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Há cem anos, no dia 11 de novembro, a Polónia readquiriu a independência. Com o fim da I
guerra mundial encerrou-se o período de dominação russa, prussiana e austríaca sobre a nação
que, antes da divisão, contribuiu para o desenvolvimento da história da Europa cristã com toda a
riqueza da própria nobre cultura e espiritualidade. A reconquista da soberania foi paga com o
sacrifício de muitos filhos da Polónia, os quais estavam prontos a oferecer a sua liberdade
pessoal, os seus bens, e até a sua vida pela pátria perdida. A busca da liberdade «baseava-se na
esperança derivante de uma profunda fé na ajuda de Deus, que é Senhor da história das pessoas
e das nações. Esta fé era também um apoio quando, readquirida a independência, se devia
procurar a unidade não obstante as diferenças, a fim de reconstruir o país e defender as suas
fronteiras» (São João Paulo II, 11 de novembro de 1998).

Juntamente com a Igreja na Polónia e com todos os polacos, dou graças a Deus que sustentou
as gerações sucessivas com a sua graça e o seu poder, e concedeu que há cem anos se
realizasse a sua esperança de liberdade e que não a perdessem, apesar das ulteriores
experiências históricas dolorosas ligadas à II guerra mundial, à ocupação nazista e ao regime
comunista.

Retomando a oração de São João Paulo II, testemunha excepcional deste século, peço a Deus a
graça da fé, da esperança e do amor por todos os polacos, a fim de que na unidade e na paz,
façam bom uso do dom tão precioso da liberdade. A proteção de Maria, rainha da Polónia de
Jasna Góra, acompanhe sempre a vossa Pátria e todos os polacos. A Divina Providência



conceda paz e prosperidade à nação polaca agora e no futuro. A bênção de Deus esteja sempre
convosco.

Vaticano, 4 de novembro de 2018

Francisco
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