi en
consciència. Segons el decret canònic actual, un membre de l’Església catòlica queda
automàticament excomunicat en els següents casos:
Apostasia de la fe, o heretgia o cisma (can.1364).
Profanació de les espècies consagrades (la Sagrada Eucaristia) (can.1367).
Violència física contra el Pontífex Romà (can.1370).
El confessor que absol el còmplice d’un pecat contra el sisè manament (can.1378).
El confessor que viola o revela el secret sacramental ( can.1388).
Procurar l’avortament, si aquest es produeix (1398).
3
Però a l’entorn de l’excomunió hi ha força
ignorància o confusió, tant entre els profans com
entre els fidels. Per exemple, l’excomunió no té res a
veure amb el no poder combregar (comunió
eucarística) per part d’un divorciat que s’ha tornat a
casar civilment. És un cas un xic contestat per molts,
sobretot si la parella té fills que vol educar en la fe i
els porten a catequesi i els acompanyen a Missa. La
raó de la prohibició que es donava o es dona en
aquests casos no és perquè siguin “excomunicats”, sinó perquè per poder combregar
sacramentalment la persona hauria de manifestar una plena adhesió a l’Església, també en
la seva disciplina. La persona afectada hauria de consultar-ho amb el seu confessor.

4
L’excomunió tampoc no té res a veure amb l’expulsió de l’estat clerical, és a dir,
amb el que es diu “reducció a l’estat laical” a un sacerdot que hagi comès un delicte
castigat amb aquesta pena. Segurament per ignorància, algunes notícies dels mitjans de
comunicació ho confonen. Així ho feien fa poc dient que uns sacerdots acusats de
pederàstia havien estat excomunicats, quan en realitat era que havien estat reduïts a l’estat
laical i no podrien continuar exercint el sacerdoci.
5
L’excomunió no és pròpiament expulsió de l’Església. Com a batejat, l’excomunicat
continua pertanyent a Poble de Déu, encara que tingui limitats els seus drets. En canvi, si
una persona voluntàriament apostatés de la seva fe i demanés que se’l donés de baixa de
la Comunitat, en aquest cas sembla que sí que es podria dir que ha deixat de ser de la
“família catòlica”.
6
A vegades els mitjans de comunicació no encerten prou quan donen notícies
relacionades amb l’Església, potser per ignorància o potser per poc interès de voler
precisar les coses. Per exemple, fa poc llegíem o escoltàvem per ràdio que el Papa Francesc
havia acceptat la dimissió de l’arquebisbe de Washington com a represàlia d’haver
encobert anys enrere, quan era bisbe a Pittsburg (Pensilvània), alguns casos de pederàstia.
Cert que el Papa Francesc acostuma a procedir enèrgicament contra tot el que es relaciona
amb abusos a menors. Però en aquest cas concret es tractava d’acceptar la renúncia del
bisbe després d’haver-la presentada voluntàriament dos anys abans per motius d’edat
(75a.). És veritat que aquest bisbe, en acomiadar-se de la diòcesi es lamentava d’alguns
errors en la seva actuació. Però l’acceptació de la seva renúncia no era simplement per
represàlia; no era una dimissió forçada o una expulsió de la diòcesi.
7
Sap
greu
haver
de
reconèixer que dintre l’Església hi
hagi fidels de tots els estaments
(laics, religiosos i sacerdots) que
es mereixen una sanció a causa de
la seva conducta. Sí! S’ha de
condemnar el pecat, però no el
pecador! Sempre cal reservar un
sentiment de compassió envers
aquella persona que hagi tingut la
desgràcia de pecar i cometre
algun fet condemnable. Jesús
digué en una certa ocasió: “Aquell de vosaltres que no tingui pecat, que tiri la primera pedra”
(Joan 8,7). Però en una altra ocasió Jesucrist va ser dur quan va dir: “Al qui fa caure en pecat
un d’aquests petits que creuen en mi, més li valdria que li pengessin al coll una mola de molí i
l’enfonsessin enmig del mar” (Mateu 18,6). Jesús parlava del qui escandalitza un petit... I
d’escàndols, n’hi ha tants! Déu ens guardi d’escandalitzar ningú, i menys un dels més
petits o vulnerables...
Mateu Sanclimens

CONVENT DE POMPEIA (Diagonal, 450, tel. 93 416 18 12)

