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L’immigrant no és una força de treball, sinó una
persona. Amb això ja està tot dit, pel que fa a la seva
dignitat humana i drets fonamentals.
CEE La iglesia en España y los inmigrantes 5
La cosa més important és que l’home que treballa
fora del seu país natal, com a emigrant o com a treballador temporal, no es trobi en desavantatge en
l’àmbit dels drets referents al treball respecte als altres treballadors d’aquella determinada societat. [...]
El valor del treball ha de mesurar-se amb la mateixa
mesura i no en relació amb la diversitat de nacionalitat, religió o raça. Amb més motiu no pot ser explotada una situació de coacció en la qual es troba
l’emigrat.
Joan Pau II, Laborem Exercens 23
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Els emigrants em plantegen un desafiament particular pel fet de ser Pastor d’una Església sense fronteres que se sent mare de tots. Per això, exhorto els
països a una generosa obertura, que en comptes de
témer la destrucció de la identitat local sigui capaç
de crear noves síntesis culturals. Que belles són les
ciutats que superen la desconfiança malaltissa i integren els diferents, i que fan d’aquesta integració
un nou factor de desenvolupament! Que boniques
són les ciutats que, fins i tot en el seu disseny arquitectònic, estan plenes d’espais que connecten,
relacionen, afavoreixen el reconeixement de l’altre!

Som diferents

Et dono gràcies, Déu, Pare,
perquè ens has creat tan diferents
els uns dels altres.
Els nostres rostres tenen tots els colors,
i la teva llum es reflecteix en aquesta varietat.
Et dono gràcies
perquè ens has donat llengües diferents
que expressen la joiosa diversitat de la vida
i parlen de tu de mil maneres.
El meu germà és diferent de mi,
i això és bo, i això és la riquesa de tots.
I aquesta diferència m’obligarà a esforçar-me
per entendre’l,
i l’obligarà a ell a esforçar-se
per entendre’m a mi,
i això ens farà créixer a tots dos.
Extret del llibre de Pepe Rodado, Pregar amb la
immigració

era foraster,
i em vau acollir
(mateu 25,35)

Suggeriments per a la pregària
Aquesta senzilla pauta de pregària vol fer present a
les nostres comunitats cristianes la realitat dels homes i dones que viuen en primera persona la migració, que han d’abandonar les seves llars i les seves
famílies a la recerca de condicions de treball i de
vida dignes. És una realitat que van haver d’afrontar
molts dels nostres pares i avis; que veiem encarnada
en les persones que arriben de tan lluny als nostres
barris i, encara, en tants joves que han de marxar
per accedir a una feina digna. Una realitat que sovint roman invisible als nostres ulls o que és vista
amb recel o animadversió per algunes persones.
La Pasqua ens pot ajudar a viure aquestes dificultats
amb esperança i a comprometre’ns perquè els nostres pobles i ciutats siguin llocs d’acollida, perquè a
tot arreu siguin respectats els drets humans i mai
més no es repeteixin situacions com les viscudes a
Ceuta o a Lampedusa.

Equip de Pastoral Obrera
del Bisbat de Sant Feliu
de Llobregat

Senyor,
Amb l’esperança de la Pasqua, posem davant
teu les dones i els homes que han de
marxar del seu país i abandonar la seva
família per trobar feina i viure dignament...

Et preguem per les persones que es veuen
obligades a fer llargues travessies en
la clandestinitat, que són maltractades
físicament i psíquicament pel camí, que
han de viure en camps de concentració,
que són menystingudes com a immigrants,
Et preguem per les persones que no poden
ser al costat de les persones estimades,
no veuen créixer els seus fills, no poden
acompanyar els seus pares.
Et preguem per les dones i homes que
viuen entre nosaltres i no tenen drets
de ciutadania, que han de treballar en
condicions indignes i precàries, i que
experimenten el racisme.
Et preguem per les persones que malviuen
amuntegades, al carrer o en naus
abandonades sense possibilitats d’accedir
a una feina.

Et preguem pels joves que es veuen forçats
a emigrar a d’altres països: que siguin
tractats amb dignitat, que puguin gaudir
d’una feina adequada a la seva formació,
que puguin sentir-se acompanyats per
nosaltres.

Podem pregar explícitament per les persones que coneixem
i que viuen alguna
d’aquestes situacions;
podem preguntar-nos
com podríem conèixer
millor les condicions
de vida de les persones
immigrades: les que viuen a costat nostre, les
que són tancades en
centres d’internament,
les que intenten entrar
al país...; podem plantejar-nos què podríem
fer des de les nostres
comunitats per a les persones immigrades;
o com podem incidir perquè la immigració es
vegi amb millors ulls als nostres pobles i ciutats i s’abandonin els falsos rumors...

Tu, que has volgut viure amb nosaltres i com
nosaltres, i que has vençut la mort,
√ fes-nos solidaris, per compartir amb els
altres tot el que tenim,
√ fes-nos esperançats, perquè siguem
capaços d’imaginar un futur tal i com tu el
vols,
√ fes-nos acollidors, per obrir-nos de debò a
totes les persones que pateixen, vinguin
d’on vinguin,
√ fes-nos lluitadors per defensar els drets
legítims dels homes i dones treballadors,
√ fes-nos creatius a l’hora de buscar
respostes a la manca de feina i d’habitatge,
√ fes-nos confiats i dialogants per caminar
junt amb els altres.

