Missa d'enviament de la JMJ

Missa d'enviament de la JMJ
El Papa Francesc ha anunciat que la propera Jornada Mundial de la Joventut serà a
Cracòvia l’any 2016 Aquest diumenge ha clarejat a la platja de Copacabana sota
l’atenta mirada de milions de joves que ja estaven desperts. Després d’esmorzar,
tots els pelegrins han format part de la ‘ﬂashmob’ més multitudinària del món,
amb més [...]
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El Papa Francesc ha anunciat que la propera Jornada Mundial de la Joventut serà a Cracòvia
l’any 2016
Aquest diumenge ha clarejat a la platja de Copacabana sota l’atenta mirada de milions de
joves que ja estaven desperts. Després d’esmorzar, tots els pelegrins han format part de la
‘ﬂashmob’ més multitudinària del món, amb més de tres milions de persones, i que conforma
un regal per al Papa Francesc per haver assistit a la JMJ.
La missa d’enviament ha començat a les 10.30 h aproximadament i ha comptat amb la
presència de l’arquebisbe de Rio de Janeiro, Mons. Orani Joao Tempesta, qui ha agraït al Papa
la seva estància a la ciutat. Juntament amb el Papa, han concelebrat uns 1.500 bisbes (50
d’ells cardenals) i 12.000 sacerdots.
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L’Església necessita joves
L’homilia del Papa Francesc s’ha basat en els tres punts bàsics per a ser missioner cristià:
“vagin, sense por, per a servir”. I va afegir: “El Senyor busca a tots, vol que tots sentin la
calor de la seva misericòrdia i del seu amor”. Elaborant aquesta idea, el Sant Pare va fer una
petició d’evangelització als joves: “L’Església necessita de vosaltres, de l’entusiasme, la
creativitat i l’alegria que els caracteritza”.
Rés de l’Àngelus
Durant l’Àngelus, el Papa Francesc va recordar la Verge Maria i va animar els joves a seguir
el seu exemple evagelitzador. Per ﬁnalitzar, el Pontífex va proclamar la seu de la propera
Jornada Mundial de la Joventut: “Estimats joves, tenim una cita en la propera JMJ, en 2016, en
Cracòvia, Polònia”.
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