
full
dominical
Arquebisbat de Tarragona www.arqtgn.cat   n. 3.437

Pàgina web de l’Arquebisbat www.arqtgn.cat         Segueix-nos a Arquebisbat de Tarragona             @mcstgn

als 4 vents.........

24 de gener de 2016 Diumenge III durant l’any

Lectures
Diumenge III durant l’any

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

«Gràcies»

El quart diumenge de gener 
l’Església celebra el Dia de la 

Infància Missionera. És una crida 
a la solidaritat entre els nens, 
entre aquells als quals ha somrigut 
la vida i la fe i els qui pateixen, 
entre els qui poden viure sense 
preocupacions materials i els qui 
no tenen ni l’indispensable.

El lema d’aquest any —«Gràcies»— 
és molt significatiu: convida els 
nostres nens a ser agraïts.

La Infància Missionera és una 
iniciativa pionera per als drets de 
l’infant, nascuda cent anys abans 
que la UNICEF. Va sorgir el 1843 
gràcies a la inquietud d’un bisbe 
francès per la situació dels nens 
de la Xina.

A monsenyor Forbin-Janson li van impactar les notícies 
que arribaven del país asiàtic de nens morts poc després 
de néixer, a vegades per causes naturals i altres per 
ser llançats al foc en rituals horrorosos. Des de llavors 
va voler viatjar a la Xina, però li va ocórrer com a sant 
Francesc Xavier, que va morir quan ja estava preparat per 
al viatge, en el seu cas quan ja havia concertat embarcar 
des de Marsella. El que no va morir, però, va ser la seva 
Obra, elevada per Pius XI l’any 1922 a obra pontifícia i 
estesa a tot el món.

Ara, per la seva adequació als 
interessos infantils, s’ha convocat 
un concurs en què es demana als 
nens que facin fotografies digitals al 
voltant de la idea «Digues gràcies». 
Poden fotografiar qualsevol 
tema que els causi una emoció 
d’agraïment, des d’una posta de 
sol fins a una persona que estimen, 
passant per objectes, animals o 
aspectes del món creat.

Es tracta que apreciïn el que tenen, 
el que envolta les seves vides, i que 
pensin en els qui no tenen aquestes 
alegries. Aquest any seran molts els 
qui recordin un nen, no xinès sinó 
sirià, que va morir ofegat en una 
platja turca quan la seva família 
intentava arribar a una illa grega, 
en el marc de la fugida de centenars 
de milers de persones d’un país en 

guerra. Aylan, de tres anys, i el seu germà Galip, de cinc, 
eren de Kobani, la ciutat màrtir del nord de Síria. Des que 
van néixer no van ser bressolats per cançons, sinó pel 
ressò de bombardejos propers.

L’Església prega pels nens del món, i amb la festa d’aquest 
diumenge vol despertar la major solidaritat entre els qui 
decidiran el futur de les noves generacions.

La Infància Missionera 
és una iniciativa pionera 
per als drets de l’infant‘

Lectura del llibre de 
Nehemies 
(8, 2-4a.5-6.8-10)

En aquells dies, el sacerdot 
Esdres portà el llibre de 

la Llei en presència del poble reunit 
a la plaça de davant la porta de les 
Aigües, i des del matí fins al migdia el 
llegí davant de tothom: homes, dones i 
criatures capaces d’entendre-la. Tot el 
poble escoltava atentament la lectura 
del llibre de la Llei. Esdres, mestre de la 
Llei, estava dret dalt una tarima de fusta 
preparada expressament. Obrí el llibre 
a la vista de tot el poble, ja que des del 
lloc on era dominava tothom, i així que 
l’obrí, tot el poble es posà dret. Esdres 
beneí el Senyor, Déu gran, i tot el poble 
alçà les mans i respongué: Amén, amén. 
Després es prosternaren amb el front a 
terra, i adoraren el Senyor. Ell llegia ben 
clar el llibre de la Llei de Déu, i alguns 
levites n’exposaven el sentit perquè la 
lectura fos entenedora. El governador 
Nehemies, el sacerdot Esdres, mestre 
de la Llei, i els levites que exposaven 
al poble el sentit de la Llei, digueren 
a tota la gent: —«La diada d’avui és 
santa, dedicada al Senyor, el nostre 
Déu: no us entristiu ni ploreu», perquè 
tota la gent plorava mentre escoltava 
les paraules de la Llei. Els digué, doncs: 
—«Aneu-vos-en ara. Mengeu i beveu 
de gust i repartiu-ne als qui no s’havien 
portat res, que la diada d’avui es santa, 
dedicada a Déu, nostre Senyor. No us 
entristiu, que el goig del Senyor serà la 
vostra força.»

