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ÁSIA/PAPUA NOVA GUINÉ - Maria Goretti, Padroeira dos jovens de Papua
Rabaul (Agência Fides) – Os jovens de Papua Nova Guiné amam Santa Maria Goretti, veneram-na como a sua
padroeira especial e a consideram uma referência em suas vidas. É o que asseguram à Agência Fides sacerdotes,
missionárias e religiosas de Papua, engajados na Pastoral juvenil. Em 2006, os representantes dos jovens das
dioceses de Papua Nova Guiné e das Ilhas Salomão, reunidos em Goroka, escolheram a jovem Santa como
padroeira, e sucessivamente os Bispos aprovaram esta indicação.
O testemunho de um amor todo especial, a festa de Santa Maria Goretti, no dia 6 de julho, foi solenemente
celebrada nas dioceses da Papua Nova Guiné. As Missionárias da Caridade na Diocese de Wewak rezaram pelos
jovens com uma solene celebração eucarística em honra de Santa Maria Goretti, presidida por pe. Shanthi
Puthussery, PIME, responsável nacional da Pastoral juvenil. Pe. Puthussery citou a homilia do Papa Pio XII na
canonização de Santa Maria Goretti, em 24 de junho de 1950: "Nem todos nós somos chamados a morrer como
mártires, mas somos todos chamados a seguir as virtudes cristãs”.
Na diocese de Bereina, os jovens realizaram uma peregrinação a partir de dois diferentes lugares, encontrando-se
no Santuário do beato Pietro To Rot, onde ouviram a catequese proposta pelo Bispo, Dom Rochus Tatamai; nos
dias anteriores, alguns grupos fizeram um retiro espiritual refletindo sobre o martírio de S. Maria Goretti. Na
diocese de Vanimo, pe. Joseph Bijish, coordenador diocesano da pastoral juvenil, organizou uma festa com todos
os jovens, dedicada à Santa e preparada com três dias de debates em várias paróquias. Na Igreja local da diocese
de Bouganveille, os jovens líderes das realidades juvenis viveram dois dias de retiro com pe. Dominic Kiaku,
enquanto em Kundiawa foi celebrada uma Santa Missa na Dom Bosco Technical Schol. (PA) (Agência Fides
11/7/2012)
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