Líban: Francesc beneeix els Cascos Blaus, "soldats de pau"
11/07/2019 - Zenit

El papa Francesc va enviar una carta, signada per ell mateix, al capellà militar don Claudio Mancusi per agrair personalment als
Cascos Blaus que en el període d'octubre del 2018 al maig del 2019 servissin a la causa de la pau al Líban, dins de la Missió
UNIFIL.

El Sant Pare escriu: "Agraeixo a tots els treballadors de la pau que contribueixen a difondre un missatge de fraternitat en els
deserts del món ... imparteixo als 'soldats de pau' la benedicció del Senyor".
El Pontífex també va expressar la seva gratitud per haver rebut la col·lecta de les "Actes" relatives a la construcció de l'Església
"Maria Decor Carmeli i papa Sant Joan XXIII" a la Base de l'ONU a Shama, lliurada el 26 de juny passat al Vaticà pel
comandant de la brigada Bersaglieri Garibaldi, general de brigada Diodato Abagnara i pel capellà. El lloc de culte té un
significat singular perquè és l'única església de ritu llatí en el sud del Líban i la primera a l'Orient Mitjà que es dedica al "Papa
bo", patró de l'exèrcit italià.
Es tracta d'un signe de profunda estima i alè per a tots els pacificadors dirigits pel general Abagnara, seguit sempre per
l'arquebisbe militar Ordinari d'Itàlia, Mons. Santo Marcianò, qui el 18 de març, en ocasió de la visita al contingent italià i de la
consagració de la nova església, va rebre la ciutadania honorífica de la capital fenícia de Tir, la primera vegada per un bisbe
catòlic, precisament en agraïment a la seva contínua proximitat i compromís amb la cultura de la reunió.
La mirada i l'atenció de Francesc al diàleg i a la pau a l'Orient Mitjà han trobat en els "soldats de pau" als excepcionals
intèrprets dels sentiments i demandes de les poblacions afligides que, ajudant a créixer en seguretat i en l'eliminació de les
barreres al desenvolupament personal i al diàleg, avancen cap a un futur d'estabilitat i coexistència pacífica.
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