
A Santa Sé

SANTA MISSA NO 35º ANIVERSÁRIO
DO PONTIFÍCIO COLÉGIO LITUANO DE SÃO CASIMIRO

HOMILIA DO PAPA JOÃO PAULO II

Quinta-feira, 5 de Março de 1980

 

Caríssimos

Com grande alegria aceitei o convite de celebrar esta Santa Missa para vós, por ocasião do 35º
aniversário de fundação do Pontifício Colégio Lituano de São Casimiro. Saúdo o Reitor, os
Superiores, os Sacerdotes, os Alunos e os ex-Alunos do venerável Instituto. A função hodierna
reveste um significado particular por ser celebrada neste sugestiva Capela dedicada à Mãe de
Deus de "Ausros Vartai", comemorando São Casimiro, Patrono celeste do Colégio, da inteira
nação lituana e sobretudo da juventude lituana.

Trinta e cinco anos não são, na verdade, um longo período na vida de um Colégio, mas não é isto
que conta. Apraz-me salientar que neste breve tempo realizastes muito. Do vosso Instituto, de
facto, partiu grande número de sacerdotes para o mundo inteiro. Exorto-vos a prosseguirdes por
este caminho. Preparai ministros de Deus. Formai homens santos, de fé profunda, de esperança
forte e de grande amor. Homens de Deus que dêem testemunho de Cristo e da Boa Nova.
Construtores da Igreja com a palavra e com a vida, na alegria e no sofrimento. A Quaresma
ensina-nos que só através do sacrifício se alcança a vitória. A todos, e principalmente aos ex-
Alunos do Colégio desejo fazer uma especial recomendação: que se dediquem constantemente
em favor das vocações sacerdotais e religiosas. A Igreja tem necessidade de novos, jovens e
zelosos operários. Os campos da messe alouram-se.

Confio estes meus desejos a São Casimiro. Todos sabem como ele, em pouco tempo, atingiu
uma grande perfeição.



Hoje, como um diamante, ele adorna a imagem da Igreja, especialmente na Lituânia e na minha
Pátria. Oxalá ele seja para todos nós modelo e poderoso intercessor.

Suplico à Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, que São Casimiro tanto amou, vos proteja a todos.
A Mãe de Deus interceda pelo vosso Colégio e por toda a Lituânia católica, que todos os dias
lembro com afecto nas minhas orações.

Abençoo-vos a todos de coração.
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