Pere Casaldàliga, ingressat amb problemes
respiratoris
Dll, 3/08/2020 per Catalunya Religió

(CR) L’associació catalana Araguaia amb el bisbe Casaldàliga i l’associació
brasilera ANSA han informat aquest matí que Pere Casaldàliga està ingressat a
l’Hospital de São Félix do Araguaia per “problemes respiratoris agreujats pel
Parkinson que pateix i l'edat avançada”. Les dues entitats, que difonen les causes
de Pere Casaldàliga i treballen al costat de les comunitats indígenes del Brasil, han
expressat que el religiós claretià “està acompanyat en tot moment i ben cuidat”.
Conegut com a “Dom Pedro”, Casaldàliga és el bisbe emèrit de São Félix do
Araguaia (Brasil) i una de les personalitats més representatives de l’Església dels
pobres i dels exclosos a Amèrica Llatina.
El bisbe claretià Pere #Casaldàliga està ingressat a Sâo Felix amb
problemes respiratoris i rebent el tractament necessari esperant que
pugui superar-los. Ben atès i acompanyat també pels germans
claretians del Brasil. Demanem que us uniu en la pregària per la seva
precària salut
— Claretians Catalunya (@ClaretiansCat) August 4, 2020
Seguim en pregària per la seva salut i esperem que pugui tornar a casa
seva tan aviat com sigui possible.
Si hi ha novetats, us anirem informant.
Associació Araguaia amb el bisbe #Casaldàliga
i Associació ANSA
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(2/2) pic.twitter.com/UBRR9aRBXQ
— Casaldàliga-Causas (@Casaldaliga_) August 3, 2020
Casaldàliga té 92 anys i és fill de Balsareny. Després d’una etapa com a animador i
professor a Catalunya i formador a Barbastre i Madrid, el 1968 va marxar al Brasil
per fundar una missió claretiana. El 1971 va ser nomenant bisbe de la Prelatura de
São Félix i des de llavors no ha tornat a Catalunya. El 2005, després de complir els
75 anys, va ser rellevat de la responsabilitat episcopal, però continua residint com
bisbe emèrit a São Félix. Afectat per la malaltia de Parkinson, els darrers anys s’ha
reduït la seva mobilitat i la capacitat per comunicar-se. Però continua sent una
referència i una veu profètica de compromís amb les comunitats indígenes i
l’Església popular a l’Amazònia.
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