Salm responsorial 
[18, 8.9.10.15 (R.: Jn 6, 63b)]

És perfecta la llei del Senyor,
i l’ànima hi descansa;
és ferm el que el Senyor disposa,
dóna seny als ignorants.

R. Les vostres paraules, Senyor, 
són esperit i són vida.

Els preceptes del Senyor són planers,
omplen el cor de goig;
els manaments del Senyor 
són transparents,
il·luminen els ulls. R.

Venerar el Senyor és cosa santa,
es manté per sempre;
els determinis del Senyor 
són ben presos,
tots són justíssims. R.

Les paraules que em surten dels llavis
i els pensaments 
que el meu cor medita,
que us siguin agradables, Senyor,
penyal meu, redemptor meu. R.

Lectura de la primera carta de sant 
Pau als cristians de Corint 
(1Cor 12, 12-14.27) Versió breu

Germans, el Crist és com el cos 
humà: és un, encara que tingui molts 
membres, ja que tots els membres, ni 
que siguin molts, formen un sol cos. 
Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus 
o lliures, hem estat batejats en un sol 
Esperit per formar un sol cos, i a tots 
ens ha estat donat com a beguda el 
mateix Esperit. Ara bé, el cos no consta 
d’un sol membre, sinó de molts. Doncs 
bé, vosaltres sou cos de Crist i cadascun 
formeu els seus membres.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(1, 1-4.4,14-21)

Són molts els qui han emprès la tasca 
d’escriure una narració dels fets 
ocorreguts entre nosaltres, guiant-
se per l’ensenyament que hem rebut 
d’aquells que des del principi en 
foren testimonis de vista i després 
ho transmeteren de paraula. Havent 
pogut informar-me minuciosament de 
tot des dels orígens, jo també, il·lustre 
Teòfil, he decidit escriure-t’ho en una 
narració seguida, perquè coneguis la 
solidesa de l’ensenyament que has 
rebut. En aquell temps, Jesús se’n tornà 
a Galilea ple del poder de l’Esperit. La 
seva anomenada s’estengué per tota la 
regió. Ensenyava a les sinagogues d’ells 
i tothom el lloava. I se n’anà a Natzaret, 
on s’havia criat. El dissabte anà a la 
sinagoga, com tenia costum, i s’aixecà 
a llegir. Li donaren el volum del profeta 
Isaïes, el desplegà i trobà el passatge 
on hi ha escrit: «L’Esperit del Senyor 
reposa sobre meu, ja que ell m’ha ungit 
per portar la bona nova als desvalguts, 
m’ha enviat a proclamar als captius la 
llibertat, i als cecs el retorn de la llum, 
a deixar en llibertat els oprimits i a 
proclamar l’any de gràcia del Senyor.» 
Després plegà el volum, el donà a 
l’ajudant de la sinagoga i s’assegué. Tots 
els qui eren a la sinagoga tenien els ulls 
posats en Jesús. Ell començà dient-los: 
—«Això que avui sentiu contar de mi és 
el compliment d’aquestes paraules de 
l’Escriptura.»

L’Esperit de misericòrdia, reposa sobre meu?
«L’Esperit del Senyor reposa sobre meu.» El sento actuar en mi? Quan aquesta meravella es fa realitat en la nostra vida i en 
som conscients, la Bona Nova va arribant, es va escampant a tot i a tots: «desvalguts, captius, oprimits», tots reben una llum 
nova que fa més lleugera i agradable la seva existència. És la llum, la força i l’esperit de misericòrdia.

Toquem de peus a terra i analitzem, en moments de reflexió sincera, quins són ara i aquí aquests cecs, desvalguts i necessitats 
(moltes vegades ho som nosaltres); intentem, amb Jesús, fer Regne, sembrar Bona Nova, llibertat, llum, gràcia… Que es 
remogui el nostre interior i posem fil a l’agulla d’una vegada, que tenim molt a fer.

Si poguéssim dir amb ell: «Això que heu sentit dir de mi és el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura.» Tant de bo!
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«El vídeo del Papa», les intencions del Sant Pare en 
format audiovisual. A la secció Recurs 

És possible viure l’Any de la Misericòrdia 
a l’escola o a l’institut? 
Testimoni d’un professor de secundària

DESTAQUEM...

