Papa Francesc: Els migrants, "símbol de tots els descartats de la societat globalitzada"
09/07/2019 - Zenit

El papa Francesc ha subratllat que els migrants són, primer de tot, persones: "No es tracta només de qüestions socials o
migratòries! '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".

Ahir 8 de juliol de 2019, en el VI aniversari de la seva visita a Lampedusa, el papa Francesc ha celebrat una Missa pels
migrants a les 11 hores, a la basílica de Sant Pere.
En aquesta celebració eucarística han participat al voltant de 250 persones entre migrants, refugiats i aquells que s'han
compromès per salvar les seves vides.
Els assistents han estat convidats per la Secció Migrants i Refugiats del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà
Integral, al qual el Sant Pare ha confiat la preparació de l'esdeveniment.
Tal com va assenyalar el director ad interim de l'Oficina de Premsa de la Santa Seu, Alessandro Gisotti, aquesta Eucaristia no
ha comptat amb la presència de periodistes ja que el desig del Papa era que la celebració fos "el més possible a un moment de
recolliment, en record de tots els que han perdut la vida escapant de la guerra i la misèria i per encoratjar aquells que, cada dia,
s'esforcen a sostenir, acompanyar i acollir migrants i refugiats ".
Durant l'homilia, el Papa ha insistit que hem de ser nosaltres els que atenguem als "últims" en la nostra societat, als més febles
i vulnerables, als exclosos: "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 del Cel", ha expressat.
I va afegir que això últim constitueix una responsabilitat de la qual ningú ha d'estar exempt "si volem dur a terme la missió de
salvació i alliberament a la qual el mateix Senyor ens ha cridat a col·laborar".
La celebració ha estat acompanyada pels cants d'un cor i les peticions han estat realitzades per quatre persones en francès,
italià, espanyol, i anglès.
Un grup de la Secció de Migrants i Refugiats, persones migrants que han arribat a Itàlia, han portat les ofrenes a l'altar per al
sacrifici eucarístic.
Al final de la Missa, el Papa ha entonat, davant del quadre de la Verge situat darrere de l'altar i al costat de tots els presents la
Salve en llatí. Després, ha saludat personalment als assistents, entre els que havien alguns infants.
La tragèdia de Lampedusa
Lampedusa és una illa d'Itàlia situada entre Europa i Àfrica que en els últims anys, per la seva situació geogràfica, s'ha convertit
en un lloc d'acollida de migrants i refugiats procedents d'Àfrica, Orient Mitjà i Àsia.
En aquest municipi es troba un centre de recepció d'aquestes persones que funciona des de l'any 1998 com un espai per donar
asil a aquells que escapen de les guerres, els conflictes i la pobresa i que ha albergat nombrosos migrants al llarg d'aquests
dos decennis.
El 3 d'octubre de 2013 va tenir lloc una gran tragèdia a Lampedusa. Una barcassa que havia partit del nord d'Àfrica en direcció
a les costes europees es va enfonsar amb almenys 518 immigrants procedents de Somàlia i Eritrea. El desafortunat succés va
deixar 366 morts, 155 supervivents i un nombre indeterminat de desapareguts, segons ha indicat el diari ABC.
Pel que fa a aquesta desgràcia, Francesc va declarar que sentia dolor i vergonya: "En parlar de pau, parlant de la inhumana
crisi econòmica mundial, que és un símptoma greu de la falta de respecte cap a l'home, no puc deixar de recordar amb gran
dolor les nombroses víctimes de l'enèsim tràgic naufragi avui al mar de Lampedusa. Em ve al cap la paraula vergonya! És una
vergonya! ".
El 8 de juliol de 2013, el papa Francesc va viatjar a Lampedusa, on va celebrar una missa, va llançar una corona de flors al mar
i va resar pels nombrosos migrants morts a les travessies.
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