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Venerado Irmão Senhor Cardeal KAZIMIERZ SWIATEK
Arcebispo de Minsk-Mohilev

Foi com grande prazer que tomei conhecimento de que a inauguração do Seminário Maior
interdiocesano de Pinsk já é iminente. Alegro-me com Vossa Eminência, venerado Irmão que,
impelido pela solicitude paterna, promoveu esta obra, e com toda a Comunidade eclesial que vive
na Bielo-Rússia, enquanto penso no serviço que esta estrutura renovada poderá oferecer tanto à
formação dos candidatos para o presbiterado, como à promoção de uma pastoral vocacional
eficaz.

Este edifício, hoje renovado, traz à mente significativas páginas da história vivida pela Igreja que
está na Bielo-Rússia. Outrora ele era o Seminário do Servo de Deus Zygmunt Lozinski,
inesquecível Pastor da grei de Cristo nesse País, durante os anos difíceis do século passado. Em
seguida, o regime comunista apreendeu o edifício, destinando-o para outras funções. Reformado
em conformidade com as finalidades originárias e oportunamente dedicado ao Padroeiro
universal dos estudos teológicos, S. Tomás de Aquino, agora é inaugurado para oferecer os seus
serviços às dioceses de Minsk-Mohilev, Pinsk e Vitebsk.

Como deixar de ver neste novo Seminário um sinal promissor para o futuro da Igreja nessa
região? Com efeito, a solicitude pelas vocações sacerdotais é por excelência um trabalho
apostólico que visa o futuro, a "messe" que é "grande" (cf. Mt 9, 37) e que exige operários zelosos
e bem preparados. Por conseguinte, é importante o cuidado dos aspirantes à vida presbiteral:  em



primeiro lugar, ela supõe uma oração insistente e confiante ao "senhor da messe", a fim de que
"mande operários para a sua messe" (Mt 9, 38), e em seguida exige uma acção educativa
paciente e atenta, que acompanhe e sustente no seu crescimento humano e cristão cada uma
das pessoas chamadas.

O Senhor Cardeal sabe muito bem quanto tenho a peito a necessidade de uma formação séria
dos futuros ministros do altar. O serviço pastoral de sacerdotes doutos e zelosos constitui uma
garantia de desenvolvimento sereno para as Comunidades cristãs. Este é o motivo para nunca
nos cansarmos de rezar por esta intenção. Formulo votos sinceros para que o Seminário Maior
interdiocesano de Pinsk se torne, em primeiro lugar, uma casa de invocação incessante pelas
vocações e pelos presbíteros. Maria Santíssima vele sobre o Seminário, a fim de que possa
oferecer todos os subsídios oportunos a quantos ali vierem a passar os anos importantes da sua
existência, tornando-se desta forma centro de numerosos presbíteros santos.

Além disso, exprimo o meu apreço agradecido a quantos, de várias maneiras, colaboraram para
esta importante obra eclesial, que beneficiará enormemente todo o povo católico dessa região.
Deus vos recompense a todos!

Com estes sentimentos, é de coração que lhe concedo, Vossa Eminência, assim como aos seus
colaboradores, uma especial Bênção apostólica que, de bom grado, faço extensiva às
Comunidades diocesanas e, de modo especial, a quantos se preparam para o Sacerdócio.

Castelgandolfo, 25 de Julho de 2001.
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