Mor Vincent Lambert. Santa Seu: "És una derrota per la humanitat"
11/07/2019 - Vatican News

Vincent Lambert ha mort aquest dijous 11 de juliol a les 8.24 h. El seu nebot ha informat de la notícia. L'Acadèmia Pontifícia per
a la Vida en un tweet parla d'una derrota per a la nostra humanitat.

Hauria complert 43 anys el pròxim 20 de setembre. En canvi, Vincent Lambert ha mort aquest matí a l'hospital de Reims, al
nord de França, on estava hospitalitzat. Des del 2 de juliol passat, es va dur a terme la suspensió d'aliments i hidratació
després d'una llarga batalla legal. Vincent no s'estava morint. Durant més de 10 anys va viure en un estat de consciència
mínima, per alguns, per altres en estat vegetatiu, després de l'accident de trànsit que el va deixar tetraplègic el 2008.
El tweet del papa Francesc
Són diverses les crides del papa Francesc sobre el seu cas. Ahir mateix el Papa va escriure mitjançant un tweet: "Preguem
pels malalts que són abandonats fins deixar-los morir. Una societat és humana si protegeix la vida, tota vida, des de l'inici fins a
la seva fi natural, sense decidir qui és digne o no de viure. Que els metges ajudin la vida, no la treguin! "
El tweet de l'Acadèmia Pontifícia per a la Vida
Aquest matí, també l'Acadèmia Pontifícia per a la Vida ha escrit a través de Twitter: "Mons. Paglia i tota l'Acadèmia Pontifícia
per a la Vida preguen per la família de Vincent Lambert, pels metges, per totes les persones involucrades en aquest assumpte.
La mort de Vincent Lambert i la seva història són una derrota per la nostra humanitat".
Declaració de l'Oficina de Premsa de la Santa Seu
Així mateix el director "ad interim" de l'Oficina de Premsa de la Santa Seu, Alessandro Gisotti ha declarat avui: "Hem rebut amb
dolor la notícia de la mort de Vincent Lambert. Resem perquè el Senyor l'aculli en la seva Casa i expressem proximitat als seus
éssers estimats i a tots els que, fins al final, s'han dedicat a assistir amb amor i entrega" i ha reiterat que va dir el Sant Pare
quan va intervenir sobre aquesta dolorosa qüestió: "Custodiem sempre la vida, do de Déu, des de l'inici fins a la seva fi natural.
No cedim a la cultura del rebuig".
L'ONU va demanar a França sis mesos per examinar el cas
La detenció de la hidratació i la nutrició el 2 de juliol es va produir després que la sentència de Cassació anul·lés la decisió del
Tribunal d'Apel·lació de continuar el tractament en espera del dictamen del Comitè dels Drets de les Persones amb
Discapacitat de les Nacions Unides. De fet, l'organisme de l'ONU havia demanat a França sis mesos per examinar el cas. Els
seus pares, Jean i Viviane, van liderar una extenuant batalla legal per evitar que el seu fill fos interromput de l'alimentació i la
hidratació que el mantenia amb vida. L'esposa Rachel i els metges que el van atendre tenien una opinió contrària. Els
professionals de la salut consideraven com "obstinació irracional" mantenir-lo viu, mentre que per altres, ha estat una obstinació
irracional deixar-lo morir.
Són moltes les reaccions a la mort de Vincent Lambert. A Europa és probable que es propagui un moviment contra la vida.
Oferir aliments i hidratació és un suport vital i humanitari.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

FLAMA, Agència Cristiana de Notícies.

