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Caros Irmãos e Irmãs da Ucrânia

A vós todos aqui reunidos apresento as boas-vindas com a saudação que a nós e a vós é
querida: Slawa Isusu Chrystu! Alegro-me de todo o coração de me ser dado ver-vos, dirigir-vos a
minha palavra e abençoar-vos de perto. Para mim não sois simples peregrinos, mas sois da
família, porque tendes a fortuna de viver em Roma, sede do Sucessor de São Pedro Apóstolo.

Viestes hoje ter comigo nesta ocasião especial, que é o Sínodo dos vossos Bispos, convocado
por minha vontade e desejo. E o Sínodo dos Bispos ucranianos, alimentado com as vossas
santas orações, cumpre aqui um grande encargo para bem da Igreja e das almas imortais, e de
modo particular para a glória de Deus e para a difusão e reforço do reino de Jesus Cristo no
vosso Povo, tão querido ao meu coração.

Épara mim grande consolação ser a vossa Comunidade em Roma tão numerosa por número e
aprecia  da por qualidade. Compõe-se fundamentalmente dos numerosos candidatos à vida
espiritual, isto é, dos seminaristas, e também de sacerdotes, monges e irmãs, estudantes leigos e
outros bons ucranianos que vivem "sub umbra Petri". Particular estima merece a digníssima
Pessoa de Sua Eminência o Cardeal José Slipyj, tão benemérito da Igreja, e a do seu Arcebispo
Coadjutor Miroslav Lubachivskyj, como também as destes representantes da vossa Igreja, que na
nossa Cúria Romana desempenham importantes serviços tanto a Nós, Vigário de Cristo na terra,
como também a esta Sé Apostólica.

De toda o coração vos abençoo a vós todos aqui presentes e àqueles que são caros ao vosso
coração, os vossos pais e amigos, e convosco abençoo todo o Povo ucraniano, tanto na Pátria



como aqui na Diáspora. Em penhor das copiosas graças divinas, concedo a vós todos a minha
Bênção Apostólica.

 

© Copyright 1980 - Libreria Editrice Vaticana

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