(p.5)(p.4)

Enfoca el codi QR 
i accedeix al vídeo «Als Quatre Vents»

Mirada endins Gna. Victòria Sauret, vedruna (ccv) 

És possible viure l’Any de la Misericòrdia 
a l’escola o a l’institut?

Explicar la misericòrdia als nostres alumnes dels 
instituts i escoles de Catalunya ha de ser una tasca 

fàcil, amb nombrosos testimonis. La misericòrdia ha 
acompanyat sempre moltes persones que han seguit el 
camí de Jesús en el seu dia a dia i han esdevingut llum 
en moments difícils.

Els nostres joves queden bocabadats en sentir parlar de 
tantes persones que han donat la vida no sols per la fe, 
sinó per altres homes i dones que patien. Els models de 
santa Teresa o el bisbe Casaldàliga són presentats a nois 
i noies com persones que esdevenen exercitants màxims 
de la misericòrdia: viure per als altres des de la primera 
llum del dia!

Com parlar-ne? Com actuar amb aquests joves? Doncs 
amb explicacions curtes i amb moltes imatges! Des de 
Càritas ens fan arribar informacions de gran valor per 
a parlar de moltes actuacions vers els germans més 
desvalguts. També tenim nombrosos documentals a la 
mediateca amb la vida de persones que poden ser un 
model de misericòrdia. És important fer-los entendre que 
els nostres germans que pateixen no són lluny, en altres 
continents, sinó que a vegades els germans necessitats els 
tenen a costat, són els seus veïns,.

També des d’ensenyament celebrem la inclusió del «Servei 
comunitari». L’experiència pròpia ha fet que alumnes de 
segon cicle d’ESO dediquin almenys deu hores pràctiques, 
fora de l’horari lectiu, a dos col·lectius beneficiaris de 
la misericòrdia: els avis del centre sociosanitari i els 
companys de Càritas parroquial. Després d’unes hores 
de sensibilització, formació i presentació de projectes, els 
nois i noies realitzen aquesta tasca vers els altres.

I què podem dir, dels joves 
que dediquen estones al recapte d’aliments? Ells també 
entenen que la misericòrdia es practica des del temps 
lliure. Quan trobem joves als supermercats animant 
els compradors a participar en el recapte, també ens fa 
pensar en la feina ben feta a favor dels altres. En el cas 
del centre on treballo, veure la majoria dels alumnes de 
segon cicle fent aquesta tasca i lliurant els aliments a 
Càritas considero que és una manera vàlida de parlar de 
l’afer que ens ocupa.

Són petites accions, però la suma de totes ens fa veure 
la misericòrdia des del món de l’ensenyament, des de 
la classe de religió catòlica i des de les propostes de 
professors i alumnes a favor dels nostres germans.

La llum de la misericòrdia, expressió del Crist, és present 
també en el nostre dia a dia.

David Melero Domènech,
professor de religió catòlica a Secundària, 

a l’IES Joan Segura i Valls de Santa Coloma de Queralt

en primera persona

Obres corporals

Les obres de misericòrdia són catorze: set corporals i set espirituals. Les corporals les trobem gairebé 
en la seva totalitat en el Judici final narrat per l’evangelista Mateu (cf. Mt 25,31-46).

7. Enterrar els difunts. Jesucrist no tenia lloc on reposar. Un amic, Josep d’Arimatea, li va cedir la 
tomba. Però no sols això, també va tenir el valor de presentar-se davant Pilat i demanar-li el cos de 
Jesús. També hi va participar Nicodem, que el va ajudar a sepultar-lo (cf. Jn 19,38-42). Enterrar els 
difunts sembla avui una obra supèrflua perquè de fet tothom és enterrat. Però, per exemple, en temps 
de guerra pot ser un mandat molt exigent. Per què és important donar sepultura al cos humà? Perquè 
el nostre cos és el temple de l’Esperit Sant (cf. 1Co 6,19).

Davant la mort d’un ésser estimat ens sentim ferits. També és una obra de misericòrdia ser a prop dels qui pateixen per la 
mort d’un estimat o conegut. Que el nostre condol no caigui en la rutina ni estigui mai buit de significat.

