Pregària per la nostra terra
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Aquesta setmana, he preferit que l’escrit fos una pregària. Conscient del m oment que viu el
nostre poble, he pensat que tam bé el que havia de fer era aixecar el cor a Déu, que és tot
amor i justícia, i demanar-li que ens ajudi a trobar cam ins de diàleg, de bona entesa i de pau.
M’ha ajudat molt aquesta pregària del papa Francesc, que és tota una contemplació de la
nostra terra des de Déu.
Us convido a que, si voleu, avui la reseu am b mi:
“Pare nostre que sou present en tot l’univers i en la m és 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 m al 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 nom és 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 am b
totes les criatures en el nostre cam í 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.
Déu d’amor, mostreu-nos el nostre lloc en aquest m ón com a instruments del vostre afecte
envers tots els éssers d’aquesta terra, perquè cap d’ells no és oblidat davant vostre. Il·lum ineu
els am os del poder i del diner perquè es guardin del pecat de la indiferència, estim in el bé
comú, prom oguin els febles, i tinguin cura d’aquest món que habitem. Els pobres i la terra
estan clam ant, Senyor, preneu-nos a nosaltres amb el vostre poder i la vostra llum, per a
protegir tota vida, per a preparar un futur millor, perquè vingui el vostre Regne de justícia, de
pau, d’amor i de bellesa. Lloat sigueu. Amén”.
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