Excel·lentíssim i Reverendíssim Cardenal Arquebisbe de Barcelona,
El CDE reunit en Assemblea Ordinària el dia 23 de febrer de 2013, ha cregut
convenient dirigir-se a vostè en qualitat de cardenal que participarà en l’elecció del
proper Papa i alhora possible Papa vostè mateix, per comunicar-li quins són els
nostres anhels i esperances. Per això i com que ens és tan proper, ens hem decidit
a fer-li saber quines han de ser, al nostre entendre, les prioritats del nou Papa
En primer lloc demanem la màxima sinceritat i honestedat per dirigir-se als homes i
les dones d’aquest temps, entenent que ja no és lícit parlar amb paraules de fa
quatre mil anys i dir-los: és paraula de D*. Ens referim, com és obvi, a l’ús de
l’Antic Testament, un text meravellós, que cal col·locar en el seu context.
A D* ningú no l’ha vist mai - són paraules de Jesús -. Cal posar aquest Jesús al
centre de l’Església juntament amb el seu Evangeli, i deixar tots els altres
documents produïts majoritàriament per eclesiàstics que dormin una pau justa.
Començar de nou. Desvestir-se del poder, de tot poder, i captenir-se com un home
qualsevol. És difícil això quan tots els que té o tindrà al seu voltant viuen del seu
poder.
Per a fer això sabem que cal una gran saviesa, confiança, fe, i lliure decisió.
Saviesa per a discernir els temps i les proposicions de canvi. Fe i confiança en Déu
en la gran prova que li posa al davant, deixant-se guiar per la recta consciència. I
lliure decisió per saber moure’s amb agilitat pels envitricolls que li pararan des de
dins i des de fora de l’Església.
I la primera gran decisió ha de ser prendre les oportunes mesures que portin a
considerar tothom igual, - tant
homes com dones -, deixant de banda els
nombrosos subterfugis indemostrables per a mantenir les dones apartades de
qualsevol decisió i donar a aquesta qüestió el lloc que li correspon, ja que la
humanitat està formada al 50%.
Barcelona 23 de febrer de 2013.

