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En aquest meu primer Missatge per a la Jornada Mundial de  voldria desitjar a tothom, a les persones i 
als pobles,  unauna vida plena d’alegria i d’esperança. El cor de tot home  i  de tota  dona guarda en el 
seu interior el desig d’una vida plena, de la    de la qual forma part un anhel indeleble de fraternitat, 
que ens  convida a la comunió amb els altres, en els quals trobem no  enemics o contrincants, sinó 
germans que hem d’acollir estimar. 
 
 

De fet, la fraternitat és una dimensió essencial de l'home, que és un ésser relacional. La viva 
consciència d’aquest caràcter relacional ens porta a veure i a tractar cada persona com un veritable 
germà, ja que sense la fraternitat és impossible la construcció d'una societat justa, d'una pau estable 
i duradora. I cal recordar que normalment la fraternitat es comença a aprendre en el si de la família, 
sobretot gràcies a les responsabilitats complementàries de cadascun dels seus membres, en 
particular del pare i de la mare. La família és la font de tota fraternitat, i per això és també el 
fonament i el camí primordial per a la pau, ja que, per vocació, hauria de contagiar el món amb el seu 
amor. 
 
El nombre creixent d’interdependències i de comunicacions que s’entrecreuen en el nostre planeta fa 
més palpable la consciència que totes les nacions de la terra formen una unitat i comparteixen un 
destí comú. En els dinamismes de la història, tot i la diversitat d’ètnies, societats i cultures, veiem 
sembrada la vocació de formar una comunitat composta de germans que s’acullen recíprocament i 
es preocupen els uns dels altres. No obstant això, sovint els fets, en un món caracteritzat per la 
«globalització de la indiferència», que a poc a poc ens «habitua» al sofriment de l’altra, tancant-nos 
en nosaltres mateixos, contradiuen i desmenteixen aquesta vocació. 
 
En moltes parts del món, es lesionen contínuament i de manera greu els drets humans fonamentals, 
sobretot el dret a la vida i a la llibertat religiosa. El tràgic fenomen del tràfic d’éssers humans, amb la 
vida i la desesperació dels quals especulen persones sense escrúpols, n’és un exemple inquietant. A 
les guerres fetes d’enfrontaments armats se sumen altres guerres menys visibles, però no menys 
cruels, que es lliuren al camp econòmic i financer amb mitjans igualment destructius de vides, de 
famílies, d’empreses. 
 
La globalització, com ha afirmat Benet XVI, ens apropa als altres, però no ens fa germans. A més, 
les nombroses situacions de desigualtat, de pobresa i d’injustícia revelen no únicament una profunda 

 



falta de fraternitat, sinó també l’absència d’una cultura de la solidaritat. Les noves ideologies, 
caracteritzades per un difús individualisme, egocentrisme i consumisme materialista, debiliten els 
llaços socials, fomentant aquesta mentalitat del «descart», que porta al menyspreu i a 
l’abandonament dels més febles, dels qui són considerats «inútils». Així la convivència humana 
s’assembla cada vegada més a un mer do ut des pragmàtic i egoista. 
 
Alhora, és clar que tampoc les ètiques contemporànies són capaces de generar vincles autèntics de 
fraternitat, ja que una fraternitat privada de la referència a un Pare comú, com a fonament últim, no 
aconsegueix subsistir. Una veritable fraternitat entre els homes suposa i requereix una paternitat 
transcendent. A partir del reconeixement d’aquesta paternitat, es consolida la fraternitat entre els 
homes, és a dir, aquest fer-se «proïsme» que es preocupa per l’altre. 
  
La fraternitat extingeix la guerra 
 

7. Durant aquest últim any, molts dels nostres germans i germanes han patit l’experiència denigrant 
de la guerra, que constitueix una greu i profunda ferida infligida a la fraternitat. 
 
Són molts els conflictes armats que es produeixen enmig de la indiferència general. A tots els que 
viuen en terres on les armes imposen terror i destrucció, els asseguro la meva proximitat personal i la 
de tota l'Església. Aquesta té la missió de portar la caritat de Crist també a les víctimes inermes de 
les guerres oblidades, mitjançant la pregària per la pau, el servei als ferits, als qui passen fam, als 
desplaçats, als refugiats i a tots els qui viuen amb por. A més l'Església alça la seva veu per fer 
arribar als responsables el crit de dolor d’aquesta humanitat sofrent i per fer cessar, juntament amb 
les hostilitats, qualsevol greuge o violació dels drets fonamentals de l’home. 
 

