El Papa demana Caritat, però també justícia cap als migrants i refugiats
30/09/2019 - AICA

El papa Francesc va celebrar, en el matí d'aquest diumenge 29 de setembre, a la Plaça de Sant Pere la missa en ocasió de la
Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat. "Demanem la gràcia de plorar" per "el pecat" de la indiferència, va resar el Papa.

"No es tracta només de migrants", sinó també "de tots els habitants de les perifèries existencials que són víctimes de la cultura
del rebuig". I amb ells no hi ha només necessitat d'exercitar "la caritat", sinó també "reflexionar sobre les injustícies" produïdes
per un món "cada dia més elitista i cruel amb els exclosos, són algunes de les reflexions que el papa Francesc va fer durant la
seva homilia.
A la missa hi participen molts bisbes, entre els quals el cardenal Gualtiero Bassetti, president de la Conferència Episcopal
Italiana, que al final va expressar les seves gràcies al Papa i va reafirmar el compromís de l'Església italiana cap als pobres i
els migrants.
Tota la celebració va ser un himne a la multiplicitat d'ètnies i cultures simbolitzades pels colors, pels vestits, pels cants
expressats per un cor multiètnic- compost per filipins, africans, singalesos, indis, llatinoamericans i italians- que amb els seus
ritmes van fer dansar a molts fidels. Fins l'encens usat en la celebració provenia d'un camp de Bokolmanyo, a Etiòpia, on viuen
40.000 refugiats.
En l'homilia, el papa Francesc va recordar que a la Sagrada Escriptura, "la preocupació amorosa cap als menys privilegiats i
presentada com un traç distintiu del Déu d'Israel i és també demanat, com un deure moral a tots els que volen pertànyer al seu
poble".
Citant després el seu Missatge per a la 105a Jornada del Migrant i del Refugiat, del títol "No es tracta només de migrants", va
destacar: "no es tracta només de forasters, es tracta de tots els habitants de les perifèries existencials que, al costat dels
migrants i als refugiats, són víctimes de la cultura del rebuig. El Senyor ens demana posar en pràctica la caritat cap a ells, ens
demana restaurar la seva humanitat, al costat de la nostra, sense excloure ningú, sense deixar fora a cap. Però,
contemporàniament a l'exercici de la caritat, el Senyor ens demana reflexionar sobre les injustícies que generen l'exclusió, en
particular sobre els privilegis de pocs que, per ser conservats, van en detriment de molts".
El pontífex es va referir a l'empobriment dels recursos naturals i humans en els països en vies de desenvolupament, en favor
de "pocs mercats privilegiats", com també el comerç d'armes que generen guerres només en "algunes regions del món",
mentre que els països que venen armes "no volen fer-se càrrec dels refugiats produïts per aquests conflictes".
El món i també nosaltres cristians, arrisquem ser iguals al ric que es narra en l'Evangeli d'avui, que no s'adona de la presència
del pobre Llàtzer que està a la porta.
"Massa preocupació en comprar-se roba elegant i en organitzar banquets opulents, el ric de la paràbola no veu els sofriments
de Llàtzer. I també nosaltres, massa ocupats en el preservar el nostre benestar, arrisquem no adonar-nos del germà ni de la
germana en dificultat. Però com a cristians no podem ser indiferents davant del drama de les velles i noves pobreses, de les
solituds més fosques, del menyspreu i de la discriminació de qui no pertany al 'nostre' grup. No podem romandre insensibles,
amb el cor anestesiat, enfront de la misèria de tants innocents. No podem no plorar. No podem no reaccionar". "Demanem al
Senyor la gràcia de plorar! 'Demanem al Senyor plorar per això que és un pecat! ", va exhortar.
El manament és estimar Déu i estimar els altres. No es poden separar! I estimar el proïsme com a si mateixos vol dir també
comprometre seriosament en construir un món més just, on tots tinguem accés als béns de la terra, on tots tinguin la possibilitat
de realitzar-se com a persones i com a famílies, on a tots sigui garantit els drets fonamentals i la dignitat ".
"Aquest sant manament -va concloure- Déu el va donar al seu poble i el va segellar amb la sang del seu fill Jesús, perquè sigui
font de benedicció per a tota la humanitat. Perquè junts puguem comprometre'ns en la construcció de la família humana segons
el projecte originari, revelat en Jesucrist: tots germans, fills d'un únic Pare. Avui necessitem també d'una Mare: confiem a l'amor
matern de Maria, Mare de Déu del Camí, els migrants i els refugiats, al costat dels habitants de les perifèries del món i aquells
que es fan els seus companys de viatge".
Abans de recitar l'Àngelus, al final de la missa, el Papa va agrair als participants i va demanar oracions per Camerun, on aquest
dilluns 30 de setembre es realitzarà una trobada de diàleg nacional per superar una "difícil crisi que des de fa anys afligeix ??al
país", dominat per més de 37 anys pel president Paul Biya.
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