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UN DESIG DE PAU

Benvolguts diocesans:
En començar el nou any, els cristians ens fem ressò del desig de Déu, que vol la pau, i preguem
perquè aquesta es realitzi. Pau per a totes les nacions i per a tothom. Cada any, el Nadal ens recorda
que Déu ha volgut fer-se Nen per atreure el cor de l’home i satisfer-lo amb la seva pau. Aquest desig
de pau s’estén per la terra sencera i arriba a tots els homes de bona voluntat.
Per això, per Nadal fem un esforç per deixar de mirar-nos només a nosaltres mateixos i alçar la nostra
vista per contemplar el món que ens envolta i en el qual tantes persones pateixen les conseqüències
de la violència, l’opressió o la guerra.Aquest any, de manera particular, el Papa Francesc ens demana
que dirigim la mirada als milions de migrants i refugiats que hanhagut d’abandonar la seva llar
buscant un lloc on millorar les seves condicions de vida i viure en pau.
El Papa ens convida a no romandre indiferents davant d’aquesta tragèdia, sinó reaccionar amb
generositat. I articula la resposta en quatre verbs, que indiquen quatre accions fonamentals.
El primer verb és “acollir”, perquè els migrants i refugiats són part de la nostra família humana.
Lamentablement, hi ha una retòrica que emfatitza els riscos per a la seguretat nacional o el cost que
suposa l’acollida dels refugiats. Però aquest discurs de la por menysprea la dignitat que té cada un
d’ells i només sembra discòrdia i discriminació. L’Escriptura és molt clara quan diu:
“No oblideu l’hospitalitat, per ella alguns, sense saber-ho, han allotjar a àngels” (He 13, 2).
La segona paraula és “protegir”, perquè no es tracta només de rebre els migrants, sinó de reconèixer
la seva dignitat i garantir els seus drets, tenint en compte que ells tenen els mateixos drets que
nosaltres a gaudir dels béns de la terra.
La tercera acció és “promoure”, és a dir, donar suport al seu desenvolupament humà garantint
l’accés a tots els nivells d’educació i valorant els tresors de la seva pròpia cultura, que ens enriqueixen
a tots.
Finalment, cal “integrar”, el que implica treballar perquè migrants i refugiats participin plenament en
la vida de la nostra societat. Aquest procés, que generalment és llarg, només es pot dur a terme
promovent una cultura de la trobada, que faciliti el coneixement mutu, l’intercanvi cultural i uns
processos d’integració en el que tots en tinguin part.
El primer dia de l’any vam escoltar la benedicció d’Aaron, en la qual es diu: “que el Senyor giri cap a
tu i et doni la pau” (1 Sam 7, 11). Preguem per aquesta intenció i treballem perquè es
faci realitat.
Molt feliç any nou!
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