
A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO SANTO PADRE À IRLANDA
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ENCONTRO COM OS EMPREGADOS DO SANTUÁRIO DE KNOCK

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II

Domingo, 30 de Setembro de 1979

 

Queridos irmãos e irmãs no Senhor

Como pastor, experimento no meu coração uma alegria particular ao dirigir algumas palavras
também às empregadas e aos empregados da Sociedade do Santuário de Knock, e aos
directores das peregrinações de Cnoc Mhuire, o monte de Maria.

A celebração eucarística desta tarde faz-me pensar nas gratas recordações de tantas
peregrinações em que tomei parte, na minha terra natal, ao Santuário de Jasna Góra, a Montanha
da Luz, a Czestochowa, e a outras localidades polacas; recorda-me também a minha visita ao
Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no México.

Conheço, por experiência directa, o valor dos serviços que vós assegurais a fim de permitir a
cada peregrino sentir-se à vontade neste Santuário, e para ajudar os peregrinos a transformarem
cada visita num encontro de amor com Maria, a Mãe da Divina Graça. De modo especial, vós sois
os servidores da Mãe de Jesus. Ajudais as pessoas a aproximarem-se d'Ela, a receberem a sua
mensagem de amor e dedicação, a confiarem-Lhe toda a vida a fim de serem verdadeiras
testemunhas do amor do Seu Filho.

Sois também os servidores dos vossos irmãos e das vossas irmãs. Ajudando e guiando os
numerosos peregrinos, e especialmente os doentes e os diminuídos, vós realizais não só uma
obra de caridade, mas também uma tarefa de evangelização. Oxalá esta visão vos inspire e vos
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dê força a fim de que todas as tarefas, que generosamente aceitais desempenhar, possam tornar-
se um testemunho vivo da Palavra de Deus e da Boa Nova.

Rezo por vós, agradeço-vos e invoco sobre vós abundantes graças, de bondade e santidade de
vida. Recebei a minha bênção, que vos concedo cordialmente como também a todos os vossos
entes queridos.
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