A Santa Sé
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ANGELUS

PALAVRAS DO SANTO PADRE
Cracóvia, Campus Misericordiae
Domingo, 31 de julho de 2016
[Multimídia]

Queridos irmãos e irmãs!
No final desta Celebração, desejo unir-me a todos vós em ação de graças a Deus, Pai de
misericórdia infinita, porque nos concedeu viver esta Jornada Mundial da Juventude. Agradeço ao
Cardeal Dziwisz e ao Cardeal Rylko – obreiros incansáveis desta Jornada – por tudo,
nomeadamente pelas orações que fizeram em preparação deste evento; e agradeço a todos
quantos contribuíram para o seu bom êxito. Um «obrigado» imenso digo-o a vós, queridos jovens!
Enchestes Cracóvia com o entusiasmo contagiante da vossa fé. São João Paulo II rejubilou do
Céu, e ajudar-vos-á a levar por todo o lado a alegria do Evangelho.
Nestes dias, experimentamos a beleza da fraternidade universal em Cristo, centro e esperança da
nossa vida. Ouvimos a sua voz, a voz do Bom Pastor, vivo no meio de nós. Falou ao coração de
cada um de vós: renovou-vos com o seu amor, fez-vos sentir a luz do seu perdão, a força da sua
graça. Fez-vos experimentar a realidade da oração. Foi uma «oxigenação» espiritual, para
poderdes viver e caminhar na misericórdia quando voltardes aos vossos países e às vossas
comunidades.
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Aqui, ao lado do altar, está a imagem da Virgem Maria venerada por São João Paulo II no
Santuário de Kalwaria. Nossa Mãe, ensina-nos o modo como pode ser fecunda a experiência
vivida aqui na Polónia; diz-nos para fazer como Ela: não perder o dom recebido, mas guardá-lo
no coração, para que germine e dê fruto, com a ação do Espírito Santo. Assim, cada um de vós,
com as suas limitações e fragilidades, poderá ser testemunha de Cristo no local onde vive, na
família, na paróquia, nas associações e nos grupos, nos ambientes de estudo, trabalho, serviço,
entretenimento, em todo o lado para onde vos guiar a Providência no vosso caminho.
A Providência de Deus sempre nos precede. Pensai que já decidiu qual será a próxima etapa
desta grande peregrinação iniciada em 1985 por São João Paulo II! E, por isso, é com alegria que
vos anuncio que a próxima Jornada Mundial da Juventude – depois das duas a nível diocesano –
será em 2019, no Panamá.
Convido os bispos do Panamá a aproximar-se, para darem juntamente comigo a bênção.
Pela intercessão de Maria, invocamos o Espírito Santo para que ilumine e sustente o caminho
dos jovens, na Igreja e no mundo, a fim de serdes discípulos e testemunhas da Misericórdia de
Deus.
Rezemos agora juntos a oração do Angelus…
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