Glossa

El vídeo del Papa
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Algunes vegades, el Papa ha demanat a tots els catòlics una
pregària unànime per alguna necessitat. Tots recordem
quan ho feu per a evitar la intervenció militar a Síria i, més
recentment, per a l’èxit de la cimera sobre el clima de París.
El Papa no només ens convida a pregar per una mateixa
intenció en ocasions extraordinàries. Ho fa cada mes establint les intencions de l’Apostolat de l’Oració.
Aquesta realitat d’Església, des de fa molts anys, fomenta
la pregària unànime per les intencions del Sant Pare publicant-les i divulgant-les a través de cartells i fulletons.
Per tal que siguin molts més els que s’uneixin a aquesta
xarxa mundial d’oració del Papa, ha nascut “el vídeo de
Papa”. Es tracta d’un canal al You Tube on el Sant Pare
penjarà un vídeo cada mes. Així, la invitació de l’Apostolat de l’Oració arribarà també a les generacions que viuen
en les xarxes socials d’internet.
Aquest mes, a causa de la setmana de pregària per la unitat dels cristians, les dues intencions de pregària són: que
el diàleg sincer entre homes i dones de diverses religions,

comporti fruits de pau i justícia; perquè mitjançant el diàleg i la caritat fraterna, amb la gràcia de l’Esperit Sant,
se superin les divisions entre els cristians.
El Papa ha gravat un vídeo sobre el diàleg interreligiós
breu, directe i bonic. Ens invita a fer nostra la seva petició d’oració tant en l’oració personal quotidiana com
quan ens apleguem en comunitat.
Ajudem, doncs, el Papa en el seu treball per a la unitat de
les confessions cristianes i el diàleg entre les religions.
Ell sap que només prosperarà i fructificarà si tota l’Església, pregant, “arrenca” de Déu el miracle de la unitat dels
cristians i d’un diàleg interreligiós que porti a la pau i a
la justícia.
Unim-nos a la Xarxa Mundial d’Oració del Papa! Mirem
cada mes el seu vídeo i preguem per les seves intencions!
Una vegada més, si tots aquests instruments us van una
mica amples, demaneu als fills i néts que us l’ensenyin a
través del You Tube o mirant-lo a través de la pàgina web
del bisbat.
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