TEMPS DE LA CREACIÓ
Cada any, de l'1 de setembre al 4 d'octubre, els cristians d’arreu del món estem cridats a
aprofundir la nostra relació amb el Creador, amb tots els nostres germans i amb tota la
creació. És el que s’anomena el Temps de la Creació.
Enguany amb el lema "La xarxa de la vida: La biodiversitat com a benedicció de Déu", el
Temps de la Creació 2019 ens convida a reconèixer el valor únic de cada criatura a la
xarxa de vida, meravellosament complexa, que Déu ha creat i a treballar activament per
preservar aquesta biodiversitat.

Com ho canta el salm 24: 1‐2,
"És del Senyor la terra i tot el que
s’hi mou, el món i tots els qui
l’habiten."

Com a seguidors de Crist, des de totes les parts del món, compartim el mateix paper de
protectors de la creació de Déu. El nostre benestar està vinculat amb el benestar de tots
i tenim la responsabilitat moral i espiritual de cuidar la nostra casa comuna i les nostres
germanes i germans més afectats.

1 de Setembre de 2019

El Temps de la Creació ens ha de portar a preguntar‐nos si les nostres accions honren al
Creador i a introduir canvis en els nostres hàbits quotidians per afavorir als "més
vulnerables" i reduir els impactes de la degradació ambiental.
El Papa Francesc en la seva encíclica “Laudato Si ', que aborda els principals problemes
sobre la relació de l'ésser humà amb els seus semblants i amb la natura, ens diu que per
fer‐hi front cal que cada un de nosaltres acollim la cura de la creació en la nostra vida
espiritual, aprofundim un canvi en el nostre estil de vida i impulsem una transformació
de la nostra societat.
A mesura que la crisi mediambiental s'agreuja, és més urgent que els cristians donem
testimoni de la nostra fe i emprenguem accions reals per preservar el do de la creació
que compartim. Aquest dies ens ofereixen l’oportunitat de contemplar les meravelles
de la creació , donar‐ne gràcies a Déu i reflexionar sobre la cura que en tenim.

