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Fridolin Ambongo rep el títol de Cardenal a Kinsasha en un difícil i perillós moment
per a l'Església en aquest país africà
06 novembre, 2019 - ALONSO

L’arquebisbe de Kinsasha de la República Democràtica del Congo, Fridolin Ambongo, va
acollir el seu nomenament a les mans del Papa com a Cardenal ahir 5 de novembre de 2019.
L’Església està sent amenaçada i reprimida tant per l’actual Govern de Joseph Kabila, com
per grups armats. L’arquebisbe va estar al costat del seu poble des de la Conferència
Episcopal del país en les protestes. Van ser encapçalades per catòlics compromesos que
reclamaven eleccions lliures al país. “Aquest risc forma part de la missió de l’Església. Crec
que no podem fer menys del que hem fet ﬁns ara. Tenim una missió i no podem fer una altra
cosa”, manifestava el nou cardenal per a Rome Reports.
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El nomenament
El Papa Francesc va deﬁnir a l’arquebisbe de Kinsasha com un d’ “aquests pastors amb olor a
ovella”. El cardenal va descobrir la seva vocació gràcies al testimoniatge d’un altre sacerdot,
un missioner que treballava en la seva parròquia i que “feia molt pel poble”, declarava amb
admiració Mons. Fridolin Ambongo. “Em vaig dir: Jo vull ser com ell”. Poc a poc va anar
aclarint la seva vocació: era caputxí, un ﬁll de Sant Francesc d’Assís.
L’actual Cardenal abans del seu nomenament com a bisbe formava part de la Comissió de
Justícia i Pau. Va ser arrestat al costat d’un altre bisbe per ordre de l’expresident del país
congolès Kabila, el pare de l’actual president. Va passar només una nit a la presó, però el fet
posa de manifest que el càrrec té els seus riscos.

Lluitant contra l’ébola
El brot d’ébola declarat al país ha causat més de 2000 morts. És el segon brot en dos anys.
Encara és necessari prendre moltes mesures per a poder fer front a l’epidèmia.
Mons. Ambongo explicava com va beneir a un dels sacerdots de la seva diòcesi que havia
contret el virus. “Hi havia ébola i la gent tenia molta por” expressava. Ningú volia anar a
aquesta zona, però el cardenal va arribar en helicòpter. El rector s’havia contagiat del virus i
havia estat traslladat a una zona separada de la resta de la població. “Vaig ser a aquest
centre perquè volia manifestar aquesta proximitat de pastor a aquestes persones”,
manifesta.

El riu Congo en perill
Altre dels molts problemes que afecten el seu país i sobre el que està molt conscienciat el
nou cardenal, és la destrucció sistemàtica de la conca del riu Congo. Per això, va participar
en el recent sínode de bisbes sobre la Amazonía, perquè “la depredació i mal ambiental en
l’Amazones és molt similar al que sofreixen al Congo” va indicar. A més,
Monsenyor Ambongo coneix molt bé la REPAM, la Xarxa Ecclesial Panamazónica, un
organisme

exportat

al

seu

país

i

que

es

concreta

en

la

REBAC,

la Réseau Ecclésial du Bassin du Congo.
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