FESTA DO BEATO JOÃO PAULO II

Um dia grande para a Igreja e para todo o mundo. Poucos homens
terão marcado tanto uma época como este Papa.
As extraordinárias mudanças e mesmo alterações profundas na
sociedade e nas relações entre países conheceram a sua influência
Homem de Deus - em primeiríssimo lugar - de uma espiritualidade
profunda e esclarecida bem manifestada nos milhares de páginas em
livros, documentos, Exortações Apostólicas, Encíclicas, discursos,
intervenções de toda a ordem.
Decorrerão séculos até que toda a sua extraordinária personalidade
fique pormenorizadamente estudada e, sem qualquer dúvida, o
verdadeiro alcance da sua influência na vida dos povos, das nações e
da Igreja.
O Beato JOÃO PAULO II foi, sem dúvida o homem providencial e o
Pastor dedicado que Deus pôs à frente do seu povo num momento
crucial da história da humanidade.

Vaticano: Igreja celebra memória de João Paulo II
Canonização do Papa polaco continua à espera de confirmação de novo milagre

(Ecclesia) – A Igreja Católica celebra hoje, pela segunda vez, a memória
litúrgica de João Paulo II (1920-2005), Papa polaco que foi beatificado em Maio
de 2011 pelo seu sucessor, Bento XVI, no Vaticano.
A data assinala o dia de início de pontificado de Karol Wojtyla, em 1978, pouco
depois de ter sido eleito Papa.
Na habitual resenha biográfica que é apresentada no calendário dos santos e
beatos, João Paulo II é lembrado pela “extraordinária solicitude apostólica, em

particular para com as famílias, os jovens e os doentes, o que o levou a realizar
numerosas visitas pastorais a todo o mundo”.
“Entre os muitos frutos mais significativos deixados em herança à Igreja,
destaca-se o seu riquíssimo Magistério e a promulgação do Catecismo da
Igreja Católica e do Código de Direito Canónico para a Igreja latina e oriental”,
pode ler-se.
Aos fiéis é proposta ainda uma passagem da homilia de João Paulo II no início
do seu pontificado, precisamente a 22 de Outubro de 1978, na qual afirmou:
‘Não, não tenhais medo! Antes, procurai abrir, melhor, escancarar as portas a
Cristo!’.
Karol Jozef Wojtyla, eleito Papa a 16 de Outubro de 1978, nasceu em
Wadowice (Polónia), a 18 de Maio de 1920, e morreu no Vaticano, a 2 de Abril
de 2005.
Entre os seus principais documentos, contam-se 14 encíclicas, 15 exortações
apostólicas, 11 constituições apostólicas e 45 cartas apostólicas.
O Papa polaco foi proclamado beato a 1 de Maio do último ano, na Praça de
São Pedro, numa cerimónia em que participaram cerca de um milhão de
pessoas, encerrando a penúltima etapa para a declaração da santidade, na
Igreja Católica.
De acordo com o direito canónico, para a canonização é necessário um novo
milagre atribuível à intercessão do Beato João Paulo II a partir desse dia.
Segundo o postulador da causa de canonização, padre Slawomir Oder, têm
chegado a Roma testemunhos muito significativos e “pequenos milagres” que
se encontram em estudo.

