Glossa

La pau: un bé preciós que cal conservar
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Com cada any per aquestes dates, el papa Francesc publica el seu missatge amb motiu de la Jornada Mundial de la
Pau que se celebra el dia 1 de gener. Enguany té com a títol “La pau com a camí d’esperança: diàleg, reconciliació i
conversió ecològica”.

No cal dir que un dels aspectes fonamentals per assolir la
pau és la reconciliació. No pot haver pau sense perdonar
els germans i sense demanar perdó als altres: “Aprendre
a viure en el perdó augmenta la nostra capacitat de convertir-nos en dones i homes de pau”.

El Sant Pare ens diu que “la pau, com a objecte de la nos- En aquests temps que es parla tant de l’ecologia, del canvi clitra esperança, és un bé preciós, al qual aspira tota la hu- màtic, recordem que el Sant Pare en l’encíclica “Lloat sigueu”
manitat”. Si tenim esperança en la nostra societat, en ja ens parlava de la cura de la casa comuna. Ara ens diu que
les nostres relacions i en nosaltres mateixos, esperança “la conversió ecològica a la qual apel·lem ens porta a tenir una
d’arribar a ser millors, obtindrem la pau. Perquè la pau mirada nova sobre la vida, considerant la generositat del
comença primer en un mateix, en estar bé interiorment. Creador que ens va donar la terra i que ens recorda la joiosa
En canvi “la desconfiança i la por augmenten la fragilitat sobrietat de compartir”. No només hem d’estar en pau amb
de les relacions i el risc de violència, en un cercle viciós nosaltres mateixos i amb els altres sinó que hem de transmeque mai no pot conduir a una relació de pau”.
tre aquesta pau al nostra voltant, a la nostra terra, la natura i
els animals que comparteixen la vida amb nosaltres.
El papa Francesc ens parla també del diàleg i l’escolta
perquè hem d’escoltar i aprendre de la memòria de les Avui festa de la Sagrada Família recordem que tots nosgeneracions passades, així no cometrem els mateixos er- altres, el món i tot el que ens envolta és la nostra “família”
rors que porten a les guerres i els conflictes: “No es pot i si volem conservar-la, si volem que hi hagi pau hem de
realment assolir la pau sense que hi hagi un diàleg con- tenir esperança, hem d’escoltar sense jutjar, hem de pervençut d’homes i dones que busquin la veritat més enllà donar i ser perdonats i estimar la natura. Com sempre
de les ideologies i de les opinions diferents”.
trobareu aquest missatge sencer a la nostra web.
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