JORNADA MUNDIAL DE LA PAU
LA PAU COM A CAMÍ D’ESPERANÇA:
DIÀLEG, RECONCILIACIÓ I CONVERSIÓ ECOLÒGICA

El papa Pau VI va instaurar la Jornada Mundial de la Pau l’any 1968 amb la finalitat de "dedicar
als pensaments i als propòsits de la pau una celebració particular el primer dia de l'any civil".
Des d’aleshores és una celebració d'especial rellevància i cada any, l’1 de gener, tots els
catòlics preguem per la pau alhora que ens comprometem a construir un món millor.

1 de gener de 2020

Tradicionalment, cada any, amb motiu d'aquesta celebració, el papa fa la seva aportació a la
construcció de la pau a través d’un missatge que recorda que al món hi continua havent
moltes víctimes innocents que “carreguen sobre elles el turment de la humiliació i l’exclusió,
del dol i la injustícia”.

Enguany el papa Francesc, en el seu missatge, aborda la urgència del diàleg, la reconciliació i la
conversió ecològica, emfatitzant la pau “com a camí d’esperança”.
En el seu missatge, el papa afirma que “el desig de pau està profundament inscrit en el cor de
l’home i no hem de resignar‐nos a res que sigui menys que això”, però que “obrir i traçar un
camí de pau és un desafiament molt complex, ja que els interessos que hi ha en joc en les
relacions entre persones, comunitats i nacions són múltiples i contradictoris”.
Per això ens diu: “El món no necessita paraules buides, sinó testimonis convençuts, artesans
de la pau oberts al diàleg sense exclusió ni manipulació”, perquè “el coneixement i l’estimació
pels altres poden créixer en l’escolta mútua, fins al punt de reconèixer en l’enemic el rostre

d’un germà” i “només triant el camí del respecte serà possible trencar l’espiral de venjança i
emprendre el camí de l’esperança”.

El papa també ens recorda que “mai no hi haurà una pau veritable tret que siguem capaços de
construir un sistema econòmic més just” i apel∙la a la conversió ecològica integral que ens
porta “a tenir una mirada nova sobre la vida, considerant la generositat del Creador que ens va
donar la terra i que ens recorda la joiosa sobrietat de compartir”, una conversió integral que
transforma “les relacions que tenim amb els nostres germans i germanes, amb els altres éssers
vius, amb la creació en la seva varietat tan rica i amb el Creador, que és l’origen de tota vida”.

Conclou el missatge del Sant Pare dient‐nos que “la pau no s’aconsegueix si no se l’espera”.
perquè “l’esperança és la virtut que ens posa en camí, ens dona ales per avançar, fins i tot
quan els obstacles semblen insuperables”. Es tracta, en definitiva, “de creure en la possibilitat
de la pau, de creure que l’altre té la mateixa necessitat de pau que nosaltres” i d’inspirar‐nos
“en l’amor de Déu per cadascú de nosaltres, un amor alliberador, il∙limitat, gratuït i
incansable”.

Que el Déu de la pau ens beneeixi i ens faci artesans de seva la pau!

