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 PELA MORTE DO CARDEAL FRANCISZEK MACHARSKI

 

Ao cardeal Stanisław Dziwisz,
arcebispo de Cracóvia

Com tristeza, recebi a notícia da morte do Cardeal Franciszek Macharski, Arcebispo emérito de
Cracóvia. Uno-me a ti, estimado irmão, ao presbitério e aos fiéis da Igreja na Polónia na oração
de ação de graças pela vida e o compromisso pastoral deste benemérito ministro do Evangelho.

Iesu, in te confido! — Jesus, confio em ti! — este lema episcopal guiou a sua vida e o seu
ministério. Hoje, no Ano jubilar da Misericórdia, tornou-se uma invocação eloquente que proclama
o cumprimento da obra que o Senhor lhe confiou já no momento do Batismo, introduzindo-o na
fila dos selados com o seu Sangue redentor, e em seguida também com o dom do sacerdócio,
quando o enviou com a tarefa de santificar o Povo com a palavra e a graça dos sacramentos.

Desempenhava esta missão com zelo como pastor, professor, reitor do Seminário, até ao dia em
que o Senhor lhe confiou o encargo da herança de santo Estanislau e do seu imediato
predecessor Karol Wojtyła, hoje são João Paulo II, na sede episcopal de Cracóvia. Com confiança
na Misericórdia divina realizou esta obra como pai para os sacerdotes e os fiéis confiados aos
seus cuidados. Guiou a Igreja em Cracóvia no período não fácil das transformações políticas e
sociais, com sabedoria e um sábio desapego da realidade, preocupando-se pelo respeito por
cada pessoa, pelo bem da comunidade da Igreja e, sobretudo, por conservar viva a fé no coração
dos homens.

Dou graças à Providência porque pude visitá-lo durante a recente viagem a Cracóvia. Na última
etapa da vida foi muito provado pelo sofrimento, que aceitava com serenidade de espírito.
Também nesta provação permaneceu testemunha fiel da confiança na bondade e na misericórdia
de Deus. Continuará assim na minha memória e na oração. O Senhor o receba na sua glória!



A Vossa Excelência, venerado irmão, aos Cardeais e aos Bispos, à família do falecido, a todos os
fiéis polacos concedo de coração a minha bênção: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Francisco
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