El Papa als joves: "Créixer en fe i en servei als germans"
15/04/2019 - ACIprensa

El papa Francesc a la pregària de l'Àngelus d'aquest diumenge de Rams s'ha dirigit especialment als joves, animant-los a
créixer en la fe i en el servei als germans, a partir de la lectura de l'Exhortació Crist Viu.

El Bisbe de Roma ha començat la celebració de la Setmana Major, de la Setmana Santa, amb la missa del Diumenge de
Rams. Milers de persones han assistit a la celebració eucarística en la qual es recorda l'entrada de Jesús a Jerusalem, com a
preàmbul de la seva passió.
Els assistents agitaven les palmes i els palmons mentre eren beneïts. Després d'aquest signe, el Papa i el seu seguici es va
dirigir a l'altar per continuar la celebració eucarística. El Papa va explicar que la litúrgia té "dos moments característics": primer
a la processó amb les branques de palma i d'olivera i després amb la lectura de la Passió del Senyor, segons l'evangelista Lluc.
El Papa ha ressaltat que Jesús ens mostra com afrontar els moments més difícils i les temptacions més insidioses, mantenint
en els nostres cors una pau que no és desafecció, ni passivitat ni superhumanisme, sinó abandonament confiat al Pare i a la
seva voluntat de salvació, de vida, de misericòrdia; i, en tota la seva missió, ha passat per la temptació de "fer la seva obra"
escollint-li el camí i deslligant de l'obediència al Pare. Des del principi, en la lluita de quaranta dies al desert, fins al final, a la
Passió, Jesús rebutja aquesta temptació amb obedient confiança en el Pare.
En aquest context, el Papa va saludar a l'Àngelus a tots els participants, però principalment als joves que participen en la
Jornada de la Joventut que es realitza a Roma. A ells els va convidar a fer seva l'Exhortació Apostòlica Crist Viu, fruit del
Sínode.
El papa Francesc va afirmar que en el document "vostès poden trobar idees fructíferes per a la seva pròpia vida i el seu propi
camí de creixement en la fe i en el servei als seus germans i germanes".
També el Papa va oferir als participants "una corona especial del Roser. Aquestes corones de fusta d'olivera van ser fetes a
Terra Santa específicament per a la Trobada Mundial de Joves a Panamà al gener passat i per al dia d'avui.
Va finalitzar el seu missatge renovant la crida "als joves i a tots, a resar el Rosari per la pau, especialment per la pau a Terra
Santa i a l'Orient Mitjà".
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