Aquest 8 de juny, siguis on siguis, ofereix un
minut per la pau
Dv, 7/06/2019 per Catalunya Religió

(Vatican News) El dissabte 8 de juny de 2019, a la una de la tarda, catòlics i
cristians de diferents denominacions, juntament amb musulmans i creients d'altres
religions, han estat convocats a dedicar un minut de pregària per la pau, ja sigui
en silenci, sols o en companyia d'altres persones, immersos en la reflexió de com
aconseguir un món més fratern.
Un minut per la pau
La iniciativa "Un minut per la pau" va ser llançada pel Fòrum Internacional d'Acció
Catòlica (FIAC), l'Acció Catòlica Argentina, l'Acció Catòlica Italiana, la Unió
Mundial d'Organitzacions de Dones Catòliques (UMOFC) i altres associacions. Va
ser realitzada per primera vegada el 8 de juny de 2014 mantenint el mateix horari
de l'actual edició. La data recorda la reunió per invocar la pau promoguda pel
Papa Francisco el 8 de juny de 2014 a les Jardins del Vaticà juntament amb el
President d'Israel per aquell temps Shimon Peres, el president palestí Abu
Mazen i el Patriarca de Constantinoble, Bartomeu I . Els promotors d'aquesta
acció busquen motivar tots aquells que tenen la pau al cor, involucrant a totes les
persones que coneixem en tants contextos de la vida. En 2017, el Papa Francesc va
llançar una crida a l'oració i la participació internacional en la iniciativa "Un minut
per la pau": "En els nostres dies, hi ha una gran necessitat de pregar, cristians,
jueus i musulmans, per la pau", va dir.
Atura't i ora
Aquesta invitació enviada a homes i dones de bona voluntat en més de 30 idiomes
és clara i senzilla: "el 8 de juny a les 13:00 hores, siguis on siguis, atura't, inclina el
cap i prega per la pau". I precisament aquesta iniciativa es desenvoluparà de
manera particular aquest any al "Llar nen Déu" de la ciutat de Betlem: a la casa
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d'acollida per a nens abandonats o discapacitats construïda prop de la Basílica de
la Nativitat al començament de la Segona Intifada, es reuniran en oració els joves
voluntaris de "Al vedere la stella", el projecte de l'Acció Catòlica Italiana de servei
mensual a l'estructura, nascut en ocasió del 150è aniversari de la fundació de
l'associació.
El món unit en oració
Alhora, al peu de la Verge Negra del Santuari de Częstochowa, l'Acció Catòlica de
Polònia s'aturarà a pregar per la pau en ocasió del seu pelegrinatge anual.
Igualment, els joves de l'Acció Catòlica de Veneçuela s'aturaran a pregar amb les
persones en dificultat amb qui comparteixen cada dia el menjar de la "Olla
Solidària", una fundació que dóna de menjar a alguns suburbis del país, començant
per Caracas.
Fraternitat humana
I a les 13.00 hores, a Bujumbura, els que ho desitgin podran resar per la pau
connectant amb Ràdio Maria Burundi, que emetrà la Santa Missa celebrada per
l'assistent nacional de l'Acció Catòlica de Burundi, Don Salvatore Niciterense. En
aquesta edició, perquè la pregària per la pau es transformi en una forma de vida,
la FIAC demana que es presti atenció al Document sobre la "Fraternitat Humana
per a la Pau Mundial i la Convivència" signat a Abu Dhabi el 4 de febrer pel Papa
Francesc i el Gran Imant Ahmad al-Tayyeb perquè, com és la intenció dels
signants: un document que ha de ser objecte d'investigació i reflexió en totes les
escoles, universitats i instituts d'educació i formació, per tal d'ajudar a crear noves
generacions que portin el bé i la pau i defensin el dret dels oprimits i dels últims a
tot arreu.
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