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El Gran Mestre de l'Ordre del Sant Sepulcre de Jerusalem i antic nunci a l'Iraq
assegura que la propera visita apostòlica suposarà «un repte a nivell de
seguretat».
13 gener, 2021 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Aquesta setmana el reportatge de Rome Reports mostra la importància de no abandonar els
altres, sinó resistir tot i les circumstàncies i quan els vulnerables més ho necessiten. Ho
explica partint de l’any 2003, quan va començar la Segona Guerra del Golf. Segons el
prestigiós mitjà vaticanista, en aquell moment de conﬂicte quan la seguretat perillava, «la
majoria dels països van retirar els seus ambaixadors de Bagdad. El Vaticà, que sempre es va
oposar a la guerra, va decidir que el nunci que hi havia destinat a l’Iraq, s’hi quedés i resistís

|1

Card. Filoni, davant el viatge del Papa a l’Iraq: «la seguretat la
garantiran els ciutadans»

els bombardejos americans».
Aquell nunci que va aguantar al costat dels habitants, és l’avui cardenal italià Fernando
Filoni, Gran Mestre de l’Ordre del Sant Sepulcre de Jerusalem. Segons explica en declaracions
a Rome Reports, «haver-ho viscut amb ells ha servit perquè vegin que nosaltres no vam
marxar perquè hi hagués guerra, no els vam abandonar. L’Església és solidària».

«Tot un desaﬁament a la seguretat»
Ara, el proper mes de març el Papa viatjarà a l’Iraq. Allà visitarà Mossul, la ciutat que va estar
més d’un any sota control terrorista de l’ ISIS. Tal com aﬁrma el cardenal Filoni, aquest viatge
«suposa tot un repte a nivell de seguretat».
«Si parlem d’evitar riscos, avui no ens hauríem de moure. Està clar que les autoritats faran
tot el possible perquè sigui un viatge segur – explica Filoni-. Però crec que, com ha passat en
altres ocasions, seran els mateixos ciutadans els que han de garantir la seguretat. És una
cosa que va més enllà del desplegament policial o l’estratègia política».

Compartir el sofriment
En la mateixa línia, davant dels que pensen que hauria estat preferible esperar un moment
de major estabilitat al país, el cardenal Filoni té una resposta clara. «No podem pensar en
viatjar a aquest país només quan el camí sigui tranquil, sense obstacles. Està fora de tota
lògica, sobretot de la lògica de l’Església Cristiana. Nosaltres estem amb la gent. Si la gent
pateix, compartim el sofriment amb ells».
A més a més, conclouen, que la presència del Papa a l’Iraq, en el pròxim mes de març,
facilitarà un major respecte a les minories religioses en aquest país d’Orient Mitjà.
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