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Sinto-me impressionado quando penso que no santuário mariano de Lourdes, tão querido ao meu
coração e aonde espero sempre ir rezar a Nossa Senhora, vós presidis a 23 de Agosto uma
importante celebração em honra dos seiscentos anos do santuário de Jasna Góra.

Pela oração, que não conhece fronteiras, faço minha esta homenagem solene à Virgem
Santíssima; estou profundamente unido a todos os peregrinos que vos rodeiam junto da gruta
bendita de Massabielle, onde Maria pediu que as almas se purificassem, se convertessem,
bebessem na fonte viva e orassem como Igreja.

E com todos vós, estou evidentemente presente em espírito, entre os inúmeros peregrinos da
Polónia e dela amigos, que, na colina de Jasna Góra, "a montanha clara", junto de Czestochowa,
vão dar graças a Nossa Senhora, diante da sua imagem tão venerada, pelos seiscentos anos da
história em que ela não cessou de guiar e proteger a Polónia, de fortificar a identidade cristã e
cultural dos meus compatriotas, de incitar a esperança no meio de todas as provas, de sustentar
um povo inteiro a caminho para a luz e a salvação, que formam dons de Deus, inseparáveis da
busca da verdade, da liberdade e da solidariedade fraterna.

Oxalá Maria, que vem tantas vezes e em toda a parte à procura dos homens que lhe dão a sua
confiança, obtenha para as comunidades cristãs da Polónia, da França e de Roma, para toda a
Igreja, as graças que desejamos, em particular a da maturidade cristã das almas. Convosco é o
que eu Lhe peço ardentemente. E em nome do seu divino Filho, envio a todos os que participam
nesta oração convosco em Lourdes, uma particular Bênção Apostólica.

De Castel Gandolfo, 22 de Agosto de 1982
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