Les obres de Misericòrdia (VIII)
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Cicle C 
Litúrgia de les Hores: Setmana III

Diumenge, 24: Diumenge III de durant l’any 
[Ne 8, 2-4a.5-6.8-10; Salm 18, 8.9.10.15; 1Co 12, 12-30 
(o bé més breu: 12, 12-14.27); Lc 1, 1-4; 4, 14-21 
(LE/LH pròpies) I vespres de la solemnitat 
de la Conversió de sant Pau, apòstol

Dilluns, 25: La conversió de sant Pau, apòstol (Sol) 
[Ac 22, 3-16; o bé: Ac 9, 1-22; Salm 116, 1.2; Rm 15, 15b-
16.20-24.28-29; Mc 16, 15-18 (LE/LH pròpies)] 
Finalitza l’Octavari de pregària per la unitat dels cristians

Dimarts, 26: Sant Timoteu i sant Titus, bisbes (MO) 
[2Tm 1, 1-8; o bé: Tt 1, 1-5; Salm 95, 1-2a.2b-3.7-8a.10; 
Mc 3, 31-35]

Dimecres, 27: [2Sa 7, 4-17; Salm 88, 4-5.27-28.29-30; 
Mc 4, 1-20] Sant Enric d’Ossó i Cervelló, prevere (ML)

Dijous, 28: Sant Tomàs d’Aquino, prevere i doctor de 
l’Església (MO) [2Sa 7, 18-19.24-29; Salm 131, 1-2.3-
5.11.12.13-14; Mc 4, 21-25]

Divendres, 29: [2Sa 11, 1-4a.5-10a.13-17; Salm 50, 3-4.5-
6a.6b-7.10-11; Mc 4, 26-34] Sant Pere Nolasc, prevere, 
fundador de l’Orde de la Mercè 

Dissabte, 30: [2Sa 12, 1-7a.10-17; Salm 50, 12-13.14-
15.16-17; Mc 4, 35-41] Santa Martina 

Diumenge, 31: Diumenge IV de durant l’any [Jr 1, 4-5.17-
19; Salm 70, 1-2.3-4a.5-6ab.15ab i 17; 1Co 12, 31-13,13 
(o bé més breu: 13, 4-13); Lc 4, 21-30 (LE/LH pròpies)]
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Any sant de la misericòrdia2
   8 de desembre de 2015 
 20 de novembre de 2016

La Misericòrdia a l’antic Testament

Litúrgia
de la setmana

—Càritas Interparroquial de Tarragona. Amb l’objectiu 
de fer conèixer al màxim possible la seva tasca, Càritas 
Interparroquial ha creat una pàgina a la xarxa social de 
Facebook i un compte a Twitter amb el nom d’usuari 
@CaritasInterTgn. A través d’ambdues xarxes, Càritas 
Interparroquial de Tarragona comparteix informacions que 
poden ser d’interès per als seus seguidors, així com també 
tot allò que necessiten per a continuar oferint un servei 
d’atenció a totes les persones que acudeixen diàriament 
a les Càritas.

—Vocacions
El Secretariat Diocesà de 
Vocacions ha organitzat 
per primera vegada, 
els dies 4 i 5 de gener, 
a Tarrés, a l’arxiprestat 
de la Conca de Barberà, 
unes convivències per 
a escolans, entre els 
quals hi han assistit nois 
de Falset, Riudecols, 
Vinyols i els Arcs, Salou, 

Solivella, Montblanc i la Riera de Gaià. Acompanyats dels 
seus rectors, han participat de dos dies de convivència amb 
una excursió fins a Vinaixa, testimonis, jocs i la celebració 
de l’eucaristia, que va ser presidida pel Sr. Arquebisbe.

en un minut

—Ermita de Sant Ramon de 
Penyafort de Constantí 
Per tercer any consecutiu, la 
Parròquia de Sant Feliu Màrtir 
de Constantí ha honorat, el 
dia 7 de gener, la memòria 
de sant Ramon de Penyafort, 
titular de l’ermita. Aquest 
any, la celebració ha volgut 
ser també una presentació-
inauguració de les millores 
fetes a l’ermita durant l’any 
2015. A la festa hi va assistir 
el Sr. Arquebisbe, el qual va 
presidir l’eucaristia. També es 
va presentar una iniciativa per a facilitar el finançament 
de la nova pavimentació de l’ermita i espais adjunts, que 
consisteix en l’apadrinament de les 725 necessàries.

