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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

MISSATGE DEL PAPA FRANCESC
PER A LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAU
Jesús, a l’enviar els seus deixebles en missió, els va dir: «Quan entreu en
una casa, digueu primer: “Pau en aquesta casa”. Si allí hi ha algú que n’és
digne, la pau que li desitgeu reposarà damunt d’ell; si no, tornarà a vosaltres»
(Lc 10,5-6).
Donar la pau està en el centre de la missió dels deixebles de Crist. I
aquest oferiment està dirigit a tots els homes i dones que esperen la pau
enmig de les tragèdies i la violència de la història humana[1]. La «casa»
esmentada per Jesús és cada família, cada comunitat, cada país, cada
continent, amb les seves característiques pròpies i amb la seva història; és
sobretot cada persona, sense distinció ni discriminació. També és la nostra
«casa comuna»: el planeta en què Déu ens ha col·locat per a viure i al que
estem cridats a tenir cura amb interès.
Per tant, aquest és també el meu desig al començament del nou any:
«Pau en aquesta casa».
En efecte, la funció i la responsabilitat política constitueixen un

desafiament permanent per a tots els qui reben el mandat de servir el seu
país, de protegir els qui hi viuen i de treballar per tal de crear les condicions
per a un futur digne i just. La política, si es duu a terme en el respecte
fonamental de la vida, la llibertat i la dignitat de les persones, pot convertir-se
veritablement en una forma eminent de la caritat.
El papa Benet XVI recordava que «tot cristià està cridat a aquesta
caritat, segons la seva vocació i les seves possibilitats d’incidir en la pólis. […]
El compromís pel bé comú, quan està inspirat per la caritat, té un valor
superior al compromís merament secular i polític. […] L’acció de l’home sobre
la terra, quan està inspirada i sostinguda per la caritat, contribueix a
l’edificació d’aquesta ciutat de Déu universal envers la qual avança la
història de la família humana»[4]. És un programa amb el qual poden estar
d’acord tots els polítics, de qualsevol procedència cultural o religiosa, que
desitgin treballar junts pel bé de la família humana, practicant aquelles virtuts
humanes que són la base d’una bona acció política: la justícia, l’equitat, el
respecte mutu, la sinceritat, l’honestedat, la fidelitat.
Estem convençuts que la bona política està al servei de la pau;
respecta i promou els drets humans fonamentals, que són igualment deures
recíprocs, de manera que es pot teixir un vincle de confiança i gratitud entre
les generacions presents i futures.
En la política, desgraciadament, al costat de les virtuts no hi falten els
vicis. Aquests vicis, que afebleixen l’ideal d’una democràcia autèntica, són
la vergonya de la vida pública i posen en perill la pau social: la corrupció —
en les seves múltiples formes d’apropiació indeguda de béns públics o
d’aprofitament de les persones—, la negació del dret, l’incompliment de les
normes comunitàries, l’enriquiment il·legal, la justificació del poder mitjançant
la força o amb el pretext arbitrari de la «raó d’Estat», la tendència a
perpetuar-se en el poder, la xenofòbia i el racisme, el rebuig a tenir cura de
la Terra, l’explotació il·limitada dels recursos naturals per un benefici
immediat, el menyspreu dels qui s’han vist obligats a anar a l’exili.

Cuando el ejercicio del poder político apunta únicamente a proteger
los intereses de ciertos individuos privilegiados, el futuro está en peligro y los
jóvenes pueden sentirse tentados por la desconfianza, porque se ven
condenados a quedar al margen de la sociedad, sin la posibilidad de
participar en un proyecto para el futuro. En cambio, cuando la política se
traduce, concretamente, en un estímulo de los jóvenes talentos y de las
vocaciones que quieren realizarse, la paz se propaga en las conciencias y
sobre los rostros.
Hoy más que nunca, nuestras sociedades necesitan “artesanos de la
paz” que puedan ser auténticos mensajeros y testigos de Dios Padre que
quiere el bien y la felicidad de la familia humana.
Cien años después del fin de la Primera Guerra Mundial, y con el
recuerdo de los jóvenes caídos durante aquellos combates y las poblaciones
civiles devastadas, conocemos mejor que nunca la terrible enseñanza de las
guerras fratricidas, es decir que la paz jamás puede reducirse al simple
equilibrio de la fuerza y el miedo. Mantener al otro bajo amenaza significa
reducirlo al estado de objeto y negarle la dignidad. Es la razón por la que
reafirmamos que el incremento de la intimidación, así como la proliferación
incontrolada de las armas son contrarios a la moral y a la búsqueda de una
verdadera concordia. El terror ejercido sobre las personas más vulnerables
contribuye al exilio de poblaciones enteras en busca de una tierra de paz.
No son aceptables los discursos políticos que tienden a culpabilizar a los
migrantes de todos los males y a privar a los pobres de la esperanza. En
cambio, cabe subrayar que la paz se basa en el respeto de cada persona,
independientemente de su historia, en el respeto del derecho y del bien
común, de la creación que nos ha sido confiada y de la riqueza moral
transmitida por las generaciones pasadas.
La paz es una conversión del corazón y del alma, y es fácil reconocer
tres dimensiones inseparables de esta paz interior y comunitaria:
― la paz con nosotros mismos, rechazando la intransigencia, la ira, la
impaciencia y ―como aconsejaba san Francisco de Sales―

teniendo “un poco de dulzura consigo mismo”, para ofrecer “un poco de
dulzura a los demás”;
— la paz con el otro: el familiar, el amigo, el extranjero, el pobre, el que
sufre...; atreviéndose al encuentro y escuchando el mensaje que lleva
consigo;
— la paz con la creación, redescubriendo la grandeza del don de Dios y la
parte de responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros, como
habitantes del mundo, ciudadanos y artífices del futuro.
Papa Francesc.
Del seu missatge per a la celebració de la 53 Jornada Mundial de la Pau.

DIFUNTS
1 de gener: 10h. Teodoro Vázquez
SANTORAL

1 de gener: Santa Maria, Mare de Déu.
2 de gener: Sants Basili el gran i Gregori Nazianzé, bisbes i doctors de
l’Església.

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS

Dimarts 1 de gene: A les 19h Concert d’Any Nou.
Tradicional concert de nadales i cançons típiques catalanes. Concert amb la
participació de cantants solistes lírics.
Organitza “Societat Cor de la Flora”.
Dissabte 5 de gener: Missa de vigília de l’Epifania a les 19:30h.
Diumenge 6 de gener: Solemnitat de l’Epifania.
Misses a les 10h i les 11:30h.

