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El Sant Pare inaugura el cinquè any del Vídeo del Papa convidant als cristians
d'arreu del món a impulsar l'harmonia i l'equitat
03 Gener, 2020 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

“Resem perquè els cristians, els que segueixen altres religions i les persones de bona
voluntat promoguin juntament la pau i la justícia al món”. Aquesta és la invitació que el Sant
Pare demana als ﬁdels en el primer Vídeo del Papa del 2020 amb una intenció d’oració
universal.
Francesc convida “a la reconciliació i a la fraternitat entre tots els creients i també entre
totes les persones de bona voluntat”. I en aquest món “dividit i fragmentat” evidència la
potència de “la nostra fe que ens porta a difondre els valors de la pau, de la convivència, del
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bé comú”.

La pau, el missatge principal
El Papa ha parlat de la pau en reiterades ocasions durant aquests dies. La més recent va ser
en el seu missatge per a la 53a Jornada Mundial de la Pau del primer dia de gener. Allà va
assegurar que “la pau, com a objecte de la nostra esperança, és un bé preciós, al qual aspira
tota la humanitat”. Segons explica Vatican News.

La guerra afecta els més febles
Durant la jornada de la pau, el Sant Pare recorda que les guerres i conﬂictes “no deixen
d’afectar especialment els més pobres i als més febles”. “Encara avui, a tants homes i dones,
nens i ancians se’ls nega la dignitat, la integritat física, la llibertat, inclosa la llibertat
religiosa, la solidaritat comunitària, l’esperança en el futur” assegura. Per això, el papa
Francesc insta a “buscar una veritable fraternitat, que estigui basada sobre el nostre origen
comú en Déu i exercida en el diàleg i la conﬁança recíproca”.

La Xarxa Mundial d’Oració del Papa
El Vídeo del Papa té com a objectiu difondre les intencions d’oració del Sant Pare. Aquestes
intencions són conﬁades a la Xarxa Mundial d’Oració del Papa, obra pontifícia que té com a
missió mobilitzar als catòlics per l’oració i l’acció, davant els desaﬁaments de la humanitat i
de la missió de l’Església. Avui està present en 98 països i està integrada per 35 milions de
persones. El Director Internacional de la Xarxa Mundial d’Oració del Papa (que inclou el
Moviment Eucarístic Juvenil, MEJ) és el pare jesuïta Frédéric Fornos.
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