recurs
—INSAF. L’Institut de Ciències Religioses Sant Fructuós 
(INSAF) inicia, el proper dia 8 de febrer, les classes del 
segon quadrimestre d’aquest curs 2015-2016 amb un 
ventall d’assignatures i cursos per a aquelles persones que 
desitgin formar-se en temàtiques relacionades amb les 
religions, el cristianisme, la teologia, la sagrada Escriptura 
o la moral, entre d’altres. Des de l’Institut també s’ofereix la 
possibilitat d’assistir-hi com a oient, sense necessitat de fer 
cap examen ni treball. La matrícula es pot formalitzar fins 
al dia 12 de febrer emplenant el formulari que hi ha al web 
www.insaf.cat, o bé de manera presencial a la Secretaria de 
l’Institut (c/ de Sant Pau 4, Tarragona. Edifici del Seminari 
Pontifici de Tarragona). L’horari d’atenció al públic serà els 
dimarts i dijous d’11.00 a 13.00 h, i a les tardes de dimarts 
a dijous de 17.00 a 20.00 h. Per a més informació es pot 
consultar el web o trucar al tel. 977 23 38 33.

Petició del Sr. Arquebisbe 

A l’Antic Testament Déu és presentat moltíssimes vegades 
com un Déu misericordiós/compassiu. En aquest breu 

comentari, continuació de la setmana passada, voldria 
destacar el segon aspecte de la misericòrdia de Déu a 
partir d’alguns textos de la Sagrada Escriptura:

2. El Déu misericordiós és aquell que perdona

En el llibre de l’Èxode el Senyor mateix es presenta com 
un Déu compassiu/misericordiós: «El Senyor, tot passant 
davant de Moisès, va proclamar: “El Senyor! El Senyor! 
Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l’amor! 
Mantinc el meu amor fins a un miler de generacions, 
perdono les culpes, les faltes i els pecats, però no tinc el 
culpable per innocent: demano comptes de les culpes dels 
pares als fills i als fills dels fills, fins a la tercera i la quarta 
generació”» (Ex 34,6-7). La seva misericòrdia disposa Déu 
al perdó. Fins i tot la rigidesa no és comparable amb la seva 
misericòrdia: mentre demana comptes com a molt fins a 
la quarta generació, manté el seu amor fins a un miler de 
generacions. És incomparablement més gran el seu favor 
que la seva duresa.

Per això és comprensible que els Salms estiguin plens de 
referències a la seva compassió/misericòrdia: «Però tu, 
Senyor, Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel i 
ric en l’amor, mira’m, apiada’t de mi. Dóna al teu servent la 
teva força, salva el fill de la teva serventa» (Sl 86,15-16); «El 
Senyor és just i compassiu, el nostre Déu té misericòrdia» 
(Sl 116,5; cf. Sl 103,8; 111,4; 145,8).

I el poble s’atreveix a demanar el perdó i la reconciliació 
perquè sap que el seu Déu és ric en misericòrdia: «Feta 
aquesta distribució, es reuniren a pregar tots plegats 
suplicant al Senyor misericordiós que es reconciliés 
definitivament amb els seus servents» (2Ma 8,29).

En conclusió, és tal la consciència del poble d’Israel que el 
seu Déu és misericordiós que fins i tot en alguns moments 
és anomenat simplement com «el Misericordiós»: «El poble 
suplicava al Senyor, l’Altíssim, estava en pregària davant el 
Misericordiós, fins que s’acabava el cerimonial del Senyor i 
la litúrgia en honor d’ell es concloïa» (Sir 50,19).

Antoni Pérez de Mendiguren i Cros, pvre.

El Déu de l’Antic Testament és definit com un Déu misericordiós/compassiu (i II)

Pregària pels nostres germans cristians perseguits

Segons la Fundació Pontifícia Ajuda a l’Església 
Necessitada, en l’actualitat s’estima que més de 200 

milions de cristians pateixen violència i fins i tot són 
assassinats per raó de la seva fe. 150 milions més pateixen 
altres formes d’opressió, com la discriminació i restricció 
de la pràctica religiosa. En el darrer informe publicat per 
aquesta Fundació —«Libertad religiosa en el mundo. 
Informe 2014»—, que s’elabora cada dos anys, el dret a 
la llibertat religiosa es vulnera de manera significativa 
en 82 dels 196 països del món, això és el 42%. D’entre 
aquests països, vint estan qualificats en la categoria d’alta 
persecució. Alguns d’aquests pateixen persecució religiosa 
lligada a l’islam extremista, com l’Afganistan, l’Iraq, Egipte 
o Nigèria, mentre que d’altres estan patint persecució a 
causa dels règims autoritaris.

Els cristians continuen sent la minoria religiosa més 
perseguida per raó, en part, de la seva àmplia difusió 
geogràfica i del seu alt percentatge.

