Mons. Cabrera López: "La missió és igual al testimoni cristià"
09/10/2019 - Vatican News

En un vídeo missatge en ocasió del Mes Missioner Extraordinari i de l'inici del Sínode per a l'Amazònia, l'arquebisbe de
Monterrey i President de la Conferència Episcopal Mexicana, Monsenyor Rogelio Cabrera López, va ressaltar la importància de
l'Església missionera, que ha de donar "testimoni del Senyor ressuscitat".

El president de la Conferència Episcopal Mexicana (CEM) i arquebisbe de Monterrey, Monsenyor Rogelio Cabrera López, ha
enviat un vídeo missatge amb motiu del Mes Missioner Extraordinari.
En el missatge, les primeres paraules de Monsenyor Cabrera López són per manifestar la seva alegria pel present Sínode
dedicat a la Regió Panamazònica, recordant, al mateix temps, que el papa Francesc ha convidat a veure aquest Sínode en
"clau missionera": "està pel mig la missió de l'Església de portar el missatge de Jesucrist a tots els llocs del món especialment a
la zona amazònica ".
El prelat recorda així mateix que "des dels primers temps, l'Església Catòlica té marcat un objectiu molt clar, donat pel mateix
Crist: ser missionera". "El valuós i emprenedor peregrinar dels primers deixebles, i dels milers de cristians al llarg de la història,
ha brindat a l'Església l'oportunitat de portar el missatge de Crist a tots els racons del món", precisa.
La missió dels batejats
El president de la Conferència Episcopal Mexicana afirma a més que l'escoltar testimonis "esperançadors d'aquells que han
lliurat la seva vida per anar a llocs allunyats de l'enrenou i compartir la bona nova amb senzillesa i generositat, enforteix el
nostre esperit".
Aquesta donació de vida - afegeix l'arquebisbe de Monterrey - ens recorda constantment la missió que hem de viure tots els
batejats en qualsevol dels ambients on desenvolupem la nostra vida".
"Va ser l'any 1926, quan el papa Pius XI va establir a l'Església que el mes d'octubre es dediqués, particularment, a la reflexió
del nostre compromís missioner i es procurés la comunió de béns amb els qui treballen àrduament en llocs de missió", recorda
també monsenyor Cabrera López.
Així mateix, l'arquebisbe evidència que l'apostolat que realitzen els missioners "està marcat per una gran quantitat de
dificultats" i és "gràcies a la solidaritat, espiritual i material, dels cristians en el món" que aquestes dificultats "són superades".
Tornar a trobar el sentit missioner rebut en el Baptisme
"Aquest any, continua l'arquebisbe de Monterrey, el papa Francesc ha motivat que visquem un temps missioner extraordinari
en tota l'Església, commemorant el centenari de la promulgació de la Carta Apostòlica 'Maximum illud', sobre la propagació de
la fe en el món, del papa Benet XV (30 de novembre de 1919) ". "La celebració d'aquest mes - diu el papa Francesc - ens
ajudarà a tornar a trobar el sentit missioner de la nostra adhesió de fe a Jesucrist, fe que hem rebut gratuïtament com un do en
el Baptisme".
Finalment, l'arquebisbe mexicà fa una invitació als fidels de l'Església de Monterrey perquè s'uneixin a aquesta intenció en
cadascuna de les comunitats i realitzin accions "que donin testimoni del missatge cristià perquè també la missió es visqui en la
nostra arxidiòcesi".
Després de recordar que el diumenge 20 d'octubre, serà el dia dedicat per celebrar la Jornada Mundial de les Missions,
Monsenyor Rogelio Cabrera López agraeix als fidels de Monterrey per les seves oracions per l'Església, i afegeix:
"En aquest canvi d'època urgeix claredat de projectes i urgeix, sobretot, que hi hagi cristians, sacerdots, religiosos, religioses i
fidels laics, que donin testimoni del Senyor ressuscitat, perquè missió és igual a testimoni cristià. "
Finalment, impartint la seva benedicció, Monsenyor Cabrera convida als fidels que no deixin de demanar pel país.
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