El Papa li demana a un bisbe nicaragüenc que l'ajudi a Roma
11/04/2019 - AICA

El papa Francesc li va demanar al bisbe auxiliar de Managua, monsenyor Silvio Báez, que l'ajudi a Roma, de manera que el
prelat i el cardenal Leopoldo Brenes, arquebisbe de Managua, han explicat en roda de premsa els motius d'aquesta sol·licitud
especial del pontífex per que abandoni Nicaragua en plena crisi institucional del país.

En la conferència de premsa que es va desenvolupar a la cúria arquebisbal de Managua, el purpurat nicaragüenc Leopoldo
Brenes va precisar que monsenyor Báez se n'anirà a Roma al final de les celebracions de la Setmana Santa.
Mons. Báez es va recolzar del text de la Bíblia, dels Fets dels Apòstols, sobre les paraules que va pronunciar Sant Pau als
preveres d'Efes. D'allí va explicar en tres punts la situació. En primer lloc, va explicar, que ell no va demanar sortir de
Nicaragua.
"Vull deixar clar que el meu cor ha estat sempre aquí a la meva terra en la meva pàtria i enmig del meu poble i el meu cor de
pastor seguirà aquí a Nicaragua. Jo no he demanat sortir, he estat cridat pel Sant Pare, vaig anar a Roma i em va rebre d'una
manera molt afectuosa, molt fraterna, amb un gran interès pel meu ministeri i per la meva vida, i també per la situació de
Nicaragua. Em va escoltar amb moltíssima atenció ", ha indicat.
"Els manifesto a vostès amb tota sinceritat, el mateix que li vaig dir al Sant Pare: En aquest moment experimento un gran mal
en el meu cor, un gran mal de no poder estar físicament enmig del meu estimat poble nicaragüenc, especialment del Poble
Sant fidel de Déu, per anunciar-li amb la meva veu l'Evangeli i per oferir-li a través de la proximitat pastoral una paraula de
consol i de profecia. Així com Pau es va posar a plorar amb els preveres d'Efes, també jo he plorat ", ha afegit.
El prelat va dir que "aquesta decisió del Papa l'accepto i assumeixo amb plena obediència amorosa" i va reconèixer que l'ha fet
plorar al seu cor en recordar l'afecte, la confiança, la proximitat del poble nicaragüenc, el suport, les oracions de "la nostra gent,
dels camperols, les mares de les víctimes de la repressió, els joves perseguits i soferts als qui estan a les presons".
"Tinc una pau profunda que és una gràcia especial del Senyor, una gràcia que dóna el Senyor, a qui durant deu anys ha fet
només el que havia de fer ... No he fet res més que servir Jesús i l'Evangeli", ha sostingut.
El prelat va recordar una anècdota d'aquesta trobada: li va referir al Papa que moltes vegades li va demanar a Jesús que
l'ajudés a poder fer alguna cosa pel Sant Pare, veient tants problemes que afronta el pontífex, amb col·laboradors que li fallen.
El Papa somrient li va dir: "El Senyor et va agafar la paraula perquè ara m'hauràs d'ajudar. Ens vam fer una abraçada somrient,
aquesta és l'obediència de l'Església".
Davant les preguntes dels periodistes sobre aquesta decisió del pontífex, monsenyor Báez ha insistit a recordar la frase que li
va dir el Sant Pare contínuament: "M'interessa tenir-te amb mi aquí, en aquest moment et necessito".
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