Carta del Papa a Càller pel 650è aniversari de la Mare de Déu de Bonaria
25/03/2020 - Vatican News

Que els Santuaris continuïn sent també avui un mitjà per portar la veu del Senyor al món i neixin fervents testimonis. Aquest és
el desig del Papa a la Carta adreçada avui a l'Església de Càller en la celebració de l'Any Jubilar Extraordinari.

L'Església de Càller està vivint la "feliç circumstància" de les celebracions de l'Any Jubilar Extraordinari, per commemorar el
650è aniversari de l'arribada del venerat simulacre de Nostra Senyora del Bon Aire, (Nostra Signora di Bonaria, en italià) i
Francesc s’uneix espiritualment amb una Carta a tota la comunitat eclesial, en particular als Pares Mercedaris que custodien
amb amor la venerada icona de la "Senyora arribada del mar" el 1370.
Santuari, memòria de la gràcia celestial
A la carta adreçada a l'arquebisbe de Càller, monsenyor Giuseppe Baturi, el Papa recorda que la "visita" de Maria "ha canviat la
cara espiritual i civil de Càller i de tota Sardenya" que, des de 1370, ha transformat gradualment el santuari de Bonaria "en una
ciutadella de pregària, un centre d'acció de l'Evangeli, un lloc d'innombrables gràcies i conversions, pedra angular de pietat
mariana, al qual miren amb fe tots aquells que pugen al turó homònima". És un lloc -escriu Francesc- que ha romàs al llarg dels
segles com a memòria de la gràcia celestial: la muntanya és un lloc privilegiat -segons la tradició bíblica- de trobada amb Déu,
oasi de silenci en què escoltar la seva veu que, com una brisa lleugera, parla a cor dels humils per confortar i convertir-los en
missatgers d'esperança per als seus germans".
El Senyor parla també avui a través de Nostra Senyora de Bonaria
D'aquí el desig de Francesc que també avui el Senyor parli "a la humanitat necessitada de trobar el camí de la pau i de la
fraternitat" precisament "a través del missatge de Nostra Senyora de Bonaria". I que els seus nombrosos devots donin un
testimoni vàlid a tots, a través d'una adhesió cada vegada més forta a Crist i una generosa donació als germans i germanes,
especialment els més necessitats".
Amb aquesta esperança, recordant també l'alegria experimentada en el pelegrinatge a Bonaria el 22 de setembre de 2013, el
Papa conclou la seva Carta invocant tota "gràcia desitjada" per l'illa i la seva Església de manera especial per als malalts i els
que pateixen i per tota situació de major dificultat.
La gratitud de l'Arquebisbe
En resposta a les paraules del Papa, l'Arquebisbe va compartir la seva alegria amb tota la comunitat, agraint al Sant Pare els
seus paternals pensaments que van arribar "en un moment de patiment i àrdua trepidació per la propagació de la nova
epidèmia viral".
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