
Benvolguts germans i germanes, PAU i BÉ ! 

  

Ens trobem tots plegats en uns dies d'incertesa. molts no hi estem acostumats. Ni la 

"bola de vidre més grossa" no ha sabut preveure aquests moments difícils, per a alguns 

molt i molt difícils. Quan un menys ho espera, quan anàvem fem i trampejant cadascú en 

el seu entorn i el seu anar fent..., va i s'espatlla.   

 

Ara toca ser positius, persones que no volem perdre la Pau ni l'Alegria. És una 

oportunitat per a valorar el que tenim: hi ha coses senzilles com, en el  meu cas, poder anar 

a comprar el diari a primera hora, això sí amb totes les precaucions possibles, i olorar la 

flor dels tarongers d'un carrer més enllà; però n'hi ha de molt dures en el nostre món: 

aquests dies es parla molt d'epidèmies i catàstrofes, antigues o no tant; però dia sí i dia 

també en sabem de refugiats, de migrats, de perseguits, d'afamats, d'abandonats...i si un es 

posa en el context de la notícia, amb imatges reals, i mires per uns moments de posar-te en 

la seva realitat i notes una terrible impotència  i de seguit busques culpables (que n'hi ha ) i 

que de fet en som part. 

 

Aquest patir és també pregària, pregària d'impotència? I amb  tot 

aquest  panorama  el que cal es aquest VALORAR el que tenim, ser agraïts, donar-ne 

gràcies i no perdre el somriure, i que sapiguem descobrir-hi el missatge que se'ns envia 

per  ser portadors de PAU. 

 

Un record per a tots aquells que ja fa anys que oïu la missa per la ràdio o la televisió. 

Jo no ho havia fet mai; com a màxim, alguns anys la Benedicció URBI et ORBI el dia de 

Pasqua. Ho dic perquè a mi m'ha calgut una gran dosi de realisme.   

 

Voldria aprofitar aquest escrit que us dirigeixo, en nom de tot el Consell de l´OFS 

Catalunya, per desitjar-vos els millors i més grans desitjos de pau i de salut per a vosaltres 

i per tots els éssers que estimeu. També aprofito aquest correu per demanar-vos quelcom 

que de segur ja feu: una pregària per totes aquelles persones que arriscant la seva salut fan 

possible una certa normalitat en la nostra vida i que, no ho oblidem, són els més humils 

(infermeres, personal de neteja, caixers/eres de supermercats, transportistes, etc), els qui 

aquests dies ens sustenten, així com un record per tots els nostres germans franciscans per 

tal que no perdem l’alegria de viure i de sentir-nos acompanyats i estimats per Déu. I una 

pregària pels difunts, els nostres especialment; entre ells, la germana Mª Remei Garcia i el 

germà Joan Antoni Paloma. 

  

Ànims i una abraçada ben forta amb tots els desitjos de salut. Pau i Bé! 

 

Carles Llompart, Ministre OFS Catalunya. 


