Glossa

Una Església màrtir
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Una vegada més, els cristians d’Egipte han patit un
nou atemptat. Amb aquest ja són quatre els atacs
mortals des del desembre passat i sumen més de cent
deu morts, la majoria dones i nens, i més de cent cinquanta ferits.
En els atemptats del diumenge de Rams, el mateix papa
de l’església copta va viure l’atemptat, tot i sortir-ne il·
lès, quan presidia la festa a la catedral de Sant Marc.
Dies després, el papa Francesc visitava Egipte per a sumar-se a l’impuls que el líder espiritual més rellevant
de l’Islam, el responsable de la universitat d’Al Azhar,
promovia en favor de la pau. Fou ocasió perquè el Papa
manifestés el seu suport als cristians d’Egipte especialment perseguits pels terroristes de DAESH (ISIS).
Els cristians coptes són un testimoni extraordinari
de fe. Pateixen, des de fa segles, com la majoria dels
cristians de l’orient proper, discriminació i persecució. Quan la nova constitució egípcia de 2014 oferia
als cristians el màxim reconeixement civil des de feia
segles, s’ha agreujat la persecució violenta. Després de
llargues discussions, està en procés una llei que ha de
permetre la construcció de noves esglésies, tan dificultada fins ara. El mes de novembre passat es va assolir
el preacord que ho ha de fer possible. Des d’aleshores
s’ha produït un atac mensual contra els cristians, especialment, contra l’església majoritària: la copta ortodoxa. Sembla que quan el govern no persegueix tan
intensament, llavors ho fan, de manera violenta, els
que no toleren la llibertat religiosa.
Aquest atemptats brutals ens toquen de prop perquè a
Cervera es troba la comunitat de cristians coptes més
nombrosa del nostre país, amb la qual hi mantenim

una magnífica relació i a la qual manifestem, una vegada més, la nostra solidaritat i el nostre condol. Des
de fa anys els tenim cedida la capella dels Dolors de
l’església parroquial de Santa Maria. En aquests moments, a causa del creixement d’aquesta comunitat,
estem restaurant tot l’interior del temple perquè disposin de més espai i, si les reconstrueixen, gaudeixen
de les dependències annexes. També des de fa anys ens
trobem periòdicament per compartir la fe en el marc
de la setmana de pregària per la unitat dels cristians.
El seu sofriment és el nostre i per això demano a tots
els fidels de la diòcesi que pregueu personalment i comunitàriament pels màrtirs de la fe d’Egipte.
La majoria de rectors d’universitats islàmiques i
de líders religiosos de l’Islam varen subscriure fa
més d’un any la Declaració de Marrakech en la que
afirmaven: “és inconcebible utilitzar la religió per
a atacar els drets de les minories religiosos en els
països musulmans”. Malauradament, però, la inacció
de molts líders religiosos i civils en el món islàmic i
també a occident permet que la persecució no s’aturi.
De fet la mateixa declaració fa una doble crida; “als
educadors, artistes i creatius de les nostres societats, així com a les organitzacions de la societat civil,
perquè estableixin una ampli moviment destinat al
tracte just de les minories religioses en els països
musulmans”; “als diferents grups religiosos vinculats pel mateix teixit nacional a afrontar el seu estat d’amnèsia selectiva, que bloqueja la memòria de
segles de convivència a la mateixa terra”. Tant de bo
que també les nostres societats occidentals i el governs treballin perquè les minories religioses a l’orient proper i arreu vegin respectada completament la
seva llibertat!
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