Francesc se suma al compromís de les religions
per la pau a Assís
Dll, 19/09/2016 per Catalunya Religió

(Laura Mor –CR) La ciutat italiana que va veure néixer Sant Francesc té “Set de
Pau”. Així ho expressen aquests dies els quatre-cents líders religiosos d'arreu del
món que s'han reunit a Assís. La Comunitat de Sant'Egidio, la diòcesi d'Assís i la
família franciscana són els promotors d'aquesta iniciativa que dimarts comptarà
amb la presència del papa Francesc durant la cerimònia final.
La trobada internacional –que va començar diumenge– té lloc trenta anys després
de la històrica pregària interreligiosa per la pau, convocada pel papa Joan Pau
II. Des d’aquell 27 d'octubre de 1986, cada any i de manera ininterrompuda, la
Comunitat de Sant’Egidio ha celebrat una trobada interreligiosa per la pau en
diferents ciutats del món. L'efemèride fa que aquesta ocasió sigui especial i que
s'hagi triat com a escenari l'anomenada “ciutat de la pau”.
“Trenta anys després del que va néixer com un gest profètic de Joan Pau II,
l'esperit d'Assís continua viu” explica el responsable de Sant'Egidio a Barcelona,
Jaume Castro. Des d'Assís explica com Sant Francesc, en temps de creuades al
segle XIII, ja va treballar per obrir ponts de diàleg. Un tarannà imprescindible
davant del context internacional actual: “Vivim un temps de conflicte i de
globalització, on afrontem desafiaments com el del terrorisme”, situa. Des de
Sant'Egidio defensen un 'esperit d'Assís' lligat al principi de fraternitat, que
permet als actors implicats “caminar l'un al costat de l'altre”.
Compromesos amb “la pau i la reconciliació entre pobles”
De la mateixa manera recalcava la importància de treballar conjuntament el papa
Francesc. “Avui més que mai necessitem pau en aquesta guerra que està present a
tot el món. Seguint l’exemple de sant Francesc, home de germanor i mansuetud,
tots som cridats a oferir al món un fort testimoni del nostre compromís comú amb
la pau i la reconciliació entre els pobles”. Així s’expressava aquest diumenge el
pontífex després de l’Àngelus. I va fer una crida explícita a la participació:
“Convido a les parròquies, les associacions eclesials i a tots els fidels d’arreu del
món a viure aquest dia com una Jornada de pregària per la pau”.
Dimarts a la tarda, abans del manifest de la cerimònia conclusiva, diferents
confessions cristianes celebraran també una pregària ecumènica a la Basílica de
Sant Francesc. El conjunt de la trobada 'Set de Pau. Religions i cultures en
diàleg' reuneix, però, creients de diferents religions, per parlar, discutir i
pregar junts per la pau. I fer-ho des del convenciment que "l''esperit d'Assís' pot
portar la pau en un món marcat per la violència, les guerres i les divisions"
El programa de la trobada preveu diverses entrevistes personals entre el papa
Francesc i representants de diferents religions, entre els quals: el patriarca
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ecumènic de Constantinoble Bartomeu I, el patriarca siri-ortodox
d'Antioquia Efrem II, l'arquebisbe de Canterbury Justin Welby, el patriarca del
budisme Tendai del Japó Koei Morikawa, el jueu David Brodman i un
representant musulmà.
En els últims 30 anys l'esperit d'Assís ha arribat a moltes ciutats de tot el món
gràcies a les reunions "Homes i religions", promogudes per la Comunitat de
Sant’Egidio en col·laboració amb diverses diòcesis locals, en els quals els
representants de les grans religions del món i personalitats de la cultura i la
política s’apleguen en un clima de diàleg i pregària per establir les bases d'un
futur de pau. La ciutat de Barcelona en va ser la seu els anys 2001 i 2010.
L'esdeveniment ha comptat amb la participació del fundador de Sant'Egidio,
Andrea Riccardi, i amb la col·laboració d'altres moviments i grups eclesials, amb
la Conferència Episcopal Umbra, la Regió d'Úmbria i el municipi d'Assís. En l'acte
d'obertura hi va intervenir el president de la República Italiana, Sergio
Mattarella.
La trobada es podrà seguir a Facebook, Instagram i Twitter de Sant’Egidio.
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