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CARTA DO PAPA JOÃO PAULO II
AO ARCEBISPO DE NOVA IORQUE POR OCASIÃO

 DO CENTENÁRIO DA CATEDRAL DE SÃO PATRÍCIO

 

Ao meu venerável e querido Irmão
Cardeal TERENCE COOKE
Arcebispo de Nova Iorque

Celebrando a Igreja em Nova Iorque o centenário da Catedral de São Patrício, é grande alegria
para mim comunicar quão perto estou de vós nesta altura. Encontro-me unido convosco e com
todos os fiéis nas vossas orações de louvor e gratidão pelas muitas graças concedidas no
decurso de um século nessa casa de Deus.

Convosco dou graças pela adoração prestada à Santíssima Trindade durante os passados cem
anos, como Jesus Cristo, sempre o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade (Heb 13, 8.),
renovou fielmente, pelo sacerdócio ministerial da Sua Igreja, o Seu Sacrifício de louvor,
associando nessa oblação todo o Povo de Deus.

Nesse local de oração, encontraram gerações de católicos consolação e fortaleza, na companhia
do Senhor na Eucaristia, prestando-Lhe a suprema homenagem da sua adoração. Nos
confessionários, milhares de homens, mulheres e crianças encontraram Cristo no Seu
Sacramento de Reconciliação e encheram-se de paz e alegria. Aí, mediante a palavra e o
sacramento, o Senhor Jesus comunicou verdadeiramente com o Seu povo, construindo e
consolidando a comunidade dos crentes, entregando a todos eles o apostolado da Igreja,
manifestando nalguns a aliança do Seu amor por meio do Sacramento do Matrimónio, e enviando
outros como sacerdotes a. pregar o Mistério Pascal.

E por meio de numerosos ritos sagrados o Espírito Santo provocou nos corações dos fiéis
abundantes frutos de justiça e santidade de vida.



Por especial disposição da providência de Deus, o meu amado predecessor Paulo VI foi à
Catedral de São Patrício para adorar o Santíssimo Sacramento e desse santuário proclamou a
sua mensagem de paz, que chegou até aos confins da terra. Aí também eu tive duas vezes o
grande prazer de celebrar o Sacrifício da Missa.

Nesta feliz ocasião espero sinceramente que a comunidade eclesial local, simbolizada pelo
glorioso edifício de pedra (Cfr. 1 Ped 2, 5), seja renovada na fé de Pedro e Paulo — a fé de
Nosso Senhor Jesus Cristo — e cada um de vós encontre juvenil vigor para a vida
autenticamente cristã. Peço que, nessa igreja, a palavra de Deus, pregada em toda a sua pureza
e integridade, produza novas maravilhas de graça nesta geração e nas vindouras.

Isto que espero e peço recomendo-o a Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, rogando-lhe
conserve em generosidade e alegria todo o clero, os religiosos e os leigos de Nova Iorque. No
santo nome de Jesus envio-vos a minha especial Bênção Apostólica.

Do Vaticano, 25 de Março de 1979

JOÃO PAULO PP. II
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