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Queridos irmãos e irmãs

Daqui a pouco ofereceremos a Deus o pão e o vinho. Aceitarei esses dons das vossas mãos,
para os oferecer ao Pai Celeste. Fazemos assim em todas as Missas. Mas, apesar de o fazermos
todas as vezes da mesma maneira, a oferta tem, de cada vez, um conteúdo diverso, ressoa com
diferenças nos nossos lábios e revela segredos distintos do nosso coração. Hoje fala de modo
muito especial.

Aceitando os vossos dons no ofertório e colocando-os sobre este altar, queria exprimir com eles
todos os contributos que os filhos e as filhas da nossa primeira mãe-pátria, a Polónia, deram à
história e à vida da sua segunda pátria aquém-oceano: todos os frutos das suas inteligências,
corações e mãos; todas as conquistas dos indivíduos, das famílias e das comunidades. Mas
também todos os desaires, sofrimentos e desilusões; toda a saudade das suas casas, quando
atravessaram o oceano forçados pela sua grande pobreza; todo o preço do amor que tiveram de
deixar, para procurar de novo aqui outros vínculos familiares, sociais e humanos.

Quero incluir neste Sacrifício Eucarístico toda a actividade pastoral da Igreja, todo o trabalho feito
pelo clero e por este Seminário, que preparou sacerdotes durante muitos anos; o trabalho dos
religiosos e especialmente das religiosas que, ficando na Polónia, acompanharam os seus
compatriotas. E também as actividades das várias organizações que deram prova de força do
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espírito, de iniciativa e de habilidade e, sobretudo, de prontidão em servir uma boa causa, causa
comum, apesar de o oceano dividir a nova pátria da antiga.

Já fiz menção de tantas coisas e desejava que nenhuma ficasse omitida. Por isso peço a todos e
a cada um de vós: completai a lista incompleta. Queria colocar sobre este altar uma oferta de
tudo aquilo que vós — a Polónia americana — representastes desde os primeiros tempos, desde
o tempo de Kosciuszko e Ruleski, para todas as gerações, e de tudo quanto representais hoje.

Quero oferecer a Deus este Santo Sacrifício como Bispo de Roma e como Papa que, ao mesmo
tempo, é filho da mesma Nação de onde vós viestes.

Quero assim cumprir um dever especial: o dever do meu coração e o dever da história. Nossa
Senhora de Jasna Góra esteja connosco como Mãe, durante este Santo Sacrifício e, com ela, os
Santos Padroeiros do nosso País, cuja devoção trouxestes para esta terra.

Esta extraordinária oferta de pão e vinho, este Sacrifício Eucarístico único na história da Polónia
americana una-vos a todos num grande amor e numa grande tarefa.

Oxalá este Sacrifício faça que Jesus continue a aumentar a vossa fé e a vossa esperança.
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