Per això, desitjo ardentment adreçar-me als qui sembren violència i mort amb les armes, perquè 
redescobreixin, en el qui avui consideren només un enemic que cal exterminar, el seu germà i no 
alcin la mà contra ell. Perquè renunciïn a la via de les armes i cerquin l’encontre amb l’altre 
mitjançant el diàleg, el perdó i la reconciliació per reconstruir al seu voltant la justícia, la confiança i 
l’esperança. «En aquesta perspectiva, sembla clar que en la vida dels pobles els conflictes armats 
constitueixen sempre la deliberada negació de tota possible concòrdia internacional, creant divisions 
profundes i ferides punyents que requereixen molts anys per cicatritzar. Les guerres constitueixen el 
rebuig pràctic al compromís per aconseguir aquestes grans fites econòmiques i socials que la 
comunitat internacional s'ha fixat». 
 
No obstant això, mentre hi hagi una quantitat tan gran d’armament en circulació, es podran trobar 
sempre nous pretextos per iniciar les hostilitats. Per això, faig meva la crida dels meus Predecessors 
a la no proliferació de les armes i al desarmament per part de tots, començant pel desarmament 
nuclear i químic. 
 
Constatem, en efecte, que els acords internacionals i les lleis nacionals, encara que necessàries i 
altament desitjables, no són suficients per si soles per protegir la humanitat del risc dels conflictes 
armats. Es necessita una conversió dels cors que permeti a cadascú de reconèixer en l'altre un 
germà del qual tenir cura, amb qui col·laborar per construir una vida plena per a tots. Aquest és 
l’esperit que anima moltes iniciatives de la societat civil a favor de la pau, entre les quals es troben 
les de les organitzacions religioses. Espero que l'obstinació quotidiana de tots segueixi donant fruit i 
que es pugui aconseguir també l’afectiva aplicació en el dret internacional del dret a la pau, com un 
dret humà fonamental, condició prèvia i necessària per a l'exercici de tots els altres drets. 
 

Conclusió 
 
10. Cal descobrir, estimar, experimentar, anunciar i testimoniar la fraternitat. Però només l'amor 
donat per Déu ens permet acollir i viure plenament la fraternitat. 
 
El necessari realisme de la política i de l’economia no es pot reduir a un tecnicisme privat d’ideals, 
ignorant la dimensió transcendent de l’home. Quan falta aquesta obertura a Déu, qualsevol activitat 
humana es torna més pobra i les persones queden reduïdes a objectes d’explotació. Només si 
accepten de moure’s en l'ampli espai assegurat per aquesta obertura a Aquell que estima cada home 
i cada dona, la política i l’economia aconseguiran estructurar-se sobre la base d’un autèntic esperit 
de caritat fraterna i podran ser instrument eficaç de desenvolupament humà integral i de pau. 
 
Que Maria, la Mare de Jesús, ens ajudi a comprendre i a viure cada dia la fraternitat que brolla del 
cor del seu Fill, per portar pau a tots els homes en aquesta estimada terra nostra. 
 

Vaticà, 8 de desembre de 2013 
FRANCESC 
 
 






 INTENCIONS DE MISSA: 
  

 DISSABTE:28  20h Juanjo Garriga Calonge.  

 DIUMENGE: 29                    11h. 
 13h 

Joan, Lluis i Montserrat. Jaume Cartró 
difunts Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa. 

 DILLUNS:30   20h.    Agustí Parera Gabarró (11è aniversari) 

 DIMARTS:31 . 20h. Josep Bosch. 

 DIMECRES:1  11h. 
 13h 

   

 DIJOUS:2  20h. Josep Ferret;Teresa Rosell. 

 DIVENDRES:3  20h. Ignasi Costa Carrera. 

 DISSABTE:4  20h Juana Lagarriga Pau. 

 DIUMENGE:5                     11h. 
 13h 

 

 


REUNIONS 
   DIJOUS dia 2, a les 20’30: grup de preparació jornada del dia 1 de Febrer. 


MISSA PER LA PAU 
Aquest proper dimecres dia 1 a les 11h. el grup de “Justícia i Pau” participarà en la celebració de 
l’eucaristia ajudant-nos a pensar en el gran desig de la PAU que tot el món té i a pregar pels que 
estan patint la guerra. 
 

LES MISSES DEL DIA 1 
L’horari serà el dels diumenges a les 11 i a les 13h. 
 

LA MISSA DE VIGÍLIA DE REIS  
Com ja fa quatre anys no es celebra pel motiu que hi ha tot el muntatge del pessebre vivent a la 
plaça de l’església i es fa la cavalcada de reis. 
 

COL·LECTA DE CÀRITAS 
Cal que ens agraïm entre tots l’aportació per a Càritas d’aquest any, que ha estat de 1036’81€. En la 
de l’any passat es van recaptar 1042.87€. Gràcies. 



CONDOL: 
 El donem als familiars de: Joaquim  Gomis Sanahuja. I desitgem que      
 gaudeixi de la pau eterna del Crist ressuscitat. 
 

 


