Turkmenistan: Promoure el diàleg interreligiós, el respecte i les bones relacions entre cristians i musulmans
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"Dialogar, compartir i donar testimoni, són actituds que donen fruits. La confrontació no ajuda, però hem de treballar en els
punts en comú. Això és el que vaig aprendre en els meus 25 anys entre una majoria post-soviètica i musulmana ". És el que
explica a Fides el pare Andrzej Madej, sacerdot polonès dels Oblats de Maria Immaculada (OMI) i Superior de la Missio sui iuris
de Turkmenistan.

L'oblat destaca la relació entre l'islam i el cristianisme: "L'islam reconeix Jesús com un profeta i això suposa un terreny fèrtil per
al diàleg i per donar testimoni del que Crist és per a nosaltres, el Fill de Déu, el Salvador. També hi ha altres aspectes. Durant
el festival Kurban Bairan, per exemple, els musulmans celebren l'ofrena del sacrifici d'Abraham. I fins i tot Maria representa un
important pont ecumènic, ja que la reconeixen com la mare del profeta. Tenim en comú la fe en un Déu, el pelegrinatge als llocs
sagrats, el dejuni i la misericòrdia envers els pobres i la pregària. L'espai en el qual podem crear un clima de diàleg i intercanvi
és ampli".
El pare Madej explica: "Experimentem tot això en la nostra missió diària a Turkmenistan. Quan una persona de fe islàmica ve a
visitar-nos i entra a la nostra capella, podem veure que sempre té un gran respecte pel sagrat, pel Déu misteriós i sant.
Nosaltres tenim aquesta mateixa actitud quan vam participar en les festes islàmiques. A més, quan vam visitar a fidels que
viuen en altres ciutats, sovint aprofitem l'oportunitat per visitar els líders islàmics locals".
El superior de la Missio sui iuris va dir que els habitants de l'Àsia central estaven "sorpresos per la visita del papa Francesc als
Emirats Àrabs Units i el fet que aviat anirà al Marroc, tal com ho va fer Joan Pau II. Veure al successor de Pere que va a
aquestes zones, entre musulmans, és un testimoni que ens porta beneficis i ens dóna la dimensió del que és un Pastor
universal".
Turkmenistan té una població de 5 milions d'habitants entre els quals el 90% són musulmans. La comunitat catòlica turcmana
està formada per dos sacerdots oblats de Maria Immaculada i uns 250 fidels, que es reuneixen a la capella de la Transfiguració
del Senyor, a la capital Ashgabat. L'església catòlica local va renéixer el 1997, quan Joan Pau II va establir la Missio sui iuris.
Durant tretze anys, la presència dels Oblats va ser admesa només com "representació de l'Ambaixada del Vaticà". Al principi
es reunien en cases particulars i se celebrava la missa en el territori diplomàtic de la Nunciatura Apostòlica d'Ashgabat. El 2010
el govern turcman va reconèixer oficialment la presència catòlica.
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