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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

PREGÀRIA PER LA PAU 

per CARLO M. MARTINI 

Oh Déu, Pare nostre, ric d’amor i de misericòrdia, volem pregar-te amb fe per la pau, 

adolorits i humiliats com estem a causa dels episodis de violència que han ensangonat 

i ensangonen el nostre món. […] 

Volem pregar-te amb fe per la pau en tots els països, pels nombrosos focus de lluita 

i d’odi; volem pregar-te pels agressors i pels agredits, pels assassinats i pels assassins, 

per tots els infants que no han pogut conèixer el somriure i la joia de la pau.  

És veritat, Senyor, que nosaltres mateixos som responsables de l’anar a menys de 

la pau, i per això et supliquem que acullis el nostre afligit penediment, que ens donis 

una voluntat humil, forta, sincera per reconstruir en la nostra vida personal i comunitària 

relacions de veritat, de justícia, de llibertat, de caritat, de solidaritat. Et confessem els 

nostres pecats personals i socials: el nostre aferrament al benestar, els nostres egois-

mes, la infidelitat i les traïcions en l’àmbit familiar, la ganduleria i el malbaratament de 

les energies en coses vanes i frívoles, nocives, el girar la cara davant les misèries de 

qui tenim a prop i de qui ve de lluny. Vivint així, no hem pensat potser d’adonar-nos que 

som responsables de la destrucció d’aquell edifici invisible que és la pau. La pau terres-

tre és reflex de la teva pau, que tu ens dones i ens confies, neix del teu amor per 

l’home i del nostre amor per tu i per tots els germans. 

Canvia’ns el cor, Senyor, perquè siguem els primers de tenir necessitat d’un cor pa-

cífic. Purifica’ns, pel misteri pasqual del teu Fill, de tot ferment d’hostilitat, de partidis-

me, de posició presa; purifica’ns de tota antipatia, de tot prejudici, de tot desig de so-

bresortir.  

Fes-nos comprendre, oh Pare, el sentit profund d’una pregària veritable de pau, 

d’una pregària d’intercessió i d’expiació semblant a la de Jesús. Pregària d’intercessió 

que ens faci capaços de no prendre posició en els conflictes, però d’entrar en el cor de 

les situacions incurables solidaris amb ambdues parts en conflicte, pregant per l’una i 

per l’altra. Volem abraçar amb amor totes les parts en hostilitat, confiats només en el 

teu poder diví. Si preguem perquè tu donis la victòria a l’una o a l’altra, aquesta pregà-

ria no l’escoltis; si ens posem a jutjar l’una o l’altra, no escoltis la nostra súplica. 

Envia el teu Sant Esperit sobre nosaltres per convertir-nos a tu! […] És l’Esperit que 

ens fa acollir aquella pau que sobrepassa tota la nostra visió i esdevé decisió ferma i 

seriosa d’estimar tots els nostres germans, de manera que la flama de la pau resideixi 

en els nostres cors i en les nostres famílies, en les nostres comunitats, i s’irradiï miste-

riosament sobre el món sencer empenyent tothom vers una plena comunió de pau. És 

l’Esperit que ens ajuda a penetrar en la contemplació del teu Fill crucificat i mort a la 

creu per fer de tots nosaltres un sol poble. 

I tu, Maria, Reina de la pau, intercedeix a fi que el somriure de la pau resplendeixi 

sobre tants infants escampats per les diverses parts del món, marcats per la violència i 

per la guerrilla; vetlla per la terra, per Jerusalem, suscita en els seus habitants desitjos 

profunds i constructius de pau, desitjos de justícia i de veritat. Nosaltres et prometem 

que no temem les dificultats i els moments obscurs i difícils, per tal que tota la humani-

tat camini per la pau i en la justícia, i així es realitzi la paraula del profeta Isaïes: «He 

vist els vostres camins i vull curar-los. […] Pau, pau als allunyats i als veïns, diu el Se-

nyor, jo els guariré tots.» 


