El Papa reclama unitat per llançar "un sol crit": "La pau no té fronteres"
16/09/2019 - El Mundo

El pontífex ha llançat aquest missatge durant la sessió inaugural del 33a edició de la Trobada Internacional 'Pau sense
Fronteres', organitzada per la Comunitat de Sant'Egidio i l'arxidiòcesi de Madrid, en què ha estat present per mitjà d'una carta.

El papa Francesc ha reclamat aquest diumenge 15 de setembre unitat per llançar "un sol crit" que sorgeix dels "cors". "Hem
d'unir-nos, amb un sol cor i una sola veu per cridar que la pau no té fronteres", ha assegurat.
En la missiva, que ha estat llegida durant l'acte, el Papa ha recordat que "la fraternitat entre creients és ferment de fraternitat
entre els pobles" i ha celebrat "la força de l'Esperit d'Assís, que és oració a Déu i promoció de la pau entre els pobles".
En la trobada d'aquest any, que coincideix amb el 80è aniversari de l'inici de la II Guerra Mundial, també ha participat el
cardenal arquebisbe de Madrid, Carlos Osoro. "Som persones per la relació, cridats a tractar l'altre com un veritable humà", ha
destacat.
Per la seva banda, el fundador de la Comunitat de Sant'Egidio, Andrea Riccardi, ha apuntat que "la globalització econòmica i
política ha d'anar acompanyada d'una globalització espiritual".
L'acte ha comptat, entre altres, amb la intervenció de la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, del president de la
República Centreafricana, Faustin-Archange Touadéra, de l'alt comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, Filippo
Grandi.
El primer dia ha conclòs amb la participació del rector de la Universitat d'Al-Azhar a Egipte, Mohammad Al-Mahrasawi, que ha
assegurat que "el terorrisme no té religió ni nacionalitat". "No és cert que l'islam sigui terrorista [...], el seu mateix nom ve de
pau", ha reblat.
La Trobada Internacional 'Pau sense Fronteres', que reuneix més de 300 líders religiosos i representants de més de 80 països
ha continuat aquest dilluns 16 de setembre amb prop de 27 taules rodones que versaran sobre la guerra i els conflictes, entre
d'altres assumptes.
L'acte final consistirà en la pregària per la pau i la crida als líders de les religions mundials aquest dimarts 17 de setembre a les
20.00 h a la plaça de l'Almudena de Madrid.
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