A Santa Sé

PALAVRAS DO PAPA JOÃO PAULO II
POR OCASIÃO DA VISITA AOS CORREIOS VATICANOS
Terça-feira, 5 de Maio de 1981

Senhor Inspector
Caríssimos Irmãos e Irmãs
Esta minha visita, breve mas cordial, a vós e ao local do vosso trabalho quotidiano, quer ser um
sinal da particular benevolência que o Papa sente também para convosco e os vossos familiares,
e uma expressão da estima e do apreço para com o vosso empenho pelo bom funcionamento dos
Correios Vaticanos.
Acolhei pois a saudação que vos apresento, unida aos sentimentos de profundo reconhecimento
pela vossa dedicação e pela vossa actividade. Também vós estais, de certo modo, ao serviço da
Igreja e do Papa e, indirectamente, participais na sua missão espiritual e salvífica. Esta realidade
seja para vós motivo de estímulo a perseverar com solicitude e diligência sempre maiores.
Ao congratular-me vivamente com todas as categorias de pessoas, desde os dirigentes aos
guarda-livros, dos empregados aos despachantes, a todos asseguro a minha recordação na
prece, para que o vosso trabalho se efectue sempre na seriedade e na fraternidade. Fazei de
modo que aqueles que de todas as partes do mundo vêm a este Centro da Cristandade, fiquem
sempre bem impressionados com a vossa bondade e com o vosso empenho profissional.
Nestes dias, em que gozamos a alegria de Cristo ressuscitado, na preparação para a grande
solenidade do Espírito Santo, e rezamos a Maria Santíssima no mês a Ela dedicado, sabei viver
também vós, nos vossos lares e no vosso trabalho, as supremas certezas da fé cristã, que dão
significado e conforto a toda a nossa acção.
O Senhor vos assista sempre com a abundância dos seus favores celestes e acompanhe-vos a
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minha Bênção Apostólica, que de todo o coração vos dou e faço extensiva a todas as pessoas
que vos são queridas.
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