El Papa destaca l'acte de generositat que suposa la donació d'òrgans
15/04/2019 - ACIprensa

Davant la cultura i les amenaces contra la vida que es produeixen gairebé diàriament, com el cas de l'avortament i l'eutanàsia,
el papa Francesc va destacar la solidaritat i l'acte de generositat que suposa la donació d'òrgans, que ajuda a entendre "que la
vida és una cosa sagrada".

"De la nostra mateixa mort i del nostre do, poden brollar la vida i la salut d'altres, malalts i que pateixen, contribuint a reforçar
una cultura de l'ajuda, del do, de l'esperança i de la vida".
El Sant Pare va rebre al Vaticà aquest dissabte 13 d'abril als voluntaris de l'Associació Italiana de Donants d'Òrgans i, davant
d'ells va lloar que "els avenços de la medicina en matèria de trasplantaments han fet possible la donació d'òrgans després de la
mort i en alguns casos també en vida (com en el cas del ronyó) per salvar altres vides humanes, per a conservar, recuperar i
millorar l'estat de salut de moltes persones malaltes que no tenen una altra alternativa".
Ha explicat que "la donació d'òrgans respon a una necessitat social perquè, malgrat els avenços de molts tractaments mèdics,
la necessitat d'òrgans segueix sent gran".
No obstant això, "el significat de la donació per al donant, per al receptor, per a la societat, no s'esgota en la seva 'utilitat', ja
que es tracta d'experiències profundament humanes i carregades d'amor i d'altruisme".
"Donar vol dir mirar i anar més enllà d'un mateix, més enllà de les necessitats individuals i obrir-se generosament cap a un bé
més ampli. En aquesta perspectiva, la donació d'òrgans sorgeix no només com un acte de responsabilitat social, sinó com una
expressió de la fraternitat universal que uneix a tots els homes i dones".
El Papa va recordar les paraules del Catecisme de l'Església Catòlica, on s'ensenya que "la donació d'òrgans després de la
mort és un acte noble i meritori que ha de ser encoratjat com a manifestació de solidaritat generosa".
Així mateix, ha subratllat la importància de "mantenir la donació d'òrgans com un acte gratuït no remunerat". Ha insistit que
"qualsevol forma de mercantilització del cos o de part d'ell és contrària a la dignitat humana. Quan es dóna sang o un òrgan del
cos, cal respectar la perspectiva ètica i religiosa".
En aquest sentit, va demanar "promoure una cultura de la donació que, a través de la informació, la sensibilització i el vostre
compromís constant i apreciat, afavoreixi aquesta oferta d'una part del propi cos, sense riscos ni conseqüències
desproporcionades, en la donació en vida , i de tots els òrgans després de la pròpia mort".
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