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La intenció del Papa

Aquest mes de setembre, el Papa ens proposa
que preguem amb ell i amb el món "perquè
tots puguem prendre decisions valentes
mitjançant un estil de vida sobri i
ecosostenible, alegrant-nos pels joves que
estan decididament compromesos amb això".
Tots ens adonarem de l’abast que té aquesta
intenció i, d’altra banda, no és fàcil al món on
vivim. Raó de més per comprometre’ns
seriosament a pregar amb el Papa, units a ell,
per aquesta gran intenció.



Cada elecció requereix un discerniment acurat i seriós. No n’hi ha prou amb tenir diners
per comprar, cal saber si ho necessito, si els diners estan ben gastats, si no és una
compra supèrflua, una despesa innecessària. Compro per necessitat o per vanitat? Per
què roba de marca cara, si hi ha gent al nostre voltant sense roba decent, vella i cutre?
Les opcions han de ser coratjoses. L’ostentació i la vanitat d’alguns són una ofensa per a
aquells que no tenen o no poden comprar alguna cosa barata i senzilla. Tanta gent es va
acostumant als luxosos, al que és enlluernador, sense pensar en els pobres i els
desprotegits. I, si no tenen feina, o no poden demanar un préstec al banc, la vida sembla
que s’esfondra com un joc de cartes. Per tant, les nostres decisions han de ser valentes i
fer-se amb discerniment seriós.

ORACIÓ

Dóna’ns, Esperit diví, el do de consell,
la gràcia de saber triar, discernir,
prendre decisions agosarades,
que agradin sempre a la voluntat del Pare.
Que tinguem sempre presents els pobres i els necessitats,
per posar-nos al servei dels altres,
sobretot d'aquells que més ho necessiten.
Amén.

CANT

Eleccions coratjoses
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Un estil de vida sobri
El món que ens envolta, el consumisme que ens envaeix,
les ganes de tenir més i millor, les ganes de sobresortir,
d’ésser apreciats, lloats, sovint ens porten a no tenir una
vida sòbria. I estem educant d’aquesta manera als
nostres fills i joves, que s’estan modelant internament
en desitjos menys sobris, menys modestos, més
egoistes, més còmodes, més vans i ostentosos. Cal
educar per a la sobrietat, recordant el futur, pensant en
els més necessitats. Déu només es revela als pobres de
cor, als humils i senzills. Hem d’escollir aquest camí i
tenir un estil de vida sobri. Així van viure Jesús i la seva
Mare; els hem d’imitar.



Una proposta de Dario Pedroso SJ

ORACIÓ

Jesús, que vas portar una vida sòbria, pobra i humil,
dóna’ns la gràcia d’entendre aquests valors i virtuts,
i saber imitar-te amb audàcia cristiana.
Fes-nos entendre des de dins
el camí evangèlic que sempre vas escollir,
i que no caiguem en la temptació de la vanitat,
de l’opulència, del desig de riquesa.
Amén.

CANT

És molt reconfortant veure, sentir, adonar-se que molts joves opten per un camí sobri i
sense ostentació, per menjar i roba modestos, per viure compartint amb els altres,
atents als necessitats. El Papa ens convida a alegrar-nos amb els joves que, cada vegada
més generosos, opten per compartir i servir. Sembla que ens apareix una nova
primavera de vida i compromís, amb criteris propis de l’Evangeli.

ORACIÓ

Senyor Jesús, 
que vas convidar el jove ric 
a despullar-se de tot el que és innecessari,
continua movent al cor de molts joves
el desig de viure una vida sòbria,
cuidar els altres, amb generositat,
saber compartir i poder donar,
ja que és el mitjà més eficaç 
per a un món millor,
més fraternal, més pacífic, més just.
Amén.

CANT FINAL

Alegrar-nos amb els joves
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