Sistach: “No podem prescindir dels polítics”
Dc, 22/06/2011 per Catalunya Religió

El cardenal de Barcelona defensa el servei dels polítics en la missa
celebrada a la Mercè amb motiu de la festa de Sant Tomàs More, patró dels
polítics
(Arquebisbat de Barcelona) “No podem prescindir dels polítics. Per això cal posar
en relleu la dignitat de la política i dels qui l’exerceixen”, va dir el cardenal de
Barcelona, Lluís Martínez Sistach, en la missa que, amb ocasió de la festivitat de
Sant Tomàs More, patró dels polítics i dels governants, va celebrar aquest dilluns a
la basílica de la Mare de Déu de la Mercè.
La missa estava organitzada per l’Arxidiòcesi de Barcelona, conjuntament amb la
institució “Persona i Democràcia – Joaquim Xicoy”.
En la primera part de l’homilia pronunciada en aquesta missa, el cardenal
Martínez Sistach va recordar el testimoni de sant Tomàs More, en el qual “les
exigències de la seva consciència passaren per damunt dels desigs del seu
monarca” i subratllà que de la vida d’aquest màrtir de la fe cristiana “brolla un
missatge que a través dels segles parla als homes de tots els temps de la
inalienable dignitat de la consciència”.
Referint-se als polítics de Catalunya, el cardenal va defensar les arrels cristianes
del país, que –va dir- “considero que haurien de configurar, amb tota l’obertura
necessària als temps que vivim i viurem, la nostra identitat. Enmig del clima de
globalització en què vivim, i atès el fenomen de la immigració que ha estat molt
present a casa nostra, ens cal ser molt curosos a mantenir la nostra identitat, que,
com sempre ha estat en la nostra mil·lenària història de país de marca, no ens ha
tancat, sinó que ens ha enfortit per obrir-nos a les altres ètnies i cultures que han
arribat a casa nostra, acollint i integrant a la nostra identitat tot allò que
l’enriqueix i oferint tot el que tenim de bo als qui vénen de fora. Això avui ens és
molt necessari per a la deguda integració dels germans immigrants que vénen a
casa nostra, perquè els necessitem i ho necessiten”.
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Després, el cardenal va insistir en la dignitat de la política. “Benvolguts polítics,
ningú no pot negar que aquest compromís polític que heu assumit té una gran
dignitat moral, i si l’exerciu com un acte d’entrega personal per al servei de la
societat us exigeix molta generositat i desinterès. I això ja sabeu que no és pas
sempre fàcil”.
“El vostre servei polític en una societat democràtica demana escoltar
constantment el que necessita i demana el poble per tal que pugui exercir els seus
drets i els seus deures. Avui, com a conseqüència de la greu crisi econòmica
mundial, el nombre d’aturats ha arribat ja als cinc milions de persones, amb un
40% pel que fa referència als joves. El clam per poder tenir treball és unànime,
com observem en les manifestacions arreu i és una constant dels qui en augment
vénen a Càritas per poder subsistir. És un clam legítim que tots porteu en el cor i
en el cap i en la mesura del possible convindria que es donessin signes que
explicitessin aquesta preocupació dels polítics arreu d’Europa i del món per tal de
trobar solucions a aquesta qüestió, que és de país, d’Estat i no pas d’un partit, d’un
sindicat o de la patronal, sinó que demana actuacions unitàries de tots.”
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