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NOTÍCIES DEL PAPA
“El camí per trobar Crist són les nafres”
“Per trobar-se amb el Déu viu és necessari veure les nafres de Jesús en els germans
famolencs, pobres, malalts, empresonats”, va aﬁrmar ahir el Sant Pare comentant l’Evangeli
proposat en la litúrgia de la festa de l’apòstol sant Tomàs. Hi eren presents els sacerdots i
col·laboradors del Consell Pontiﬁci per al Diàleg Interreligiós. Jesús, després de la
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El Papa demana “valor per fugir” del pecat
Fugir no sempre és de covards, ni sortir corrent és sinònim de derrota. Com va explicar el
Papa Francesc, el cristià està cridat a ser valent en la seva pròpia debilitat, i de vegades, cal
reconèixer que som febles i per això hem de fugir del pecat, sense nostàlgia, sense mirar
enrere. “És tan difícil de tallar amb una situació de pecat. És difícil! Fins i tot en una
temptació, és difícil! Però la veu de Déu ens diu aquesta paraula: Escapa! No es pot lluitar
allà, perquè el foc, el sofre et mataran. Escapeu! Santa Teresina de l’Infant Jesús ens ensenya
que de vegades, en algunes temptacions, l’única solució és escapar i no tenir vergonya
d’escapar; reconèixer que som febles i que hem de fugir. I el nostre poble, en la seva senzilla
saviesa, ho diu una mica irònicament: Soldat que fuig serveix per a una altra guerra. Escapar
per seguir endavant pel camí de Jesús”. El Sant Pare, a més, va explicar la segona actitud per
escapar del pecat: abandonar la nostàlgia i no mirar cap enrere. Per això, la invitació de
l’àngel a Lot de no mirar enrere és un consell per vèncer aquesta nostàlgia del pecat. Font:
Alfa i Omega
Francesc considera les protestes del Brasil acords amb l’Evangeli
El papa Francesc, que arribarà al Brasil el proper dia 22, ha estat informat directament de les
protestes als carrers del país, amb una participació majoritària i activa de joves que es
confessen apartidistes. En el discurs que dirigirà al més d’un milió de joves que es calcula es
concentraran a Rio de Janeiro amb motiu de la JMJ, el Pontífex al·ludirà a les manifestacions.
El Papa tenia ja escrit el seu discurs quan va ser informat per prelats brasilers del que
passava al país, i va reescriure part d’ell per abordar la situació. Segons Francesc, les
reivindicacions per una major justícia no contradiuen l’Evangeli. El passat 21 de juny, després
de dos dies de reunió a Brasília, la Conferència Episcopal del Brasil redactar un document
oﬁcial que començava amb aquestes paraules: “Nosaltres, els bisbes del Consell Permanent
de la Conferència Nacional dels Bisbes del Brasil (CNBB), reunits a Brasília del 19 al 21 de
juny, declarem la nostra solidaritat i suport a les manifestacions -mentre siguin pacíﬁquesque han tret als carrers a persones de totes les edats, sobretot joves”. La importància del
document rau en que en aquest moment els bisbes no ho haguessin escrit, i menys amb
tanta fermesa, de no haver estat acordat abans amb el papa Francesc, que arribarà en breu
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al Brasil. Font: El País
El Papa resarà pels immigrants a Lampedusa
L’illa de Lampedusa, situada entre Itàlia i les costes de Líbia, serà el destí del primer viatge
de Francesc. Tindrà lloc aquest dilluns 8 de juliol i durarà cinc o sis hores. L’illa és ben
coneguda com a lloc d’arribada cada any de milers d’immigrants provinents sobretot del
continent africà, per desgràcia, en no poques ocasions les pasteres o gomones en què
aquests viatgen pateixen avaries i es produeixen víctimes. No hi ha, lògicament, xifres
exactes, però la guàrdia costanera i la policia italianes calculen que aquest traç del mar
s’empassa anualment a diversos centenars de vides humanes, no poques vegades nens de
curta edat. El Papa vol, així, recordar a aquests morts i manifestar el seu agraïment a la
població de Lampedusa, que afronta cada any amb dignitat i solidaritat semblant repte
humanitari. Font: Vida Nueva
NOTÍCIES DE DIA
Cop militar a Egipte contra la islamització del país
Cop militar a Egipte. L’Exèrcit ha comunicat a Mohamed Morsi que ha deixat de ser president
del país i que ha suspès la Constitució temporalment. El president del Tribunal Constitucional
Suprem, Adli Mansur, assumirà provisionalment la presidència d’Egipte, en lloc de Morsi. En
una compareixença a la televisió estatal, que prèviament havia pres l’Exèrcit, la cúpula
militar liderada pel cap de l’Exèrcit i ministre de Defensa, el mariscal Abdel Fatah Al Sisi, s’ha
dirigit als egipcis al costat del xeic de la institució de l’Al Azhar (la més rellevant de l’islam
sunnita), Ahmed Al Tayeb, el papa copte Teodoro II i el premi Nobel i representant de
l’oposició, Mohamed el-Baradei, que ja va ser una ﬁgura clau en la caiguda de Hosni Mubàrak
a 2011. La plaça Tahrir, símbol de la revolució que el 2011 va acabar amb la dictadura de
Hosni Mubàrak, ha esclatat d’alegria en oﬁcialitzar-se el cop d’Estat. Font: La Vanguardia
Texas tancarà la majoria de les seves clíniques avortistes
Una comissió legislativa del Senat de Texas, de majoria republicana, va aprovar dimecres
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que s’enviï al ple de la Cambra de Representants el projecte de llei que restringiria el nombre
de clíniques avortistes. Abans es va limitar el temps per admetre testimonis de ciutadans en
una audiència pública, rebutjant les esmenes dels demòcrates i imposant estrictes mesures
de seguretat per evitar interrupcions per part dels que defensen el dret a avortar. “Prenem
testimonis en el període ordinari i en el primer extraordinari. Hem escoltat una gran quantitat
de testimonis”, va dir Byron Cook, president de la comissió d’afers estatals de la Cambra de
Representants, en explicar la seva decisió de limitar el temps. Quan va començar l’audiència,
els passadissos del Congrés es van omplir per igual de defensors i detractors del projecte, els
primers vestits de blau i els altres d’ataronjat. No es va informar de cap arrest o incidents
violents. Aquest debat ha mobilitzat l’opinió pública de Texas com cap altre tema en almenys
una dècada. Font: AP
Església i Estat, per Luis Álvarez de Vilallonga
Tot i la llarga tradició religiosa a Espanya, ha faltat temps perquè després de la transició i
aconseguida la democràcia, s’hagi pretès ignorar, profanar i escarnir la nostra religió des
d’estrats laïcistes extremistes, fanàtics, intolerants i bel·licosos contra la llibertat religiosa
sota l’empara de governs pusil·lànimes incapaços d’imposar un mínim respecte a les
creences individuals i col·lectives de bona part d’una societat creient, alienant el dret a la
lliure expressió del seu credo. […] És possible que en l’esdevenir dels temps l’Església quedi
minimitzada davant els Estats, però el concepte religiós, o si es vol espiritual, és inherent a
l’home i aquesta evidència ens porta a convenir que, més enllà de qualsevol fe o creença, hi
ha una necessitat teològica que ha mogut l’home des del principi dels segles. […] Quan es
relega moral i religió, i els governs s’embarquen en experiments docents, ﬁcant en drets
individuals, imposant adoctrinaments ideològics i reduint la religió a una simple ﬁlosoﬁa
moral, el país perd tot sentit ètic. Font: Diari de Tarragona
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