Architecten van dialoog en vriendschap
Voor de maand JULI, luidt de intentie van de Paus:
We bidden dat we in sociale, economische en politieke conflictsituaties moedige en
gepassioneerde architecten van dialoog en vriendschap mogen zijn.
In deze maand juli nodigt paus Franciscus ons uit om met bijzondere aandacht te kijken naar
het thema van de sociale vriendschap - een van zijn zorgen, en zelfs een centraal thema van
zijn pontificaat. Laten we ons aansluiten bij de Heilige Vader en bij zovele broeders en zusters
over de hele wereld en dit tot een intentie van allen maken.
In oktober 2020 schreef de paus een encycliek die broederschap en sociale vriendschap als
hoofdthema's heeft. Luister naar zijn woorden:
Om te komen tot sociale vriendschap en universele broederschap moet een fundamentele en
essentiële erkenning plaatsvinden: beseffen hoeveel een mens waard is, altijd en in alle
omstandigheden. Als ieder mens zoveel waard is, moeten wij duidelijk en vastbesloten
verklaren dat "het loutere feit dat men geboren is op een plaats met minder middelen of
minder ontwikkeling geen rechtvaardiging is voor het feit dat sommige mensen met minder
waardigheid leven".
Ieder mens als broeder of zuster erkennen en zoeken naar een sociale vriendschap die
iedereen integreert, is geen utopie (...) Het gaat erom te evolueren naar een sociale en politieke
orde waarvan de ziel bestaat uit sociale naastenliefde. Ik nodig u nogmaals uit de politiek te
herwaarderen, die "een sublieme roeping is, een van de kostbaarste vormen van naastenliefde,
omdat zij het algemeen welzijn nastreeft.
In de hele encycliek Fratelli Tutti daagt de paus ons uit om samen te handelen vanuit een
nieuwe droom van broederschap en sociale vriendschap als ons fundamentele verlangen. Hij
zegt ons dat "om elkaar te ontmoeten en te helpen, wij een dialoog moeten voeren. Het is deze
dialoog die een universele dimensie van openheid voor anderen bevordert.
Ben je hier klaar voor? Een authentieke dialoog bevorderen en voeren, waarin het standpunt
van de ander wordt gerespecteerd, hoezeer hij ook overtuigingen en belangen mag hebben die
van verschillen van die van jou?
In deze zeer uitdagende tijden waarin wij leven, zijn de voorstellen die paus Franciscus ons
doet niet gemakkelijk; zij wijzen op iets groters, dat wordt opgebouwd door waarheid, liefde en
het samen optrekken met zovele broeders en zusters. Dit is een uitdaging die ons in deze
maand wordt voorgesteld, maar die wij tot leven kunnen brengen!
Verlang je dat je leven en je ontmoeting met anderen geleid worden door waarheid en
vriendelijkheid?
Laten we met paus Franciscus bidden dat de moed in ons moge wonen om erop uit te gaan
anderen te ontmoeten in waarheid en vreugde:
Heer God,alles wat ik heb,
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alles wat ik ben,
alles wat ik doe,
bied ik U aan.
Kom en vervul mijn dag.
Schenk mij uw Geest,
dat in mijn denken,
spreken en handelen,
iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken.
Laat me niet enkel voor mezelf leven,
maar zoals Jezus,
verbonden met U
en gegeven aan mensen.
in gemeenschap met mijn broeders en zusters in dit Wereldwijde Gebedsnetwerk.
Met Maria, bied ik U mijn dag aan
voor de zending van de Kerk
en de gebedsintentie van de paus voor deze maand.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Wil je meer weten over het Gebedsnetwerk van de Paus of wil je de maandelijkse video met de
Paus bekijken, surf dan naar www.biddenmetdepaus.org.
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