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Saúdo-vos cordialmente, queridos irmãos e irmãs que, de várias dioceses da Suíça, realizais a
vossa Primeira peregrinação a "Roma em cadeiras de rodas". Expresso-vos também de bom
grado as boas-vindas a esta celebração comunitária da Eucaristia.

Com especial alegria quis responder ao vosso desejo de ter este encontro. É para mim grata
oportunidade encorajar esta louvável iniciativa em favor dos deficientes da Suíça; iniciativa que
deve continuar nos próximos anos. Ao mesmo tempo quero agradecer a quantos no vosso país e
onde quer que estejam, se colocam com espírito de amor cristão ao serviço dos irmãos
deficientes. Mas o Papa, queridos irmãos e irmãs, sobretudo gostaria de vos manifestar o seu
profundo carinho e amor, assim como a sua estima cheia de confiança em vós, pela ajuda que lhe
prestais mediante a oração e o sacrifício, especialmente com a aceitação paciente e abnegada do
vosso sofrimento.

Considerai a vossa situação em primeiro lugar com os olhos da fé. O que aos olhos de quem não
tem fé aparece como trágica desgraça, para os que crêem pode converter-se numa tarefa que dá
pleno sentido à vida e se realiza no meio da comunidade humana e da Igreja. No destino que nos
foi dado ou permitido não por cega casualidade, mas pelo Deus que nos ama, vem-nos ao
encontro o seu chamamento pessoal. Por este destino reconhecemos a missão e a tarefa que
nos foram confiadas a cada um. Procurai, cada dia, compreender com maior profundidade,
mediante a contemplação da cruz, a missão que vos é entregue com a invalidade dos vossos
corpos, para aceitá-la com plena disponibilidade interior, imitando o Senhor na sua paixão, e fazê-
la frutificar em benefício da acção salvífica da Igreja no mundo.



Colocai nesta celebração da Eucaristia, e também todos os dias, as vossas provações e
sofrimentos junto da redentora dor de Jesus Cristo, pela qual precisamente a vossa vida de
deficientes alcança um inestimável valor aos olhos de Deus e nos planos da sua Providência.
Oxalá a Missa de hoje, celebrada pelo Papa para a peregrinação a Roma, vos confirme nesta
visão consoladora da fé, e faça que ao mesmo tempo vos sintais plenamente felizes e alegres na
vossa, vida.

Éo que neste momento para vós desejo e peço ao Senhor presente na Eucaristia, com a minha
especial Bênção Apostólica.
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