A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA JOÃO PAULO II À POLÓNIA
2-10 DE JUNHO DE 1979
ENCONTRO COM OS FIÉIS REUNIDOS NA CATEDRAL DE CRACÓVIA JUNTO
AO TÚMULO DE SANTO ESTANISLAU

PALAVRAS DO SANTO PADRE
Cracóvia, 6 de Junho de 1979

Depois de chegar a Cracóvia dirigi os meus primeiros passos para a catedral a fim de me
encontrar convosco, que esperáveis aqui, junto do túmulo de Santo Estanislau, o da Beata
Rainha Edviges e os dos nossos reis, dos nossos chefes, e dos nossos inspirados poetas
nacionais. Todos vós sabeis muito bem o que para mim foi esta catedral de Wawel.
Saúdo todo o presbitério da Igreja de Cracóvia, tão amado por mim, aqui reunido junto das
relíquias do seu Padroeiro, bispo há nove séculos, e junto do seu actual sucessor, o Metropolita
de Cracóvia, e dos seus irmãos no Episcopado.
Saúdo a todos.
A partir de 1972 preparei, juntamente convosco, caríssimos Irmãos, este Jubileu, que agora
celebro convosco de modo diferente do que previa. São imperscrutáveis os desígnios de Deus!
Imperscrutáveis os seus caminhos!
Planeámos juntos que este ano se fariam as visitas a todas as paróquias da Arquidiocese de
Cracóvia com as relíquias de Santo Estanislau, e sei que isto está a realizar-se. Permiti que a
esta sucessão de visitas se acrescente também esta minha à basílica de Wawel que, como
catedral, é mãe de todas as igrejas e paróquias da arquidiocese. Mediante a visita às santas
relíquias, aqui na catedral, visito indirectamente cada paróquia. E deste modo, visito também
cada um de vós, caríssimos Irmãos e Filhos, cada um no próprio lugar de trabalho. Visito todas as
comunidades do Povo de Deus , das quais sois pastores. Peço-vos: saudai as vossas paróquias,
as vossas igrejas, as vossas capelas. Saudai todos os santuários tão queridos ao meu coração.
Saudai as famílias, os pais, a juventude.
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Tal como antigamente, também agora rezo todos os dias pela minha dilecta arquidiocese:
pelas famílias;
pelas paróquias e vigararias forâneas;
pelas Congregações religiosas masculinas e femininas;
pelo Seminário de Cracóvia e por todos os Seminários que têm sede na Cidade;
pelo Ateneu teológico, que é herdeiro da mais antiga faculdade da Universidade Jagelónica na
Polónia, devida à Beata Rainha Edviges;
pelo Conselho presbiteral;
pela Cúria metropolitana;
pelo Cabido encarregado da guarda de Wawel;
pelo Sínodo da Arquidiocese e da metrópole.

Bendito seja Deus e Pai do Senhor Nosso Jesus Cristo que nos abençoou com o dom de uma
particular unidade.
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