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l’Índia
Al país de més de 1.300 milions d'habitants, els cristians són poc més del 2%
15 gener, 2020 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Mons. Raphael Thattil és el primer bisbe de la diòcesi més gran de l’Índia, la de Shamshabad
que comprèn 23 estats del país i ﬁns i tot dues illes. És una eparquia de ritu siro-malabar
creada fa dos anys pel papa Francesc per enfortir la unitat entre els cristians indis.

L’Església caldea
La diòcesi de monsenyor Thattil també té una altra missió: ocupar-se dels migrants i dels que
més pateixen, no sols dins de les fronteres índies. “El ritu siro-malabar deu molt a l’Església
caldea” assegura per a Rome Reports. Per això, diversos dels seus membres han viatjat a
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l’Iraq per a socórrer als cristians d’aquest país. “Quan el Patriarca caldeu ens va visitar i vam
saber de les diﬁcultats que està travessant l’Església caldea, ens va demanar que enviéssim
missioners a l’Iraq. Acceptem i enviem a molts sacerdots i religioses per a fer-se càrrec de les
necessitats d’aquesta Església” indica el bisbe de Shamshabad, l’Índia, Mons. Raphael
Thattil. Aquest llaç que uneix a l’Església caldea amb l’Església índia prové del segle I gràcies
a l’Apòstol Tomàs.

La minoria cristiana i la casta a l’Índia
En tots dos països els cristians són minoria i, per tant, una població que molt sovint es veu
privada dels seus drets. A l’Índia, l’Església treballa per promoure el respecte i la dignitat de
la població més pobra que, en moltes ocasions, és la cristiana. El sistema de castes és cosa
del passat però no ho és la mentalitat classista. “A Kerala, de majoria cristiana, si algú es
refereix a la casta d’un home, pot ser processat. Aquest sentit d’igualtat està present i és
possible que sigui gràcies a la presència cristiana” assegura Mons. Thattil. “En altres llocs,
malgrat que està prohibit constitucionalment, la mentalitat de casta continua existint. La
Constitució no pot canviar la mentalitat”.

El Papa a l’Índia
A l’octubre els bisbes indis van realitzar la seva visita ad limina a Roma. El Papa els va
assegurar que continua albergant en el seu cor el desig de visitar algun dia l’Índia. “La nostra
gent vol veure al Papa cara a cara, volem escoltar les paraules del Sant Pare”. Monsenyor
Thattil recorda aquest moment com una trobada familiar en el qual Francesc va entaular amb
ells un diàleg obert i sincer. Una visita del Papa a l’Índia seria un signe d’enorme esperança
per a la petita població cristiana, de tot just poc més del 2% en un país de majoria hindú amb
1.340 milions de persones.
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