Transparència contra els abusos
Ds, 23/02/2019 per Catalunya Religió

(Vatican News) L'Institut Patrístic Augustinianum de Roma ha acollit aquest
dissabte la tercera reunió informativa de la reunió sobre "La protecció dels menors
en l'Església". L'escolta de les víctimes, la transparència en l'Església, de la
col·legialitat a la sinodalitat, la formació del clergat, el paper dels laics, passos
concrets després de la Trobada", ha estat alguns dels temes.
Hi ha intervingut el cardenal Reinhard Marx, arquebisbe de Munchen i Freising i
president de la Conferència Episcopal Alemanya; Charles J. Scicluna, arquebisbe
de Malta i subsecretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe; el pare
Arturo Sosa, prepòsit General de la Companyia de Jesús; i la germana Verònica
Openibo, superiora general de la Societat del Sant Nen Jesús. A més de Paolo
Ruffini, prefecte del Dicasteri per a la Comunicació, i Federico Lombardi,
moderador de la Trobada.
Cardenal Marx: "Una etapa del camí, no es tanca aquí"
El cardenal Reinhard Marx en la seva intervenció va dir que, una de les coses que
més ha tocat als participants en aquesta Trobada ha estat el testimoni de les
víctimes. Un altre punt que va ressaltar va ser el que algunes associacions acusen
l'Església de no fer res, és a dir, que en l'Església es parla molt i aquestes coses no
es tradueixen a la pràctica. De vegades aquestes associacions tenen raó, va dir el
cardenal.
En aquest sentit, va assenyalar que, "aquesta Trobada és una etapa d'un camí, no
hem arribat a l'objectiu, hem de prendre decisions, i veure quines són les
repercussions. El tema dels abusos no es tanca aquí. Amb ajuda de la Santa Seu,
hem de trobar un punt, un camí per traduir-los en decisions concretes i en això tots
tenim responsabilitat. En aquest sentit, s'ha fet un pas molt important, s’ha donat
una gran obertura al diàleg, sobretot a temes crítics ".
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Scicluna: "Els testimonis han transformat els cors"
Per la seva banda, l’arquebisbe Charles J. Scicluna també va ressaltar la força dels
testimonis que es van presentar a l'Aula, sobretot el testimoni increïble d'una dona
que han commogut també al papa. “Aquests testimonis han transformat els nostres
cors”.
Fent referència a la intervenció del cardenal Marx sobre la transparència,
l'arquebisbe de Malta, va dir que això ha de ser en relació no només amb la
societat, sinó també amb l'Església. Per això és necessari fer un camí cap a la
cultura de la divulgació, sobretot tenint present a les víctimes que han patit un
gran impacte. "Tenim necessitat de transparència, de comunió, de compartir
informació dins de l'Església. Fins i tot els procediments canònics han de tenir més
comunicació, les víctimes no estan al corrent dels resultats eclesials i no tenen
informació”. També s’ha parlat del secret pontifici I s'ha manifestat el desig
d'aprofundir aquesta qüestió per no vincular aquests procediments amb un
element de reserva.
Sosa: "Treure a la llum la veritat que allibera"
El Pare Arturo Sosa va dir que l'experiència d'aquests dies ho ha viscut amb molta
esperança. "L'esperança és diferent d'esperar amb els braços creuats, l'esperança
és posar-nos en marxa cap al que esperem. A l'Església tenim tants nens i també
adults vulnerables, aquestes persones han de de viure en pau, aquest és el nostre
objectiu ". Com religiosos, va dir Sosa, “expressem vergonya i confusió davant els
abusos de menors. Expressem la nostra esperança per escoltar els supervivents en
els procés de curació, d'escolta, de rendició de comptes, i de trencar el silenci. No
sempre hem reaccionat adequadament i demanem perdó per això, per les nostres
falles. Esperem que l'Església avanci de manera coherent, creïble, unida”.
Sosa va insistir que “és una trobada sobre un tema molt complex i que per això és
important conèixer tota la veritat dels abusos. Això és un gran pas, que implica
llibertat i disposició d'acceptar les coses com són. Cal anar a fons en la comprensió
de les causes, del que ha passat. Si no es coneixen les causes no es pot pensar en
les estratègies per resoldre-ho a curt, mig, i llarg termini”. En aquest sentit, ha
assenyalat el Sosa, que “les diferències culturals no serveixen de excuses per tapar
situacions d'abús. Les cultures de vegades són formes d'opacitat, al contrari, hem
de seguir la inculturació de l'Evangeli que porta a treure a la llum els fets i les
causes per a la sanació. Treure a la llum la veritat que allibera”.
De tot això emergeix el repte d'acompanyar la maduració afectiva dels membres de
l'Església. “Tots hem de tenir aquesta maduració afectiva que ens permet una
relació sana, segura, equilibrada, en pau. Per això, és important donar atenció als
programes de formació, a tots nivells, dels consagrats, dels aspirants al sacerdoci,
etc.”
Verónica Openibo: “L'Església ha d'actuar de manera eficaç”
L'única dona que va participar en el tercer informe als periodistes va ser Sor
Verònica Openibo Fent referència al testimoni d'una dona, la religiosa va dir que
aquest testimoni ha canviat l'Aula, “com si tots haguéssim experimentat el que
aquesta dona havia viscut. Per això, sento que tots junts formem part d'aquest cos i
hem de dir mea culpa pel que ha passat”.
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“També he escoltat parlar de sinodalitat i col·legialitat, sobre la responsabilitat del
Bisbe, però també nosaltres i hem de realitzar un camí conjunt, hem de seguir amb
passos concrets, en cas contrari seguirem amb els mateixos fets criminals i per a
això es necessita una capacitat d'escolta i empatia, hem de fer alguna cosa”.
Punts i suggeriments
Paolo Ruffini va recollir alguns punts i suggeriments dels diferents grups
lingüístics. Entre els més importants va assenyalar que aquest ha de ser un punt
de no retorn en l'Església, que s'hauria implementar una hora santa per resar i
demanar perdó i buscar la conversió. Recuperar la relació amb les víctimes i els
que tenen actitud negativa contra l'Església. Apropar-se a les Famílies devastades
a l'Església per aquest flagell. "Altres grups lingüístics afirmar Ruffini va suggerir
canviar el model de l'Església, de la col·legialitat dels bisbes, a la sinodalitat del
poble de Déu, no només en moments de crisi. Per això, cal un canvi de mentalitat
del poble de Déu i promoure la responsabilitat del bisbe, el paper dels laics, les
dones i els joves”. El Prefecte de les Comunicacions també va dir que, la formació
de sacerdots i seminaristes és fonamental i es van preguntar sobre el sentit dels
Seminaris menors i com els laics, dones i nuvis poden ajudar en la seva formació, a
través de proves psicològiques, el paper de la parella de nuvis, la selecció dels
seminaristes, etc.
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