El papa Francesc demana pregar pel personal sanitari i humanitari de les zones bèliques
10/04/2019 - Mans Unides

Al seu vídeo del mes d'abril, el papa Francesc demana als catòlics que preguin pels metges, infermers, personal sanitari i
humanitari en zones de guerra. També assegura que la presència d'aquests professionals en territoris de conflicte és un signe
d'esperança per a molts, perquè "arrisquen la seva pròpia vida per salvar la vida dels altres" i mostren el rostre més humà i
misericordiós de la guerra.

A la celebració de la XI Jornada de la Pau l'any 1978, Sant Pau VI va dir: "Els metges són persones doctes, valentes i bones
que han fet de la ciència i l'art sanitari la seva vocació i professió". Respecte a aquest tema, el papa Francesc afegia l'any 2016
-en el seu Discurs davant d'una representació de metges espanyols i llatinoamericans al Vaticà-: "El compromís dels metges no
només se sustenta a la seva competència tècnica, sinó principalment en la seva actitud compassiva i misericordiosa envers els
qui pateixen en el cos i en l'esperit. La compassió és d'alguna manera l'ànima mateixa de la medecina. La compassió no és
llàstima, és patir amb".
Actualment, existeixen més de 20 conflictes armats al món, dels quals 7 -segons dades de l'ACNUR- han causat un major
nombre de víctimes i desplaçats forçats: Iemen, Iraq, Síria, Sudan del Sud, Somàlia, Afganistan i Ucraïna. No ens podem
oblidar tampoc de la República Democràtica del Congo o la República Centreafricana, que es troben en conflicte constant des
de fa anys.
Com denuncien diverses organitzacions humanitàries, a les guerres d'avui, els hospitals i centres sanitaris ja no poden
considerar-se un lloc segur, perquè són bombardejats de forma rutinària com a objectius bèl·lics, en contra del que demana el
Dret Internacional Humanitari.
El pare Frédéric Fornos SJ, director internacional de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa i del Moviment Eucarístic Juvenil,
recorda que en els conflictes armats els civils són les primeres víctimes, i "per això el personal sanitari en zones de guerra és
essencial. Salven vides i alleugen el patiment en condicions perilloses". Malgrat això, sovint són atacats, en comptes de
respectar-se el dret internacional humanitari. "Recordem i preguem per aquests homes i dones que ofereixen la pròpia vida per
salvar la vida dels altres", afegeix Fornos.
Com indica el papa Francesc a Gaudete et Exsultate (no.5) , "l'oferiment de la pròpia vida pels altres és també un camí de
santedat". És el que va dir també Francesc a la trobada amb la Creu Roja italiana el 27 de gener del 2018, on afegí: "El Bon
Samarità no sotmet a l'home ferit a cap examen previ, no el jutja i no subordina la seva ajuda a cap prerrogativa moral, ni tan
sols a les religioses".

Preguem amb el papa Francesc
Mans Unides ens convida a pregar tot junts pels metges i personal humanitari presents en zones de guerra, que arrisquen la
seva pròpia vida per salvar la dels altres. Per fer-ho, compartim amb vosaltres les paraules que el papa Francesc va pronunciar
a la Conferència sobre Dret Internacional Humanitari del 28 d'octubre de 2017.
«És encoratjador veure les moltes mostres de solidaritat i caritat, que no manquen en temps de guerra. Hi ha moltes persones,
molts grups caritatius i organitzacions no governamentals, a l'Església i fora d'ella, els membres de les quals fan front a
dificultats i perills per guarir els ferits i els malalts, per enterrar els morts, per donar de menjar als famolencs i de beure als
assedegats, per visitar els presoners. Realment l'ajuda a les víctimes del conflicte combina diverses obres de misericòrdia, per
les que serem jutjats al final de la vida. Tant de bo les organitzacions humanitàries actuïn sempre de conformitat amb els
principis fonamentals de la humanitat, imparcialitat, neutralitat i independència».
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