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La Pau, camí de tots
Avui, diumenge 1 de gener, celebrem la Jornada 
Mundial de la Pau instaurada, per Sant Pau VI, 

any 1967. Si en aquell moment el món 
nuclear, i la crisi social i 

maig del 68, avui, el Papa Francesc, en el seu 
missatge dedicat a aquesta Jornada Mundial, ens 
recorda les situacions ben paral·leles en les que 
vivim: la crisi sanitària, econòm
pandèmia que sembla no voler marxar de les 

entre Ucraïna i Rússia, amb les seves horroroses 
conseqüències de mort, fam i escassetat de 
matèries primeres. 

Però el Papa ens convida a 
no deixar que les 
circumstàncies que ens 
envolten esclafin la nostra 
força col·lectiva i a 
redoblar els nostres 
esforços conjunts per 
construir un món de Pau i 
Justícia, i ens diu: «Encara 
que els esdeveniments de 
la nostra vida semblin 
tràgics i ens sentim abocats vers el fosc túnel de 
la injustícia i el patiment, estem cridats a 

confiant en Déu que es fa present en la història 
pel naixement de Jesús i ens acompanya amb la 

 

Què hem de fer, doncs, davant les 
circumstàncies adverses i els embats de la vida? 
El Sant Pare ens diu: «La Pau és obra de tots, no 

nacions, no ens podem adormir com fan altres, 
hem de romandre en alerta constant i no 
tancar-nos en el dolor i la por o la resignació, no 

desanimats, sinó viure com a sentinelles vetllant 

crisis continua el Pontífex  treuen o bé el 
millor o bé el pitjor de les persones i els estats i, 
si hem après alguna cosa de la pandèmia, és que 
o ens en sortim tots plegats o no ens en sortim. 

 
tota la humanitat». 

Què hem après de les circumstàncies que ens 
envolten? Quins nous camins ens cal recórrer 
per lliurar-nos de les cadenes dels nostres vells 
hàbits? Quins senyals de vida i esperança podem 
aprofitar per avançar, malgrat el pes de les 
tragèdies, per anar endavant i fer del nostre món 
un lloc de Pau i Justícia?.  

El Papa ho té molt clar i ens exhorta, després de 
palpar la debilitat humana en la pandèmia i la 
guerra, a prendre consciència que «tots ens 
necessitem, que el nostre més gran tresor, 

encara que fràgil, és la 
fraternitat humana, 
fonamentada en la filiació 
divina comuna, i la realitat 
que ningú pot salvar-se sol. 
Cal promoure als valors 
universals que escriuen el 
camí de la fraternitat 
humana. També hem après 
que dipositar exclusivament 
la fe en el progrés, la 
tecnologia, la globalització, 

etc., converteix el nostre món en una intoxicació 
individualista i idolàtrica que genera desequilibri, 
injustícia, pobresa, marginació, fam, conflictes i 
guerres».  

 i honesta, fonamentada 
en el bé comú. Visquem un «nosaltres, símbol 
de la fraternitat universal, compromesos a guarir 
la nostra societat i el nostre planeta, posant els 

seriosament a la recerca de la felicitat de tots».  

Avui és també la solemnitat de Santa Maria, Mare 
de Déu. A ella, Reina de la Pau, li encomanem 
els bons desitjos del Papa Francesc i li supliquem 
que mogui els nostres cors i els nostres braços a 
un treball constant i fidel per la Pau, que neix 

le de Betlem. 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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Ha mort el papa emèrit Benet XVI 
 

Aquest dissabte, dia 31 de desembre de 2022, 
ha mort el papa emèrit Benet XVI. 
 
Els dies 6 i 7 de novembre de 2010 va fer una 
visita a Barcelona. 128 anys després de la 
col·locació de la primera pedra, el dia 7 de 
novembre, el Papa  Benet XVI va consagrar la 
Basílica de la Sagrada Família. E

unes pa-
raules que avui recordem: 
 
«El Senyor Jesús és la pedra que suporta el 
pes del món, que manté la cohesió de 

conquestes de la humanitat. En Ell tenim la 

ina i la seva 
consistència per si 

mateixa; està cridada a ser signe i instrument 
de Crist, en pura docilitat a la seva autoritat i 

fonamenta la nostra fe. Recolzats en aquesta 
fe, busquem junts mostrar al món el rostre de 

gran tasca, mostrar a tots que Déu és Déu de 
pau i no de violència, de llibertat i no de co-
acció, de concòrdia i no de discòrdia». 
«
el seu món, si deixa que Crist visqui en el seu 

 

sent objecte del seu amor infinit». 
 
Preguem Déu per la seva ànima i agraïm tot 
el bé que va fer durant el seu pontificat. Re-
cordem amb estima la seva vinguda el 2010 a 
Barcelona per a la dedicació de la Basílica de 
la Sagrada Família i, de la mateixa manera 
que ell va obrir les portes del temple de Gau-
dí, demanem a Déu que li obri les portes del 
cel i l'aculli a la seva Glòria. Descansi en pau. 
 

 
 
 

 

 


