Xile: Mons. Celestino Aós espera reunir-se amb les víctimes d'abusos
10/04/2019 - ACIprensa

L'Administrador Apostòlic de Santiago de Xile, Mons. Celestino Aós, va expressar el seu desig de reunir-se amb les víctimes
d'abusos comesos per membres del clergat, per escoltar-les i convidar-los a donar la seva aportació en la prevenció i lluita
contra aquests delictes.

"Jo espero reunir-me, i convoco a tots aquells que han estat víctimes perquè puguin fer la seva aportació -des del dolor, de
vegades també diria des de la ràbia- per sortir cap endavant, per conformar una Església que estigui més propera de l'Evangeli,
més propera de Jesucrist i des d'allà pugui ser efectivament un referent per a tota la humanitat, perquè els abusos no són
només dins de l'Església ", ha afirmat en declaracions a EWTN i ACI Prensa durant el seu viatge a Roma.
En aquest sentit, va enviar un missatge a les víctimes d'abusos i als seus familiars per dir-los que "estem amb ells, sentim el
dolor, tractem de sentir el dolor que han patit, voldríem que mai hagués passat això i que estem disposats a lluitar, en el que
estigui de la nostra part, perquè això no passi".
A més, el religiós va assenyalar que "l'Església de Xile està manifestant, com cap altra institució, el treball en aquest sentit. Són
milers i milers d'agents pastorals en tot Xile que assisteixen a cursos de preparació per enfrontar aquests casos".
Mons. Aós va destacar a ACI Prensa que la prioritat formativa del clergat serà "seguir Jesucrist en aquest estil que ell marca",
perquè "a l'Església l'autoritat és servei i en l'Església el sacerdot ha de ser un servidor".
"No pot ser mai aquest clericalisme que el Papa tantes vegades censura: perquè soc sacerdot tinc privilegis, tinc drets, tinc el
poder (...). Som indubtablement un grup a part en el fet que tenim el sacerdoci ministerial, però això no ens fa millors, sinó que
ens fa diferents quant hem de tenir un paper diferent i tenim una obligació major de ser més sants, de ser millors cristians,
perquè el sacerdot és un batejat que exerceix aquesta funció ", va exclamar.
Per això, el religiós va remarcar que "així com volem que un professional sigui un bon professional, volem d'una dona que ha
rebut el do de la maternitat sigui una bona mare, volem que aquell que ha rebut la imposició de mans sigui un bon prevere".
Durant la seva visita a Roma, Mons. Aós es va reunir amb el Sant Pare el divendres a la tarda i aquest dimarts 9 d'abril va
concelebrar amb el Pontífex la Missa a la Casa Santa Marta.
A més, l'Administrador Apostòlic de Santiago va visitar diferents dicasteris i va tenir reunions de treball amb l'Arquebisbe de
Boston (EUA) i President de la Comissió Pontifícia de Protecció de Menors, Cardenal Séan O'Malley; així com amb
l'Arquebisbe de Malta i Secretari adjunt de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, Mons. Charles Scicluna.
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