A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
POR OCASIÃO DO 450º ANIVERSÁRIO DA MORTE
DE SANTO ESTANISLAU KOSTKA

Ao querido irmão
Sua Ex.cia D. Piotr Libera
Bispo de Płock
Hoje, na solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, celebram-se o 450º
aniversário da morte de Santo Estanislau Kostka. Com apenas 18 anos, devido a uma grave
doença, este aluno do noviciado jesuíta em Roma, um dos filhos mais excelentes da vossa Pátria
e da Companhia de Jesus, terminou a sua peregrinação terrena. Por isso, comemorando a sua
entrada na glória do Senhor, uno-me à prece de ação de graças dos fiéis da Diocese de Płock e
de toda a Igreja na Polónia, que daqui a pouco, em Rostkowo, lugar do nascimento do Santo,
participarão nas celebrações centrais do Ano a ele dedicado.
Aproveito esta circunstância para me dirigir antes de mais aos jovens, dos quais Santo Estanislau
é padroeiro. Gostaria de recordar a frase que São João Paulo II pronunciou na igreja de Santo
André no Quirinal, quando venerou as suas relíquias: «O caminho da sua breve vida, que
começou em Rostkowo em Mazowsze, através de Viena e depois até Roma, pode ser comparado
com uma grande corrida campestre rumo à meta da vida de cada cristão, que é a santidade» (13
de novembro de 1988).
Queridos jovens amigos, sei que muitos de vós, em setembro, fazem a peregrinação a pé de
Przasnysz até Rostkowo, do lugar do seu batismo até ao lugar do seu nascimento. É, por assim
dizer, a primeira etapa desta “corrida” de Estanislau rumo à santidade. Encorajo-vos a recordar,
não só durante esta marcha, mas em todos os percursos da vossa vida diária, que também vós
sois capazes de realizar esta “corrida”. Também vós sois estimulados pelo amor de Cristo e
fortalecidos pela sua graça. Sede corajosos! O mundo precisa da vossa liberdade de espírito, do
vosso olhar confiante sobre o futuro, da vossa sede de verdade, de bondade e de beleza. Santo
Estanislau ensina-vos aquela liberdade que não é uma corrida às cegas, mas a capacidade de
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discernir a meta e de seguir os melhores caminhos de comportamento e de vida. Ensina-vos a
procurar sempre antes de tudo a amizade com Jesus; a ler e a meditar a sua palavra e acolher na
Eucaristia a sua presença misericordiosa e poderosa, a fim de resistir aos condicionamentos da
mentalidade mundana. Santo Estanislau ensina-vos a não recear o risco dos sonhos de felicidade
verdadeira, cuja fonte e garantia é Jesus Cristo. «Jesus é o Senhor do risco, o Senhor do sempre
“mais além” [...] Ele quer as vossas mãos para continuar a construir o mundo de hoje. Quer
construí-lo convosco» (cf. Discurso na Vigília da JMJ, Cracóvia, 30 de julho de 2016). Vos ampare
do céu Santo Estanislau, e vos inspire o seu mote: “Ad maiora natus sum” — “Nasci para coisas
maiores».
Querido Irmão, por intercessão de Santo Estanislau Kostka, invoco a proteção divina sobre ti,
sobre todos os Bispos e sacerdotes, sobre os fiéis e especialmente sobre os jovens da Igreja na
Polónia. Peço-vos que rezeis por mim, e de coração vos abenço-o em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo.

Vaticano, 15 de agosto de 2018
Francisco
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