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ÁSIA/TURQUIA - "Um testemunho de amor dos cristãos para com as
vítimas do terremoto de Van", disse o Arccebispo Franceschini
Esmirna (Agência Fides) - "É uma grande tragédia. A população de Van está desesperada, sobretudo existem
centenas de crianças e mães em dificuldades e em risco de sobrevivência. A Caritas Turquia se mobilizou
rapidamente para enviar ajudas humanitárias e remédios. É um testemunho de amor cristão que abre os corações”:
foi o que disse à Agência Fides Dom Ruggero Franceschini, Arcebispo de Esmirna, Vigário Apostólico de
Anatolia e Presidente da Conferência Episcopal turca. "Da Caritas em Istambul partiram vários caminhões com
ajudas, sobretudo agasalhos, tendas e copertas para o forte frio que se abate sobre a população atingida pelo
sismo, mas são necessários também remédios” – ressalta o Arcebispo. “Por outro lado, em Esmirna a Caritas local
age através a uma família italiana que em Van, os Ugolini, que estão oferecendo um precioso testemunho de
amizade e solidariedade".
A área da Anatólia, próxima do confim com o Irã, aonde se situa Van, é de maioria curda e existem algumas
comunidades cristãs, principalmente de confissão armênia. Dom Franceschini conclui: “Como cristãos, tentamos
dar um sinal de amor, que é muito importante nestes casos. Gostaríamos também de doar às vítimas uma parte das
verbas que coletaremos no Dia Mundial das Missões, que celebramos na Turquia no próximo domingo. Nossa
ajuda não tem barreiras ou discriminações e quer chegar a todos os seres humanos que precisam, como são hoje as
vítimas do terremoto de Van. As ajudas da Caritas são beneficiadas em grande parte por pessoas não-cristãs”.
(PA) (Agência Fides 27/10/2011)
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