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NOTÍCIES DEL PAPA Francesc: “Hi ha més màrtirs ara que en els primers segles” El
martiri està sent un dels grans temes en la predicació del papa Francesc. Durant la
pregària dominical de l’Àngelus, en la vigília de la festa de la nativitat de sant Joan
Baptista, el Pontífex ha assegurat que hi ha avui [...]
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NOTÍCIES DEL PAPA
Francesc: “Hi ha més màrtirs ara que en els primers segles”
El martiri està sent un dels grans temes en la predicació del papa Francesc. Durant la
pregària dominical de l’Àngelus, en la vigília de la festa de la nativitat de sant Joan Baptista,
el Pontífex ha assegurat que hi ha avui més màrtirs “que en els primers segles”. A més de les
persones que moren per “romandre ﬁdels a Jesucrist i l’Evangeli”, el Papa va citar als que
s’entreguen al servei dels altres, ja siguin sacerdots, pares i mares, joves voluntaris, etc. Però
també va al.ludir a “tantes persones, cristians i no cristians, que perden la seva pròpia vida
per la veritat”, és a dir, per Crist. “Quantes persones paguen a un alt preu el compromís per
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la veritat! Quants homes rectes prefereixen anar contra corrent, per tal de no renegar la veu
de la consciència, la veu de la veritat! Persones rectes que no tenen por d’anar
contracorrent, i nosaltres no hem de tenir por. Entre vostès hi ha tants joves. Però a vostès
joves, els dic: no tinguin por d’anar contracorrent. Endavant, siguin valents i vagin
contracorrent! I estiguin orgullosos de fer-ho”. Font: Alfa i Omega
El Sant Pare parla sense embuts als bisbes: no vol “ambiciosos”
“Estigueu atents que els candidats a bisbes siguin pastors propers a la gent, pares i germans,
que siguin amables, pacients i misericordiosos. Que estimin la pobresa, tant la interior -la
llibertat per al Senyor- com l’exterior, que és senzillesa i austeritat de vida, que no tinguin
una psicologia de prínceps”. Són les paraules que ha utilitzat el papa Francesc davant els
nuncis apostòlics i delegats pontiﬁcis que representen la Santa Seu a tot el món. Els va
demanar una especial observança a l’hora de nomenar els futurs bisbes perquè les regnes de
l’Església no es lliurin a la “mundanitat espiritual” que condueix a actuar en interès propi i
“exposa als pastors al ridícul”, va indicar. “Estiguin atents perquè no siguin ambiciosos”, va
advertir als representants pontiﬁcis, que van ser convocats per a aquesta reunió per Benet
XVI amb motiu de l’Any de la Fe. Després de reclamar en dies passats “pastors amb olor a
ovella” i demanar oracions per a que els sacerdots s’allunyin del carrerisme fàcil i siguin
“humils, mansos i estiguin al servei del poble” perquè no es converteixin en “llops rapaços”,
Francesc no deixa passar una ocasió sense oferir clares indicacions als pastors de l’Església.
Font: La Razón
L’escàndol de la fam
La denúncia del Papa és seriosa: l’abundància de la producció global d’aliments ha de
permetre satisfer la fam de tots els homes. No obstant això, encara avui milions de persones
pateixen i moren de fam. Això és “un veritable escàndol”, que es realitza en la indiferència
més absoluta i en nom de les lògiques especulatives que generen pobresa. El Sant Pare dirigint-se als participants de la 38a Conferència de l’Organització de les Nacions Unides per
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“preu dels aliments”, els que han fet promeses als pobres i després no van complir, els que
provoquen “l’eradicació en el seu ambient de persones, famílies i comunitats”, un dels
efectes més preocupants de les greus crisi. Font: L’Osservatore Romano
NOTÍCIES DEL DIA
Wert: els universitaris que treuen menys d’un 6,5 haurien d’estudiar “una altra cosa”
Nova polèmica protagonitzada pel ministre d’Educació, José Ignacio Wert. Va qüestionar ahir
que un estudiant universitari que no sigui capaç d’obtenir una nota mitjana d’un 6,5 per
optar a una beca “estigui ben encaminat” i hagi de continuar els seus estudis universitaris.
“No és que els paguem els estudis, és que els paguem per estudiar”, ha precisat Wert en una
entrevista a TVE en referència als estudiants becats. Segons la seva opinió, considerar que
un universitari no podrà optar a una beca amb els nous requisits -nota mitjana de 6,5 enfront
del 5,5 que es demanava aquest curs i al 5 anterior- “és assumir que hi ha una diﬁcultat
objectiva o una impossibilitat de treure un 6,5 “quan la mitjana del 1,5 milions d’estudiants
universitaris està per sobre d’aquesta nota, assegura. La polèmiques declaracions han
provocat una onada de crítiques a les xarxes socials. Font: Agències
Els defensors del matrimoni, reprimits per l’Estat francès
La mobilització de la societat francesa en defensa del matrimoni i la família, i l’aprovació a
França de la llei d’unions entre persones del mateix sexe ha tornat al centre del debat públic
després de la detenció arbitrària de manifestants. Entre ells, l’arrest de l’estudiant Nicolas
Bernard en una manifestació pacíﬁca el passat dia 16 i la posterior condemna a dos mesos
de presó i una multa de 1.000 euros. El bisbe de Baiona, Marc Aillet, ha donat suport
públicament a Nicolás i ha iniciat manifestacions i recollida de signatures com a protesta
davant de tanta violència i arbitrarietat. Font: InfoCatólica
Agredida amb àcid després de rebutjar casar-se per obligació
Una jove actriu de cinema pastún ha estat atacada amb àcid pel seu productor al nord-oest
del Pakistan, després de rebutjar una proposta de matrimoni de l’agressor. La mare i un
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germà de Bushra -el seu nom artístic- també han patit ferides lleus en intentar protegir
l’actriu. Els atacs amb àcid contra dones, sovint enquadrats dins dels anomenats crims
d’honor, són habituals al Pakistan, on les dones pateixen una greu discriminació en totes les
esferes de la societat. La pastún és la segona ètnia més nombrosa del país, per darrere de la
punyabí, i té presència especialment a la província de Khyber-Pakhtunkhwa, on és
majoritària. Els talibans i altres grups islamistes han atacat en el passat a gent pertanyent al
món del cinema pastín, per considerar a aquest col·lectiu molt liberal davant la seva
concepció de la vida. Font: EFE
Mor un sacerdot sirià catòlic a mans de jihadistes
Aquest diumenge ha estat assassinat el sacerdot sirià François Murad va ser al convent de la
Custòdia de Terra Santa, a Gassanieh (nord de Síria), on s’havia refugiat. Segons fonts locals,
el monestir on es trobava el p. Murad va ser atacat per militants vinculats al grup jihadista
Jahbat al-Nusra. El pare François, de 49 anys, havia donat els primers passos en la vida
religiosa amb els frares franciscans de la Custòdia de Terra Santa, i amb ells continuava
compartint estrets vincles d’amistat espiritual. Després de ser ordenat sacerdot al poble de
Ghassanieh, havia començat la construcció d’un monestir cenobític dedicada a Sant Simó
Estilita, en el si de l’Església siro-catòlica. Després de l’inici de la Guerra Civil, el monestir de
Sant Simó havia estat bombardejat i el p. Murad es va traslladar al convent de la custòdia per
raons de seguretat i per donar suport als pocs que quedaven. “Resem -escriu a la nota de
premsa el prior Pierbattista Pizzaballa OFM- perquè aquesta guerra absurda i vergonyosa
acabi aviat i el poble de Síria pugui tornar a la normalitat “. Font: Agència Fides
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