Resar pels periodistes

Resar pels periodistes
En l'oració universal del mes d'octubre, el Papa resa perquè els periodistes estiguin
motivats pel respecte a la veritat i un fort sentit ètic
05 Octubre, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

En El Vídeo del Papa d’octubre, el Papa Francesc s’ha involucrat a fons amb una causa
sempre vigent: l’exercici de la professió periodística. I per això, periodistes reals s’han sumat
a recolzar la seva intenció, que busca posicionar als mitjans de comunicació al servei d’una
cultura de la trobada. “M’ajudes a difondre aquesta intenció?” Demana Francesc aquest mes.

Com ho fa des de gener, El Vídeo del Papa difon i s’involucra amb les intencions del Papa
Francesc pels desaﬁaments de la humanitat. Aquest mes són els periodistes els
protagonistes del vídeo en què el Papa demana que estiguin motivats pel respecte a la
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veritat i un fort sentit ètic.
Des del començament del seu pontiﬁcat el Papa ha tingut una relació ﬂuïda i destacada amb
els periodistes. S’ha expressat nombroses vegades cap a ells i ja s’ha tornat una pràctica
comuna veure-ho interactuant en espais d’intercanvi d’opinió. “Necessitem informació que
condueixi al compromís pel bé del gènere humà i el planeta. Suma’t amb mi en aquesta
petició “expressa Francesc a El Vídeo del Papa, en una comanda que no li parla només a ells
sinó al món sencer. La Xarxa Mundial de Pregària del Papa ha expressat en diverses
intencions l’objectiu del Papa de construir una cultura de la trobada i per això vol comptar
amb l’exercici del periodisme i la tasca dels mitjans de comunicació.
Existeixen diverses organitzacions i federacions internacionals de periodistes que ja han
demostrat en nombroses ocasions la seva preocupació per la pluralitat dels mitjans i
multiplicitat de veus, a més de l’ètica i “la veritat” com a eixos de la professió. Això se suma
a la discussió sobre l’estat dels drets a la llibertat d’expressió i l’accés a la informació.
El P. Frédéric Fornos, SJ, director internacional de la Xarxa Mundial de Pregària del Papa i la
seva branca de joves, el Moviment Eucarístic Juvenil (MEJ) va expressar la seva postura just
en el dia en què acaba la jornada d’oració Season of Creation, de la qual la Xarxa és partner
al costat d’altres institucions catòliques, cristianes i d’altres religions .. “el respecte a la
veritat i el sentit de l’ètica són pilars d’una bona comunicació. El passat 22 de setembre el
papa Francesc va rebre a 400 periodistes del Consell Nacional italià de l’Ordre dels
Periodistes i es va referir a tres elements fonamentals de la professió: estimar la veritat,
viure amb professionalitat i respectar la dignitat humana. Aquest mes ens centrem en que
els periodistes, en l’exercici de la seva professió, estiguin sempre motivats per aquests
valors, que són els que permetran a la societat en el seu conjunt construir la tan anhelada
cultura de la trobada”.
El vídeo és possible gràcies a l’aportació desinteressada de moltes persones. En aquest link
pots accedir a realitzar el teu donatiu.
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