Catequesi del Papa: "A Romania es va viure una important dimensió ecumènica"
05/06/2019 - Vatican News

"La dimensió ecumènica del Viatge Apostòlic a Romania", tema de la catequesi del papa Francesc a l'Audiència General
d'aquest dimecres 5 de juny del 2019.

"Estimats germans i germanes: el cap de setmana passat vaig realitzar un viatge apostòlic a Romania, sota el lema: 'Caminant
junts'. Tenim la gràcia de viure un temps de relació fraterna entre les diferents esglésies cristianes ", ho va dir el papa Francesc
a l'Audiència General del primer dimecres de juny de 2019, explicant la dimensió ecumènica del seu 30è Viatge Apostòlic
Internacional. "A Romania - precisat el Pontífex - la majoria dels fidels pertany a l'Església Ortodoxa; i la comunitat catòlica, tant
grega com llatina, és viva i activa. La unitat entre tots els cristians, tot i no ser plena, es basa en l'únic baptisme i està segellada
pel sofriment i la sang vessada durant la persecució sota un règim ateu".
Gratitud amb els que han contribuït a aquesta Visita
En la seva catequesi, el Sant Pare va expressar el seu agraïment a les autoritats civils i eclesiàstiques i a tots els que han
contribuït a aquesta visita. "Sobretot - ha precisat el Papa - dono gràcies a Déu per permetre que el successor de Pere torni a
aquest país, vint anys després de la visita de Sant Joan Pau II".
"Les diverses trobades van posar en relleu el valor i la necessitat de caminar junts, tant entre cristians, en el pla de la fe i de la
caritat, com entre ciutadans, en el pla del compromís civil".
L'únic Baptisme, unió entre tots els cristians
El papa Francesc recordant el lema del Viatge va dir que, havia exhortat "Caminar junts" i la seva alegria va ser poder fer-ho no
des de lluny, ni des de dalt, sinó caminant entre el poble romanès, com un pelegrí a la seva terra. "Com a cristians, tenim la
gràcia de viure un temps de relacions fraternes entre les diferents Esglésies. A Romania - va subratllar el Pontífex - la majoria
dels fidels pertanyen a l'Església Ortodoxa, actualment guiada pel Patriarca Daniel, a qui dirigeixo els meus pensaments
fraterns i agraïts. La comunitat catòlica, tant 'grega' com 'llatina', és viva i activa. La unió entre tots els cristians, encara que
incompleta, es basa en l'únic Baptisme i està segellada per la sang i el patiment patit junts en els temps obscurs de les
persecucions, especialment en l'últim segle sota el règim ateu ".
La unitat no elimina la diversitat
Així mateix, el Sant Pare va ressaltar la cordial trobada sostinguda amb el Patriarca i el Sant Sínode de l'Església Ortodoxa
Romanesa, en el qual va reafirmar la voluntat de l'Església Catòlica de caminar junts en una memòria reconciliada i cap a una
unitat més plena, que el mateix poble romanès va invocar profèticament durant la visita de Sant Joan Pau II. "Aquesta

important dimensió ecumènica del viatge - va precisar el Papa - va culminar amb la solemne Oració del Pare Nostre dins de la
nova, imponent catedral Ortodoxa de Bucarest. Va ser un moment de gran valor simbòlic, perquè el Parenostre és l'oració
cristiana per excel·lència, herència comuna de tots els batejats. Hem manifestat que la unitat no elimina les legítimes
diversitats. Que l'Esperit Sant ens porti a viure cada vegada més com a fills de Déu i germans entre nosaltres ".
Trobada amb la Comunitat Catòlica
A més, el Papa Francesc va assenyalar que amb la Comunitat Catòlica va celebrar tres Litúrgies Eucarístiques. La primera va
ser a la Catedral de Bucarest, el 31 de maig, festa de la Visitació de la Mare de Déu, icona de l'Església en camí en la fe i en la
caritat. La segona al Santuari de Sumuleu Ciuc, destinació de molts pelegrins. Allà, la Santa Mare de Déu reuneix els fidels en
la varietat d'idiomes, cultures i tradicions. I la tercera celebració va ser la Divina Litúrgia a Blaj, centre de l'Església
Greco-Catòlica a Romania, amb la Beatificació de set bisbes màrtirs greco-catòlics, testimonis de la llibertat i de la misericòrdia
que vénen de l'Evangeli. Un d'aquests nous beats, Mons. Iuliu Hossu, va escriure durant el seu empresonament: "Déu ens ha
enviat a aquesta foscor del sofriment per donar perdó i pregar per la conversió de tots". Pensant en les terribles tortures a què
van ser sotmesos, aquestes paraules són un testimoni de misericòrdia.
La devoció mariana dels joves i les famílies
El Sant Pare també va ressaltar l'intens i festiu trobada amb joves i famílies, realitzat a la?i, ciutat antiga i important centre
cultural, encreuament de camins entre Occident i Orient. Un lloc que convida a obrir camins pels quals caminar junts, en la
riquesa de la diversitat, en una llibertat que no talla les arrels sinó que es nodreix d'ella de manera creativa. Aquesta trobada va
tenir també un caràcter marià i va concloure amb el lliurament dels joves i de les famílies a la Santa Mare de Déu.
Respecte de totes les ètnies, llengües i religions
Finalment, el papa Francesc va dir que, l'última etapa del seu Viatge va ser la visita a la comunitat romaní de Blaj. En aquesta
ciutat hi ha molts romanís, i per això he volgut saludar-los i renovar la meva crida contra totes les formes de discriminació i en
favor del respecte de les persones de totes les ètnies, llengües i religions.
L'Esperit Sant ens impulsi a 'caminar junts'
Abans de concloure la seva catequesi el Sant Pare va saludar cordialment els pelegrins de llengua espanyola vinguts
d'Espanya i Llatinoamèrica. "Davant la proximitat de la festa de la Pentecosta, demanem a Déu el do de l'Esperit Sant perquè
sigui Ell qui ens impulsi a 'caminar junts' com a germans en la construcció d'una societat més fraterna i en la recerca de la
unitat plena de tots els cristians".
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