El papa Francesc a la missa pels migrants: "Ningú està exempt" de la tasca d'ajudar-los
08/07/2019 - AICA

A sis anys de la seva visita a l'illa de Lampedusa, el papa Francesc ha presidit aquest dilluns 8 de juliol una missa a la basílica
de Sant Pere, on ha recordat que els migrants són "primer de tot éssers humans", ha denunciat les tortures, maltractaments i
violacions a les que són sotmesos i ha assegurat que "ningú està exempt" de la tasca d'assistir-los.

"En aquest sisè aniversari de la meva visita a Lampedusa, penso en els 'últims' que cada dia clamen al Senyor, demanant ser
alliberats dels mals que els afligeixen. Són els últims enganyats i abandonats per morir al desert; són els últims torturats,
maltractats i violats en els camps de detenció; són els últims que desafien les onades d'un mar despietat; són els últims deixats
en camps d'una acollida que és massa llarga per ser cridada temporal", ha emfasitzat.
En comentar les lectures del dia, el Sant Pare ha recordat el viatge de Jacob des de Beerxeba a Haran i el somni que va tenir
en el qual va veure els àngels de Déu pujant i baixant del cel, i com aquest somni es va complir històricament en l'encarnació
de Crist.
"L'escala és una al·legoria de la iniciativa divina que precedeix a tot moviment humà. És l'antítesi de la torre de Babel,
construïda per homes que amb les seves pròpies forces volien arribar al cel per convertir-se en déus. En aquest cas, per
contra, és Déu qui 'baixa', és el Senyor qui es revela a si mateix, és Déu qui salva. I l'Emmanuel, el Déu-amb-nosaltres,
compleix la promesa que el Senyor i la humanitat es pertanyin mútuament, en el signe d'un amor encarnat i misericordiós que
dóna la vida en abundància", ha precisat.
Abans aquesta revelació, ha subratllat, Jacob realitza un acte de lliurament al Senyor, que es tradueix en un compromís de
reconeixement i adoració que marca un moment essencial en la història de la salvació.
"Com un ressò de les paraules del patriarca - ha evidenciat el pontífex - hem repetit en el Salm: 'Déu meu, confio en tu'. Ell és
el nostre refugi i fortalesa, el nostre escut i armadura, àncora en els moments de prova. El Senyor és refugi per als fidels que
l'invoquen en la tribulació. Per la resta - ha assenyalat el Papa - precisament en aquestes situacions és on la nostra oració es
torna més pura, quan ens adonem que les seguretats que ofereix el món valen poc i no ens queda més que Déu. Només Déu
obre el Cel al que viu a la terra. Només Déu salva".
En aquest sisè aniversari de la meva visita a Lampedusa, el Papa s'ha referit als "últims" que cada dia clamen al Senyor,
demanant ser alliberats dels mals que els afligeixen.
Desafortunadament, ha afegit, les perifèries existencials de les nostres ciutats estan densament poblades per persones
descartades, marginades, oprimides, discriminades, abusades, explotades, abandonades, pobres i sofrents.
"En l'esperit de les Benaurances, estem cridats a consolar en les seves afliccions i a oferir-los misericòrdia; a saciar la seva fam
i set de justícia; al fet que sentin la paternitat premurosa de Déu; a mostrar-los el camí al Regne dels Cels. Són persones, no es
tracta només de qüestions socials o migratòries!", ha subratllat.
"No es tracta només de migrants", en el doble sentit que els migrants són primer de tot éssers humans, i que avui són el símbol
de tots els descartats de la societat globalitzada, ha afegit.
El papa Francesc ha sostingut que "cal ajudar els més febles i vulnerables. M'agrada pensar, doncs, que podríem ser nosaltres
aquells àngels que pugen i baixen, prenent sota el braç els petits, els coixos, els malalts, els exclosos: els últims, que d'altra
manera es quedarien enrere i veurien només les misèries de la terra, sense descobrir ja des d'aquest moment algun resplendor
del cel".
Finalment, el Sant Pare ha agraït als diferents immigrants que han arribat recentment i que ja estan ajudant els germans i
germanes que han vingut recentment. "Vull agrair-los per aquest bell signe d'humanitat, gratitud i solidaritat", ha remarcat.
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