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Sábado, 8 de Abril de 2006

 

Ilustres Senhores e Senhoras

Estou-vos grato por terdes vindo e pelas palavras que acabastes de me dirigir. Recordo os
nossos encontros precedentes e sinto-me feliz por vos poder receber aqui.

Vós representais o ambiente que, há anos, existe em redor da Editora ZNAK. Sei que este
ambiente não se limita à actividade ligada à publicação de livros, mas que se compromete na
promoção da cultura cristã entendida em sentido lato, e também empreende obras caritativas.
Trata-se de uma válida contribuição para a formação do rosto espiritual de Cracóvia, da Polónia e
da Igreja.

Desejo aproveitar esta oportunidade para agradecer à vossa Editora a publicação dos meus livros
em língua polaca. Estou-vos grato pela diligência com que estes textos foram preparados para a
imprensa.

Viestes a Roma em coincidência com o aniversário do falecimento do meu grande predecessor
João Paulo II. Sei que já como Bispo de Cracóvia, ele tinha uma particular solicitude pela Editora
ZNAK. E permaneceu fiel a este ambiente também quando a Providência Divina o chamou à Sé
de Pedro. Apreciava sempre a participação concreta dos leigos na vida da Igreja e apoiava as
suas iniciativas oportunas. Não foi por acaso que confiou precisamente à vossa Editora o seu
último livro, intitulado:  "Memória e identidade". Recebeu com reconhecimento os seus primeiros
exemplares, quando estava hospitalizado na Policlínica "Gemelli", pouco antes da sua partida
para a casa do Pai. Estou persuadido de que o seu patrocínio perdura ainda hoje e que ele
implora para vós a Bênção e as Graças de Deus. Peço-vos que para honrar a sua memória



permaneçais fiéis a Cristo e à Igreja. Não definhe o vosso zelo na propagação de uma cultura
fundamentada nos valores eternos!

Agradeço-vos uma vez mais a vossa visita, enquanto vos abençoo de todo o coração:  em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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