A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO SANTO PADRE À TURQUIA
[28-30 DE NOVEMBRO DE 1979]

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
ANTES DE PARTIR PARA A TURQUIA
Aeroporto de Fiumicino
Quarta-feira, 28 de Novembro de 1979

Agradeço muito do coração aos venerados Cardeais, aos Bispos, ao Decano do Corpo Diplomático junto da Santa Sé,
ao Ministro Adolfo Sarti e às, outras Autoridades italianas, como ainda a todos quantos desejaram apresentar-me
saudações no principio da minha breve viagem ao Oriente.

Como já manifestei, no primeiro anúncio desta minha nova peregrinação segundo as pegadas do meu Predecessor
Paulo VI, que no fim do mês de Julho de 1967 foi à Turquia, dirijo-me a esta Nação para continuar com renovado
empenho o esforço no sentido da unidade de todos os cristãos, tendo presente uma das finalidades dominantes do
Concílio Vaticano II; para mostrar, além disso, a importância que a Igreja católica atribui às relações com as veneráveis
Igrejas ortodoxas nas vésperas de se iniciar o diálogo teológico; e, por último, para expressar o meu sincero afecto e a
minha profunda caridade para com todas aquelas Igrejas e os seus Patriarcas, em particular para com o Patriarcado
ecuménico.

Por isso, depois de apresentar como devo os cumprimentos às Autoridades da República, da Turquia em Ancara, irei a
Istambul para encontrar-me com Sua Santidade o Patriarca ecuménico Dimitrios I e participar na solene celebração em
honra de Santo André. Depois, irei a Éfeso, cidade em que no ano de 431 se realizou o terceiro Concílio ecuménico, no
qual a Virgem Maria foi proclamada "Theotókos", isto é, "Mãe de Deus"; e farei também uma visita a Izmit.

Queira o Senhor Deus, pela maternal intercessão de Maria Santíssima, acompanhar com a Sua graça os meus passos
por este caminho de grande esperança, que representa outra etapa importante com rumo na plena e perfeita unidade de
todos os cristãos.
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Por estas altas intenções religiosas e ecuménicas peço, neste momento, a fervorosa oração de todos os filhos da Igreja
e a sua serena disponibilidade para a voz do Espírito.

Com a minha Bênção Apostólica.
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