El papa Francesc recorda el llegat i els dons de sant Joan Pau II
11/10/2018 - AICA

El papa Francesc ha recordat aquest dimecres 10 d'octubre a sant Joan Pau II durant l'audiència que va concedir, a l'Aula Pau
VI, a un grup de pelegrins polonesos de l'arxidiòcesi de Cracòvia, presents a Roma per commemorar el 40è aniversari de
l'elecció del papa polonès el proper 16 d'octubre.

En el seu discurs el pontífex va assegurar que "sant Joan Pau II va enriquir a l'Església universal amb una gran quantitat de
dons, que en gran part va heretar del tresor de la fe i la santedat de la seva terra i de la seva Església".
"Va portar en el seu cor i, per així dir-ho, en la carn els testimonis dels sants de Cracòvia: des de Sant Estanislau i Santa
Eduvigis reina, fins Sant Albert i Santa Faustina", va dir Francesc.
D'ells, "aprendre la dedicació il·limitada a Déu i la gran sensibilitat per a cada home; dedicació i sensibilitat manifestades en el
seu ministeri sacerdotal, episcopal i papal ".
Sant Joan Pau II, va dir el Papa, "va rebre" de Déu el gran do de poder llegir els signes dels temps a la llum de l'Evangeli, i ho
va fer fructificar a benefici del camí del seu poble, del seu poble, que en els diversos esdeveniments dolorosos mai va perdre la
confiança en Déu ni la fidelitat a la pròpia cultura arrelada en l'esperit cristià ".
"Fidel a aquestes arrels, va tractar de fer que l'Església s'erigís com guardiana dels drets inalienables de l'home, de la família i
dels pobles, per ser signe de pau, de justícia i de desenvolupament integral per a tota la família humana". Alhora, "subratllava
sempre la prioritat de la gràcia i l'obediència a la voluntat de Déu, abans de qualsevol càlcul humà".
"Aquesta rica herència, que Sant Joan Pau II ens ha deixat, és per a nosaltres, i especialment per als seus compatriotes, un
desafiament per a ser fidels a Crist i respondre amb alegre dedicació al cridat a la santedat, que el Senyor dirigeix ??a cada un
i cadascuna de nosaltres, en la nostra situació personal, familiar i social específica ".
Finalment, el Papa va agrair a l'Església a Cracòvia l'acollida que li va brindar durant la Jornada Mundial de la Joventut de
2016.
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