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Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell
Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes,
mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres
entitats diocesanes Benvolguts i benvolgudes, Em plau enviar-vos amb aquesta
carta el tríptic editat per l’Arquebisbat de Barcelona i la Comunitat de Sant’Egidio
[...]
30 juny, 2010 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral
Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de
religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes
Benvolguts i benvolgudes,
Em plau enviar-vos amb aquesta carta el tríptic editat per l’Arquebisbat de Barcelona i la
Comunitat de Sant’Egidio en el que s’ofereix la informació substancial sobre la propera
Trobada Internacional per la Pau, que se celebrarà, ajudant Déu, a la nostra ciutat els dies 3,
4 i 5 d’octubre de 2010, amb aquest lema: “Família de Déu, família dels pobles”.
Recollint el testimoni de la històrica Jornada de Pregària d’Assís convocada per Joan Pau II el
27 d’octubre de 1986, la Comunitat de Sant’Egidio ha promogut cada any des de 1987 les
Jornades Internacionals de Pregària per la Pau, que s’han portat a terme en diferents ciutats
europees i mediterrànies.
Durant aquests anys hi ha hagut una creixent acceptació del que ja s’ha anomenat com
l’esperit d’Assís, que pren com a referència inspiradora l’esperit de pau, de germanor i
d’amor que inspirà la vida de Sant Francesc, la festa del qual celebrarem el 4 d’octubre,
durant els dies de la propera Trobada de Barcelona.
La nostra ciutat ja va acollir l’any 2001 aquesta Trobada. En el curs de la Trobada de

|1

Propera Trobada Internacional de la Pau a Barcelona

Cracòvia de primers de setembre de l’any passat, a petició del Dr. Andrea Riccardi, vaig tenir
el goig d’anunciar que la Trobada de l’any 2010, que és la del 25è aniversari d’aquesta
iniciativa, se celebraria a Barcelona i vaig aproﬁtar l’oportunitat per fer una primera invitació
als representants de les Esglésies cristianes i de les grans religions mundials. La
comunicació i la invitació foren molt ben acollides.
Una munió d’immigrants viu a la nostra arxidiòcesi. Són de diferents ètnies i religions.
Considero que aquesta Trobada Internacional que aplegarà molts líders de les grans religions
del món, pot interessar molt als nostres germans que podran veure a Barcelona els seus caps
religiosos. Penso que la Trobada ens pot ajudar a l’acolliment del immigrants que estan amb
nosaltres.
Ja des d’ara, doncs, us invito a participar-hi. Per organitzar o disposar de les eines preparades
per a participar a la Trobada de Sant’Egidio, us podeu posar en contacte amb aquesta
Comunitat a la parròquia dels Sants Just i Pastor. Dels materials preparats per a la preparació
de la Visita del Sant Pare en rebreu informació properament
Aproﬁto aquesta oportunitat per desitjar-vos un bon estiu i saludar-vos amb tot afecte en
Crist,
† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

La Comunitat de Sant’Egidio i l’Arquebisbat de Barcelona acolliran la propera Trobada
Internacional de la Pau, que sota el lema “Família de Déu, família dels pobles” reunirà a
representants de diverses religions i confessions a Barcelona els propers dies 3 al 5
d’octubre.
Per recollir el testimoni de la històrica trobada d’Assís que Joan Pau II va convocar el 27
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d’octubre de 1986, la Comunitat de Sant’Egidio ha promogut en els darrers 25 anys –cada
any des del 1987– les Trobades Internacionals de Pregària per la Pau, que s’han celebrat en
diverses ciutats europees i mediterrànies. Cada edició reuneix líders religiosos i polítics, del
món de la cultura i de la política del més alt nivell, a qui es demana la seva aportació en una
gran sessió plenària i en diferents taules rodones temàtiques.
El cor de la Trobada és la cerimònia ﬁnal, que se celebra a l’aire lliure, i en què cada any es
proclama una crida de pau que posteriorment signen els representants religiosos i que es
distribueix en més de 70 països del món.
En les trobades sempre hi ha moments preciosos de debat i de diàleg religiós i cultural. En
diverses ocasions s’han convertit en autèntics “laboratoris” de pau. La seva raó de ser es
basa en la consciència que les religions desenvolupen un paper determinant a les nostres
societats, ja que amb la valentia del diàleg i la convivència les religions poden fer front als
reptes del món contemporani. A través d’una connexió en directe amb l’última Trobada,
celebrada a Cracòvia el 2009, el Papa Benet XVI va dir: “Un gran nombre de personalitats i
representants de diverses religions, convidades per la Comunitat de Sant’Egidio, s’han reunit
per reﬂexionar i pregar per la pau (…) És especialment important el paper que les religions
poden i han de fer per promoure el perdó i la reconciliació contra la violència, el racisme, el
totalitarisme i l’extremisme que desﬁguren la imatge del Creador de l’home, esborrant
l’horitzó de Déu i, en conseqüència, porten al menyspreu de l’home mateix”.
Continuant aquest camí, en l’Esperit d’Assís, la Comunitat de Sant’Egidio, en col·laboració
amb l’Arquebisbat de Barcelona està organitzant la propera Trobada Internacional per la Pau
“Família de Déu, família dels pobles”. Barcelona, a la riba del mar Mediterrani, ha estat
durant molt de temps un lloc de trobada de fes i cultures, un lloc on sempre han conviscut
comunitats cristianes, musulmanes i jueves, un lloc de diàleg i intercanvi cultural. Enguany
assistiran a Barcelona unes 500 personalitats, líders de les grans religions mundials,
persones del món de la cultura i de la política, així com alguns caps d’estat.
La trobada també comptarà amb la participació de milers de persones d’Espanya i de tot
Europa, entre elles, molts joves. La primera dècada del segle XXI ha marcat, a partir del
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drama de les Torres Bessones, anys de guerra i de violència com mai abans. Que la trobada
de Barcelona –que obre la nova dècada– pugui marcar un canvi en la història del món, fet de
valentia i de renovat compromís per la pau. Que a Barcelona s’obri un nou camí de diàleg,
l’únic camí assenyat per al futur de la humanitat.
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