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INTEGRITAT DE LA JUSTÍCIA
Perquè tots aquells que administren justicia obrin amb
integritat, i perquè la injusticia que travessa el món
no tingui l'última paraula.
Apostolat de l'Oració

AIRÀGERP

Pare de bondat, el teu Fill Jesús fou víctima d'una gran injusticia,
en el desig de mort que els seus adversaris tenien contra Ell.
Avui, tants germans i germanes nostres són víctimes de la injusticia, de falsos
judicis. Molts intenten també ser afavorits pel seu poder o influencia.
Senyor, converteix el nostre cor a la veritat i a una vida íntegra,
a semblança de Jesús. Et demanem que el teu Esperit Sant
sigui el guía de tots els qui administren justicia,
perquè aquesta sigui un réflex de la teva veritat en el món. Pare nostre...

En aquest mes de juliol, el Sant Pare llança un desafiament a tots els cristians, a
través de la seva Xarxa Mundial d'Oració, sobre un tema que, per a la majoria de
nosaltres, sembla distant o, relativament, sobre el que podem fer poca cosa.
Molts dels problemas del nostre món, en particular els relacionats amb
l'administració de justícia, desperten en nosaltres una sensació de desànim i
impotencia, en adonar-nos de les estructures injustes presents en aquesta área
de la vida social, posant en seriosos dubtes la veracitat de tants procesos, per
interessos polítics i econòmics dels que tenen influencia i pel flagell de la
corrupció al més alt nivel.
Per tal de combatre el desànim i la manca d'esperança, cal que preguem molt i
oferim les nostres accions quotidianes per aquells que administren justicia, per la
seva imparcialitat i integritat. Però cal que ens adonem també, amb gratitud, que
molts procuren exercir la justicia amb veritat, cercant sol·lucions, Malgrat les
moltes pressions que puguin sentir.
Pel que fa a nosaltres, què en podem treure com a conseqüència per a la nostre
vida a partir d'aquest desafiament del Sant Pare? Doncs optar sempre per la
transparència, la integritat i la veritat. Com és la nostra relació amb la llei?
Quines cessions anem fent en allò que ens sembla "petit" i sense conseqüències,
però que constitueix una veritable injusticia? A les normes de trànsit, en el
pagament d'impostos, en les relacions laborals, en el judici que fem dels altres...

DESAFIAMENTS

P E R A aquest M E S
- Estar atents a les bones practiques de l'administració de
justícia, fent-ne divulgació a través dels propis Mitjans, com
una forma de ressaltar la importancia de lajustícia feta amb
integritat i veritat.
- Fer un examen de consciencia sobre la forma en què
col·laborem amb la injusticia, en les nostres relacions
personals, laborals, en relació amb la llei, etc.
- Promoure a les nostres comunitats un temps de reflexió i
pregària pels qui administren justicia, i reflexionar sobre
situacions injustes que es dónen al nostre voltant, i posibles
formes de superar-les.

