
1 de maig de 2022 
DIÀLEG PER LA PAU 

Però no podem apartar la nostra mirada del panorama del món contemporani 

sense expressar un desig esperançador, i és que el nostre propòsit de conrear i 

perfeccionar el nostre diàleg, amb els variats i mudables aspectes que aquest 

presenta, pugui ajudar a la causa de la pau entre els homes; com a mètode que 

tracta de regular les relacions humanes a la noble llum del llenguatge raonable 

i sincer, i com a contribució d'experiència i de saviesa que pot fer reviure en 

tots la consideració dels valors suprems. L'obertura d'un diàleg, desinteressat, 

objectiu i lleial, com desitja ser el nostre, porta amb si la decisió en favor d'una 

pau lliure i honrosa; exclou fingiments, rivalitats, enganys i traïcions; no pot 

deixar de denunciar, com a delicte i com a ruïna, la guerra d'agressió, de con-

questa o de predomini, i no pot deixar d'estendre's des de les relacions en el 

cim de les nacions a les quals hi ha en el cos de les nacions mateixes i en les ba-

ses, així socials com a familiars i individuals, per a difondre en totes les institu-

cions i en tots els esperits el sentit, el gust i el deure de la pau.  
Papa Pau VI “Eccleiam suam” nº 48.  1964) 

JESÚS, SOU AQUÍ EN AQUEST MOMENT 

Jesús, sou aquí, aquí i ara,   

ho heu dit i el vostre rostre és llum en el nostre camí. 

Obriu els nostres ulls més enllà del que és visible,  

quan contemplem la bellesa de la naturalesa,   

per a poder-vos trobar... 

Que aprenguem a veure, en la mirada d'alegria   

o de tristesa del nostre germà,  

el vostre rostre de tendresa... 

Concediu-nos entendre la vostra Paraula   

proclamada com la vostre invitació  a seguir-vos... 

Deixeu-nos  quedar en Vós quan,   

en el transcurs de l'Eucaristia... 

veniu a habitar en nosaltres. 

Envieu-nos el vostre Esperit   

perquè puguem acollir-vos  

en tots els moments  de la nostra vida. 

I quan no veiem res,  

quan no experimentem res,  

quan no sentim res...   

us demano  la gràcia  de creure  

que sou aquí  una vegada i una altra, aquí i ara. 
 

Germana Nelly Bours, Divine Providence-Créhen, 

 diòcesi de Saint Brieuc i Tréguier (França) 

POSA LA GERRA RAN DEL CAMÍ 

"Treu aigua del teu pou per als pelegrins. 

Omple la teva gerra. 

I posa-la ran del camí. 

No tornis a mesurar el que han begut. 

Alegra't, només 

d'haver tret l'aigua del teu pou 

i haver deixat la gerra ran del camí. 

Sigui el teu cor un hort obert. 

Sense bardissa. 

Que entrin a collir la teva fruita.  

La que vulguin, però, i quan la vulguin.  

Que no sempre, ni a tothom, agrada  

la que ha estat bona per a tu i a tu t'agrada". 
(Teodor Suau) 






