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Queridos irmãos e irmãs!

Dou-vos as minhas boas-vindas, membros e amigos da Fundação João Paulo II. Estou grato ao
Cardeal Ryłko por ter introduzido este nosso encontro, enquanto agradeço a todos os esforços
que envidais para realizar as iniciativas da Fundação e conservar o seu espírito. E agradeço-vos
do íntimo do coração pelo dom deste quadro de Jesus Misericordioso.

A canonização do Papa João Paulo II deu um renovado impulso ao vosso trabalho, ao serviço da
Igreja e da evangelização tornando-o, se possível, ainda mais universal, como universal é o culto
que já lhe presta o povo de Deus. E vós ofereceis uma contribuição inestimável, a fim de que a
herança espiritual deste santo Pontífice continue a fecundar o grande campo da Igreja e a
sustentar o seu caminho ao longo da história.

Agradeço-vos de modo particular as iniciativas de índole educativa que promoveis a favor dos
jovens. Efectivamente, são João Paulo II sempre teve um grande amor pelos jovens, dedicando-
lhes uma atenção especial. Quanto a vós, contribuís para fazer com que o seu carisma e a sua
paternidade continuem a produzir frutos.

Aos sacerdotes e aos leigos ofereceis também oportunidades preciosas para enriquecer a sua
formação, a fim de que sejam melhor preparados para acompanhar as comunidades no confronto
com os desafios culturais e pastorais dos nossos dias. Tendo em vista esta finalidade, podeis
inspirar-vos também no profundo magistério de doutrina social que são João Paulo II nos deixou,
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e que se demonstra actual como nunca. É suficiente pensar numa das palavras-chave deste seu
magistério, que é «solidariedade». Uma palavra que, na opinião de alguns, talvez tivesse que ser
superada, mas que na realidade ainda hoje conserva toda a sua força profética.

Por este motivo é importante que sejais os primeiros, no âmbito da vossa «rede» de círculos de
amigos da Fundação, a viver esta solidariedade entre vós mesmos, alimentando-a de maneira
incessante com a fraternidade cristã, por sua vez animada pela oração e pela docilidade à
Palavra de Deus. Que vos obtenha isto a Virgem Mãe Maria, à qual são João Paulo II consagrou
toda a sua existência e o seu pontificado.

Caríssimos, estou-vos grato por esta visita. Abençoo todos vós e o vosso serviço, enquanto vos
peço por favor que rezeis por mim.
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