
5 de febrer de 2023 

ORACIÓ SORPRESA A KANSAS CITY  

Va passar a Kansas, als Estats Units. Es va demanar 

al pastor Joe Wright, de l’església “Central Christian 

Church”, que fes una pregària d’obertura a la sessió 

d’inauguració del Senat de Kansas. Els dirigents i po-

lítics parlamentaris esperaven una oració ordinària 

protocol·lària, però no va pas ser així. Això va ser el 

que van escoltar:  

“Senyor, venim davant teu en aquest dia per demanar

-te perdó i per demanar el teu guiatge. Sabem que la 

teva Paraula diu: “Ai dels qui tenen el mal per bé i el bé 

per mal!” (Isaïes 5,20); i és exactament el que hem fet.  

Hem perdut l’equilibri espiritual i hem canviat els 

nostres valors.  

Hem explotat el pobre i a això li diem “sort”.  

Hem recompensat la peresa i n’hem dit “ajuda social”.  

Hem matat els nostres fills que encara no han nascut 

i ho hem anomenat “despenalització de l’avortament”.  

Hem abatut els nostres condemnats i n’hem dit “fer 

justícia”.  

Hem estat negligents a disciplinar els nostres fills i 

n’hem dit “desenvolupar la seva autoestima”.  

Hem abusat del poder i n’hem dit “política”.  

Hem envejat els béns dels nostres veïns i d’això en 

diem “tenir ambició”.  

Hem contaminat les ones de ràdio i televisió amb 

molta grolleria i pornografia i en diem “llibertat d’ex-

pressió”. Hem ridiculitzat els valors dels nostres 

avantpassats i diem que són “obsolets i antiquats”. Oh 

Déu, mira el més profund dels nostres cors; purifi-

ca’ns i deslliura’ns dels nostres pecats. Amén”.  

Aquesta oració, naturalment, va molestar molts par-

lamentaris. Alguns van abandonar la sala, d’altres 

van qualificar l’oració de missatge d’intolerància, i 

d’altres, com és habitual en aquests casos, li retreien 

que un pastor religiós ha de parlar de Déu i no de po-

lítica...  

Mn. Miquel-Àngel Ferrés  

FESTA DE LA MARE  

DE DÉU DE LOURDES 
Diumenge, 12 de febrer del 2023 

 A les 12:  

CELEBRACIÓ DE L'EUCARISTIA  

a l’església parroquial de Santa Maria 

dels Turers. 

 A les 2 dinar  

 ORGANITZA:  

HOSPITALITAT DE LOURDES; 

FE I LLUM 

TOTHOM HI ÉS CONVIDAT 

DIUMENGE, 12 DE FEBRER 

COL·LECTA DESTINADA  

A   MANS UNIDES 






