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La xarxa de la vida: 
La biodiversitat com a 

benedicció de Déu

“Malauradament, molts esforços per 
buscar solucions concretes a la crisi 
ambiental solen ser frustrats no sols pel 
rebuig dels poderosos, sinó també per 
la falta d’interès dels altres. (...) 
Necessitem una solidaritat universal 
nova.”  (LS 14)
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Pregària per la nostra terra 

Pare nostre que sou present 
en tot l’univers i en la més petita 
de les vostres criatures, 
vós que envolteu amb la vostra tendresa 
tot el que existeix, 
vesseu en nosaltres la força del vostre 
amor perquè tinguem cura de la vida i 
de la bellesa. 
Inundeu-nos de pau, perquè visquem 
com a germans i germanes 
sense fer mal a ningú. 
Pare dels pobres, 
ajudeu-nos a rescatar els abandonats i 
oblidats d’aquesta terra 
que tant valen als vostres ulls. 
Guariu les nostres vides, 
perquè siguem protectors del món
 i no pas depredadors, 
perquè sembrem  formosor 
i no pas contaminació i destrucció. 
Toqueu els cors 
dels qui busquen només beneficis 
a costa dels pobres i de la terra.
Ensenyeu-nos a descobrir el valor de 
cada cosa, a contemplar admirats, 
a reconèixer que estem profundament 
units amb totes les criatures en el nostre 
camí cap a la vostra llum infinita. 
Gràcies perquè esteu 
amb nosaltres cada dia. 
Encoratgeu-nos, si us plau, en la nostra 
lluita per la justícia, l’amor i la pau.

Papa Francesc, Laudato Si
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