
A Santa Sé

RADIOMENSAGEM DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS MINEIROS PARTICIPANTES
NA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO POLACO
DE PIERKARY NA SILÉSIA NA CONCLUSÃO
DAS CELEBRAÇÕES DO MÊS DE MARIA

Domingo, 31 de Maio de 1981

 

Louvado seja Jesus Cristo!Queridos irmãos mineiros reunidos, como todos os anos, em
peregrinação à vossa Mãe em Piekary Slaskie.Agradeço a Deus poder dirigir-vos hoje estas
breves palavras, palavras de amor e de bênção. E, sobretudo agora, que estou doente mas
graças a Deus a recuperar pouco a pouco a saúde e as forças, é para mim uma verdadeira
consolação poder dirigir-me a vós que participais na peregrinação a Piekary, aos meus
compatriotas, a trabalhadores.Reunistes-vos ao vosso Bispo, ao Cardeal, aos vossos pastores.
Reunistes-vos nesta comunidade que conheço tão bem por experiência própria e que recordo
profundamente no meu coração. Em comunhão convosco, tenho consciência de como é
excepcional e importante, precisamente este ano, a vossa visita a Nossa Senhora de Piekary. De
facto, como sabeis perfeitamente, o mundo inteiro está com o olhar fixo na Polónia, por motivo do
programa de renovação resultante das experiências difíceis do trabalho humano. Do trabalho na
indústria, nas minas, na agricultura e nas outras profissões.Desejo convosco, por assim dizer,
reconfirmar diante de Nossa Senhora de Piekary, este programa de renovação e desejo também
convosco confiar-Lhe este programa: com todo o coração, de maneira filial, "à maneira polaca",
como se faz na Silésia. Faço-o neste ano em que a Igreja Universal comemora o 90º aniversário
da Encíclica Rerum Novarum do grande Papa das questões sociais, Leão XIII: a encíclica
dedicada à questão operária, que me proporcionou este ano encontros com os representantes do
mundo do trabalho dos vários Países e Continentes.Deus vos recompense a todos, meus
compatriotas, por vos terdes recordado de mim, pelas vossas orações, pelo amor de que me
tendes dado tantos testemunhos e que de todo o coração vos retribuo.Recebei a minha Bênção
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!Deus vos abençoe!

 

http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_po.html
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