La situació és, doncs, preocupant, i les notícies que arriben 
no mostren que la situació dels cristians millori. És per 

aquest motiu que el Sr. Arquebisbe reitera el seu desig 
de pregar, tant a nivell personal com en comunitat, pels 
cristians perseguits arreu del món, i demana que, sobretot 
en l’eucaristia —especialment els diumenges i festes—, hi 
hagi una petició expressa de pregària pels nostres germans 
cristians perseguits.

Del 25 de gener al 2 de febrer

—Novena de la Mare de Déu de la Candela. A l’església 
parroquial de Sant Joan Baptista de Valls, a les 19.30 h. 
Predicarà Mn. Ignasi Cabré, rector de la parròquia de 
l’Assumpció d’Alcover i d’altres parròquies de l’arxiprestat 
de l’Alt Camp. 

30 de gener

—Pelegrinatge de la Parròquia de Sant Joan Baptista de 
Tarragona a la Catedral amb motiu de l’Any Sant de la 
Misericòrdia. Tindrà lloc a la Catedral de Tarragona, de les 
11.00 a les 13.00 h.

—Homenatge al beat Josep Gomis Martorell a Reus. En 
el transcurs de l’acte, que tindrà lloc a l’església parroquial 
de la Puríssima Sang de Reus, a les 20.00 h, hi haurà una 
conferència a càrrec de Mn. Rafael Serra, es presentarà 
un quadre del beat, obra de l’artista Joan Guerrero, i 
s’estrenaran els goigs del mestre Josep Enric Peris, que 
seran interpretats per l’Escolania i la Capella de Cantors 
de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre 
Senyor Jesucrist de Reus.

—Trobar-nos en família «Un gest d’amor: la misericòrdia» 
al Centre Tarraconense El Seminari, de les 20.30 a les 
22.30 h. El matrimoni Lluís Campdepedrós i Magda 
Blanco, membres del Moviment Encontre Matrimonial de 
l’Arquebisbat de Barcelona, ajudaran a viure la misericòrdia 
com a dimensió de creixement i virtut en situacions límit 
dins la família. L’aportació per al sopar és de 16 euros. Per 
a més informació i inscripcions es pot escriure un correu 
electrònic a trobarnosenfamilia@gmail.com. Organitza la 
Delegació diocesana de pastoral familiar.

31 de gener 

—Eucaristia amb motiu de la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada presidida pel Sr. Arquebisbe. La celebració 
tindrà lloc a la Catedral de Tarragona a les 11.00 h. 
Organitza la Delegació diocesana de vida consagrada.

8 i 9 de febrer

—IX Jornades d’ètica i món contemporani sobre el tema 
«Una nova economia. Més enllà de l’oferta i la demanda.» 
Les jornades tindran lloc a l’Aula Magna del Seminari 
Conciliar de Barcelona (c/ Diputació 231, Barcelona). 
Inscripcions fins al dia 5 de febrer. Més informació al 
web www.teologia-catalunya.cat. Organitza la Facultat de 
Teologia de Catalunya a través del Seminari de Doctrina i 
Acció Social de l’Església (SEDASE).

«El vídeo del Papa», les intencions de pregària 
del Sant Pare en format audiovisual

Es tracta d’una iniciativa global desenvolupada per 
l’Apostolat de l’Oració també anomenada Xarxa 

Mundial de Pregària del Papa, que difon les intencions 
mensuals del Sant Pare sobre els desafiaments de la 
humanitat.
El director internacional d’aquesta xarxa mundial de 
pregària, el P. Frederic Fornos, explica que aquestes 
intencions són molt importants perquè expressen 
els desafiaments del món d’avui, tan importants per 
a l’Església i per al món. «Aquests desafiaments són 
essencials fer-los conèixer. És per això que s’ha triat el 
format vídeo, pel fet que és un dels mitjans més virals que 
hi ha actualment.»

El primer vídeo d’aquest mes de gener parla de la 
importància del diàleg sincer entre les religions per a 
poder donar realment fruits de pau i justícia. Tots els 
vídeos es poden trobar al web www.elvideodelpapa.org, 
disponible en set idiomes diferents, on també hi haurà 
més informació i es podrà interactuar amb la comunitat 
d’aquesta iniciativa. També tindrà canals propis a les 
xarxes socials. El projecte ha estat ideat i realitzat per 
l’agència La Machi, una consultora de comunicació per a 
causes bones.


