SEKRETARI,A,T STANU

Watykan, LL listopada

2O1

3 r.

SEKCJA PIERWSZA.. SPRA\ruY OGOLNE

Czcigodny Ksigze,

Jego SwiatobliwoSé Franciszek, powiadomiony o obchodach
6o-lecia istnienia i dzialalnoSci Polskiej Misji Katolickiej w
Brazyli, jednoczy sie duchowo z Duszpasterzami i Wiernymi, i
przesfa swoje ojcowskie pozdrowienie.
Podczas podroiry doElrazrfl:ri w 198O roku, blogoslawiony Jan
Pawel II, nawiryttjac do l5O-letniej obecnoSci Polonii w srm kraju,

ptzypominal: ,Glgboko byl zaszczepiony Krzyù w sercach Waszych

przodkow, dziadow, ojcow i matek, ktorych !!y jesteScie
dziedzicami i l<torzy w Was ryJtdzisiaj. (...) Wiemy przeciez dobrze
jak cig2kie bylo ic]a irycie na obcej zierni. opuszczali swoj kraj
glodni. Wychodzili jedn * , gleboka wiara zaszczepion4 im pr"Éz ojcow, z krzyzem, zttakiern
zbawienia glgboko wrosnigtym w ich serca i to bylo ich sila i
zrnycigstwem. (...1 Zachowali jezyk, wiare, obrzgdy i zuryczaje. Gdy
tylko postawili swoj dom, budowali ko§cioty czy kaplice (...). Robili
to nie szczgdz4c ofiar. Budowali sami, ofiarowuj4c prace i
materialy. Byle tylko Chrystus mogl mieszkaé wSrod nich".
Blogoslawiony Papie? wrywal: ,,Nie przestawajcie patrzeé w Krzyù
z pust3rmi rEkami, czasern

rnoà,e
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Chrystusa,

w nim odnajdujcie samych siebie, wasz

dzieft

dzisiejszy i jutrzejszy. Ze szczegolnym apelem z\rcacarra sie do
pokolenia mlodego, do Was dzieci i mlodziery. Podejmujcie to
dziednctwo zdobyte i okupione trudem, prac4, ofiar4 i modlitwa
Waszych przodkow. Podejmujcie je i roanrijajcie. Pracujcie dla
chwaly Boga, dla dobra Waszego, dla dobra spoleczenstwa i kraju,
w ktoryrn iryjecie. Dla dobra Ko§ciola w tym kraju. Bog jest z Wami, Ko§ciol jest z Warrli i bedne sig staratr , zgodnie ze swoj4 misja
udzielona mu przez Chrystusa, wychodzié naprzeciw Waszym
potrzebom. Papiez jest zWarni (Kurytgba, 5.A7.19801.
Ojciec Swieff Franciszek, czyni4c te slowa swoimi, jednoczy
sie w dzigkczynieniu ze wszystkimi wspolnotami polskimi w calej
Brazylii za 60 lat duszpasterstwa w Polskiej Misji Katolickiej
w Birazylii. Kaplan6w, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych
obejmuje swoj4 modlitw4 i, prosz4c o modlitwg w Jego intencji,
z serca udziela wszystkim swego Apostolskiego Blogoslawienstwa.
Z v\rytazami szatcunhr

Arcybiskup Angelo Becciu
Substytut

