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Com grande alegria me encontro com o venerável Conselho do Episcopado Polaco para a
Ciência, de que, até há pouco tempo, por vontade da Conferência do mesmo Episcopado, fui
presidente. Hoje saúdo cordialmente o meu Sucessor, Sua Ex.cia Rev.ma o Senhor Dom Mariano
Rechowicz, todos os queridos Sacerdotes e Senhores Professores.

Desejo dizer-vos que ao Conselho do Episcopado para a Ciência dou agora a mesma grande
importância que lhe dava no passado. Talvez actualmente, depois da promulgação da nova
Constituição Apostólica «Sapientia cristiana» relativa aos estudos universitários, veja eu até mais
claramente a actualidade do nosso Conselho para a Ciência e talvez aprecie com melhor
conhecimento a sua função e responsabilidade.

A Igreja — particularmente na nossa época — deve enfrentar esta responsabilidade. Deve
primeiro que tudo decidir com conhecimento de causa sobre os problemas da ciência mesma, a
nível académico. Deve igualmente, com grande consciência, participar nos importantes processos
da ciência contemporânea, relacionados com a actividade das universidades e dos vários
institutos, especialmente das próprias universidades e dos próprios institutos católicos.

O Conselho do Episcopado para a Ciência, que reúne os representantes de todos os ateneus
católicos de carácter académico na Polónia, deve precisamente neste campo ser útil ao
Episcopado e à Igreja na nossa Pátria. Não exagero, se digo que sobre ele incumbe grande parte
da responsabilidade para os dias de hoje e amanhã, da cultura polaca cristã.

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/travels/1979/travels/documents/trav_poland-1979.html


E portanto, tendo presente tudo isto, Excelentíssimos Bispos e Senhores Professores, recomendo
a vossa futura actividade a Maria, Sede da Sabedoria Divina, e de todo o coração vos abençoo.

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