Horari de Porteria:
De dilluns a divendres:
De 9h a 13:00h, i de 16h a 19:30h.
Dissabtes: D’11 a 13, i de 17 a 20
(Tancat en dies de festa només civil)
Diumenges i festes: De 10h a 13h.
El nostre Santuari resta obert:
Dies feiners (de dilluns a divendres):
De 6:30 a 13:00h, i de 18h a 20h.
Dissabtes: De 8h a 9h, i de 18:30h a 20h.
Diumenges: De 10 a 13:15, i de 18:30 a20h
Horari de Misses:
De dilluns a divendres (feiners): A les 7h, a les 8h i a les 19h.
Dissabtes i dies de festa només civil: A les 8:30 i 19h.
Diumenges i festes de precepte: A les 10:30, 12:30 i 19h
Servei social (Grup d’ajuda als pobres): Dimarts i dijous, de 17h a 19h.
Diferents Grups de Diàleg i Pregària. Informació: Fra Josep Manuel Vallejo.
Orde Franciscà Seglar: Ordinàriament, els segons diumenges de mes, de 9 a 12h.
Cap de setmana del 10 i 11 de novembre:
RECÉS A SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE. A càrrec de Fra Josep Manuel Vallejo.
Informació i inscripcions: conselldelaics@caputxins.cat
Dia 15, dijous, a les 20h, Pompeia-Grups (Riera Sant Miquel, 1bis) (Entrada lliure)
FORMACIÓ D’ADULTS: Literatura i Cristianisme,
El Regne (E. Carrère), a càrrec de Fra Jacint Duran.
Dia 29, dijous, a les 20h, Pompeia-Grups (Riera Sant Miquel, 1bis) (Entrada lliure)
CONFERÈNCIA DE J. GARCÍA DEL MURO: La Postveritat
Dia 30, divendres, a les 20:00:
Pregària contemplativa amb cants de Taizé (A la Cripta de Pompeia)
BEATIFICACIÓ DE TRES RELIGIOSES CATALANES
a la Basílica de la Sagrada Família, de Barcelona
el dia 10 de novembre a les 11h.
Eren Caputxines de la Mare del Diví Pastor (“Pastores”)
Seran beatificades juntament amb altres 13 màrtirs.
1
La germana Andrea (Ramona) Solans Ballesté
Va néixer a Lleida l’any 1875. Als 18 anys va entrar a l’Institut de les Caputxines de la Mare del
Diví Pastor. Persona entregada, alegre, creativa. Devotíssima de la Verge Maria. La guerra civil la

va sorprendre essent de la Comunitat de Premià. Reconeguda com a religiosa, els milicians la van
afusellar el dia 31 de juliol de 1936.
2
La germana Maria Auxili (Josefa) Noguera Manubens
Va néixer a Manresa l’any 1870. Als 26 anys va fer el noviciat a la casa de Sants (Barcelona). Va
ser una bona pedagoga, que inspirava confiança. L’any 1936 era de la comunitat de Premià.
Reconeguda com a religiosa, fou afusellada a La Torrassa (entre l’Hospitalet i el Prat de Llobregat)
el 31 de juliol, amb la germana Andrea.
3
Germana Patrocini (Maria) Vilanova Alsina
Va néixer a Sant Feliu de Codines l’any 1877. Als 31 anys es féu religiosa. Formava part de la
Comunitat-Col·legi de Sarrià quan va iniciar-se la persecució. Anà a oferir els seus serveis a
l’Hospital Clínic, però no els hi acceptaren en descobrir que era religiosa. Morí màrtir el dia 31 de
juliol.
------CONVENT DE L’AJUDA

(Carrer de Sant Pere Més Baix, 18 - tel. 93 319 00 87)
El nostre Santuari de la Mare de Déu
de l’Ajuda resta obert:
Dies feiners (de dilluns a divendres):
De 8:30h a 13h, i de 17h a19:30h.
Dissabtes:
De 8:30h a 13h
i de 19:30h a les 20:30h.
Diumenges:
De les 9h a les 13h,
i de les 19:30h a les 20:30h.
Horari de Porteria:
De dilluns a divendres (feiners):
De 10h a 13h, i de 17h a 19:30h.
Dissabtes: De 10h a 13h.
(Tancat en dies de festa)

Horari de Misses:
De dilluns a divendres (feiners): A les 9h.
Dissabtes i vigílies de festes de precepte: A les 9h i a les 20h.
Els dissabtes, al final de la Missa de 9h: Pregàries i Goigs.
Per a casos familiars particulars, es pot demanar una Missa a les 20h.
Diumenges i festes de precepte: A les 9:30h, 12h i 20h.
Per a confessions: Demanar a la porteria si hi ha un sacerdot disponible.
Visita i atenció als malalts: Posar-se en contacte amb el p. Josep (93 319 00 87 // 696 26 24 55)
Grup d’oració del P. Pio: Primers dimarts de mes, de 18:30 a 20h.
Però aquest mes passa al dia 13 de novembre.
Grup de Diàleg i Pregària “Les Floretes”: Tercers dissabtes de mes, a les 11:30
Orde Franciscà Seglar: Tercers diumenges de mes, a les 10:30
Servei social (Grup d’ajuda als pobres):
Entrevistes: Els DIMECRES, de 10h a 13h.

