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Ne smijemo biti ravnodušni prema tragedijama naše afričke braće

Jučer, 4. travnja, slavio se IV. dan za senzibilizaciju javnosti o problemu protupješačkih mina koji
su proglasili Ujedinjeni narodi. Deset godina od stupanja na snagu Konvencije o uklanjanju tih
naprava i nakon nedavno donesene Konvencije o zabrani kasetnih bombi elim ohrabriti zemlje
koje to još nisu učinile, da bez oklijevanja potpišu te vane instrumente međunarodnoga
humanitarnog prava koje je Sveta Stolica uvijek podupirala. Usto izraavam potporu svim mjerama
koje su kadre jamčiti nunu pomoć rtvama tih razarajućih oruja.

elim k tomu s velikim bolom podsjetiti na patnje naše afričke braće i sestara koji su prije nekoliko
dana izgubili ivote u Sredozemnom moru, pokušavajući doći do Europe. Ne smijemo se pomiriti s
tim tragedijama, koje se naalost već neko vrijeme ponavljaju! Razmjeri problema zahtijevaju da
Europska unija i afričke zemlje urno usuglase strategiju i da donesu prikladne humanitarne mjere
kako emigranti ne bi bili rtve beskrupuloznih trgovaca. Dok molim za rtve, da ih Gospodin primi u
svoj mir, elim primijetiti da će se na taj problem, koji je dodatno oteala globalna kriza, iznaći
rješenje tek kada se afrički narodi, uz pomoć međunarodne zajednice, budu mogli osloboditi bijede
i ratova.

Upućujem sada posebni pozdrav za 150 delegata – biskupima, svećenicima i laicima – koji su
proteklih dana sudjelovali na međunarodnom susretu o Svjetskom danu mladih, koji je organiziralo
Papinsko vijeće za laike. Započinje tako put priprave za idući svjetski susret mladih, koji će se
odrati u kolovozu 2011. u Madridu i za koji sam proglasio temu: "Ukorijenjeni i nazidani na Kristu,
čvrsti u vjeri (usp. Kol 2,7)". Kao što je tradicija, mladi će Australci uskoro predati mladim
Španjolcima Kri svjetskih dana mladih, taj "hodočasnički kri", koji nosi svim mladima na zemlji
poruku Kristove ljubavi. Taj "hod svjedočanstva" zadobiva snano simboličnu vrijednost, kojom
izraavamo beskrajnu zahvalnost Bogu za darove primljene na velikom susretu u Sydneyu kao i za



one koje će nam htjeti udijeliti na susretu u Madridu. Sutra će kri, praćen slikom Djevice Marije,
krenuti prema glavnom gradu Španjolske i ondje će biti nazočan na velikoj procesiji Velikog petka.
Kasnije će započeti dugo hodočašće na kojem će, nakon što prođe kroz sve španjolske biskupije,
na ljeto 2011. biti donesen u Madrid. Neka taj kri i ta Marijina slika budu za sve znak nepobjedive
ljubavi Krista i njegove i naše Majke!
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