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Meus queridos

Dou as minhas cordiais boas-vindas a cada um de vós. Agradeço à Esposa do Senhor Presidente
o discurso de introdução a este encontro. Sinto-me muito feliz por poder receber-vos aqui.

Formulo votos para que esta breve visita ao Vaticano vos permita, pelo menos por um momento,
afastar-vos da realidade em que vos encontrais diariamente, em virtude da vossa enfermidade.

Bem sei como é difícil a experiência da doença, especialmente para uma criança. Por isso,
juntamente convosco, peço de todo o coração ao Senhor Jesus o dom da saúde para vós e para
todos os vossos coetâneos provados pela enfermidade e pelo sofrimento. Rezo também para que
tenhais a esperança em vós mesmos, nos vossos pais e por quantos vos estão a curar, a fim de
serdes fortes em espírito, de forma especial quando o corpo se debilita. Enquanto penso na difícil
situação em que se encontra o serviço de assistência médica na Polónia, peço a Deus que
também infunda em todos os seus responsáveis o espírito de caridade e de sabedoria, que os
leve a fazer o possível para transformar eficazmente esta realidade, para o bem de todos os
polacos.

Juntamente convosco, quero inclusivamente dar graças a Deus por todos os bens recebidos.
Para quem sofre é difícil perceber que também na doença se realiza um grande bem tanto nele
mesmo como nas pessoas que lhe estão próximas. Devemos dar graças a Jesus pelo amor que
vos demonstram os vossos pais e parentes, pelo cuidado que recebeis dos médicos e



enfermeiros, pela generosidade de pessoas, muitas vezes desconhecidas, que vos sustentam
material e espiritualmente. Nunca faltem este amor e esta bondade!

Peço-vos que transmitais a minha saudação e bênção aos vossos entes queridos, aos vossos
companheiros e companheiras, e de maneira particular àqueles que, como vós, lutam contra a
doença. Deus vos conceda a graça da saúde e vos abençoe a todos!
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