SECRETARIA DE ESTADO
Seção Primeira ─ Assuntos gerais
Vaticano, 11 de novembro de 2013.
Reverendo Padre,
Sua Santidade Francisco, informado a respeito das comemorações dos 60
anos da existência e atividade da Missão Católica Polonesa no Brasil, une-se
espiritualmente com os Sacerdotes e Fiéis e envia a sua paternal saudação.
Durante a sua viagem ao Brasil em 1980, o beato João Paulo II, aludindo aos
150 anos da presença polônica nesse país, lembrava: “Esteve profundamente
enraizada a Cruz nos corações dos Vossos antepassados, avós, pais e mães, dos
quais sois os herdeiros e que em Vós vivem hoje. [...] Com efeito, bem sabemos como
foi difícil a vida deles numa terra estranha. Eles deixavam a sua pátria de mãos vazias,
algumas vezes talvez com fome. Saíam, no entanto, com uma profunda fé que neles
havia sido incutida pelos pais, com a cruz, sinal da salvação profundamente enraizado
em seus corações, e isso foi a sua força e vitória. [...] Preservaram a língua, a fé, os
ritos e os costumes. Logo que erguiam as suas casas, edificavam igrejas ou capelas
[...]. E faziam isso sem poupar sacrifícios. Construíam eles mesmos, oferecendo o seu
trabalho e o material de construção. Contanto que Cristo pudesse residir entre eles”. O
beato Papa apelava: “Não deixeis de olhar para a Cruz de Cristo, pois nela
encontrareis a Vós mesmos, o Vosso dia de hoje e de amanhã. Dirijo-me com um
apelo especial à geração jovem, a Vós, crianças e jovens. Abraçai essa herança
conquistada e resgatada com o esforço, o trabalho, o sacrifício e a oração dos Vossos
antepassados. Abraçai-a e desenvolvei-a. Trabalhai pela glória de Deus, pelo Vosso
bem, pelo bem da sociedade e do país em que viveis. Para o bem da Igreja nesse
país. Deus está convosco, a Igreja está convosco e, de acordo com a missão que lhe
foi atribuída por Cristo, vai se esforçar por sair ao encontro das Vossas necessidades.
O Papa está convosco”. (Curitiba, 05/07/1980)
O Santo Padre Francisco, fazendo essas palavras suas, une-se em ação de
graças com todas as comunidades no Brasil inteiro pelos 60 anos de apostolado da
Missão Católica Polonesa no Brasil. Envolve com a sua oração os sacerdotes, as
pessoas consagradas e todos os fiéis e, pedindo orações em sua intenção, de coração
concede a todos a sua Bênção Apostólica.
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