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Caros amigos

1. Sinto-me feliz por ter este encontro com os membros das Comissões de trabalho, que
colaboraram para preparar e coordenar a minha visita pastoral às Filipinas. A cada um de vós em
particular tenho uma dívida de gratidão.

Desde o início do meu pontificado desejei ardentemente vir em visita pastoral ao vosso País, em
coincidência com a beatificação de Lorenzo Ruiz. E agora, graças a Deus, o meu desejo foi
realizado. Mas a minha visita não teria tido êxito se não tivesse havido os vossos diligentes
esforços, a vossa preparação e planificação. Deste modo participastes na missão que recebi de
Deus, pois que assististes o Pastor da Igreja universal na sua tarefa de confirmar os próprios
irmãos na fé.

2. Apreciei muito toda a assistência dada por Sua Excelência o Presidente Marcos e por todo o
Governo das Filipinas. Sem isto, a minha visita não teria sido possível. Um devido
reconhecimento dirige-se ainda ao Governador da cidade de Manila, à Excelentíssima Senhora D.
Imelda Marcos, e a todas as Autoridades locais que colaboraram com generosidade e
entusiasmo.

Desejo também exprimir a minha sincera gratidão a todos os membros das Comissões
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Governativas pela sua generosa assistência e cooperação. Oxalá o Senhor derrame sobre vós, e
sobre os que vos são caros, as bênçãos de alegria e de paz.

3. E estendo igualmente a todos os membros das Comissões Eclesiásticas uma cordial palavra
de agradecimento. Vós representais um sector de toda a Igreja neste amado País — Bispos,
sacerdotes, religiosos e leigos; sei que muito da vossa colaboração permaneceu escondido e é
conhecido só por Deus. E por todos os vossos esforços, sacrifícios e orações sou profundamente
grato.

Rezo por que a minha peregrinação de fé sirva de encorajamento e graça na vida cristã de cada
um de vós; por que possais encontrar novo vigor nas palavras de São Paulo: "Exorto-vos... que
leveis uma vida digna da vocação à qual fostes chamados" (Ef 4, 1)! Oxalá o Pai celeste vos
torne, juntamente com as vossas famílias, fortes na fé, alegres na esperança, uma só coisa no
amor, até à vinda do Senhor nosso Jesus Cristo na glória.
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