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[Multimídia]

 

Saúdo-vos a todos, saúdo-vos cordialmente!

Vejo-vos com tanto entusiasmo e tanta alegria. Mas agora tenho de vos dizer uma coisa que vos
deixará o coração triste. Façamos silêncio! É algo que diz respeito a um como vós: a Maciej.
Tinha pouco mais de 22 anos. Estudara desenho gráfico e deixara o seu trabalho para ser um
voluntário da JMJ. Na verdade, são dele todos os desenhos das bandeiras, as imagens dos
Santos Padroeiros, do kit do peregrino, e outras coisas mais que adornam a cidade.
Precisamente neste trabalho, reencontrou a sua fé.

Em novembro, foi-lhe diagnosticado um câncer. Os médicos não puderam fazer nada, nem
mesmo com a amputação da perna. Ele queria chegar vivo à visita do Papa! Tinha um lugar
reservado no carro onde viajará o Papa. Mas ele morreu no dia 2 de julho. As pessoas estão
muito chocadas: ele fez um grande bem a todos.

Agora, todos em silêncio, pensemos neste companheiro de viagem, que trabalhou tanto para esta
Jornada. Todos nós, em silêncio, rezemos com o coração. Cada um reze no próprio coração. Ele
está presente no meio de nós.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2016/outside/documents/papa-francesco-polonia-2016.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2016/outside/documents/papa-francesco-polonia-2016.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2016/7/27/saluto.html


[oração silenciosa]

Algum de vós poderia pensar: «Este Papa estraga-nos a noite!» Mas é a verdade; e nós devemos
habituar-nos às coisas boas e às coisas ruins. A vida é assim, queridos jovens. Mas há uma coisa
da qual não podemos duvidar: a fé deste jovem, deste nosso amigo que tanto trabalhou para esta
JMJ, levou-o para o Céu; e ele, neste momento, está com Jesus, que contempla a todos nós! E
esta é uma graça. Uma salva de palmas para o nosso companheiro!

Um dia encontrá-lo-emos também nós: «Ah, eras tu! Que prazer conhecer-te!» É assim, porque a
vida é assim: hoje estamos daqui, amanhã estaremos de lá. O problema é escolher o caminho
certo, como ele fez.

Agradeçamos ao Senhor, porque nos dá estes exemplos de coragem, de jovens corajosos que
nos ajudam a avançar na vida. E não tenhais medo, não tenhais medo! Deus é grande, Deus é
bom; e todos nós temos algo de bom dentro.

Agora despeço-me. Ver-nos-emos amanhã; ver-nos-emos novamente. Vós cumpri o vosso dever,
que é fazer barulho toda a noite… para mostrar a vossa alegria cristã, a alegria que o Senhor vos
dá por serdes uma comunidade que segue Jesus.

Agora dou-vos a bênção. E, como aprendemos em criança antes de ir dormir, saudemos a Mãe.
Todos nós rezamos a Nossa Senhora, cada qual na sua própria língua: Avé, Maria...

[Bênção]

Boa noite! Boa noite! E rezai por mim.
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