
A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS POLACOS POR OCASIÃO
DA FESTA DE SANTO ESTANISLAU   "Santo Estanislau, Padroeiro nosso, protector de toda a
Pátria, rogai por nós!".Encontro nos meus lábios, mas ainda mais no meu coração, estas palavras
nunca esquecidas que vós cantais no caminho de Wawel para Skauka, atravessando as ruas de
Cracóvia. Encontro-me a mim mesmo entre vós! Tal como, durante tantos anos, me foi concedido
participar nesta festa em honra de Santo Estanislau, que é festa não só de Cracóvia mas de toda
a Polónia; participar nesta procissão, na qual, de século em século, caminhava para o futuro toda
a nossa história.Hoje, de Roma, do sólio de São Pedro e São Paulo, saúdo-vos, caros irmãos e
irmãs, reunidos — todos juntos — na solenidade do Padroeiro da Polónia, convidados pelo
Metropolita de Cracóvia: cardeais, bispos, sacerdotes, famílias religiosas masculinas e femininas,
habitantes de Cracóvia, peregrinos de toda a Polónia e do estrangeiro. Estou convosco! Vivo
juntamente convosco aquilo que durante tantos anos me foi dado viver convosco!Neste ano do
Senhor de 1981 faço votos por que esta tradição, a secular tradição de Santo Estanislau,
demonstre o que é a tradição verdadeira e cristã. Tradição radicada no mistério pascal da Cruz,
da Morte e da Ressurreição de Cristo.Desejo-vos que esta tradição de Santo Estanislau se
demonstre não só esplêndida recordação do passado, mas também força animadora e
renovadora — sempre de novo — dos corações dos homens, de toda a Igreja e do povo. Isto vos
desejo, caros compatriotas, irmãos e irmãs, neste dia solene; por isso rezo convosco, repetindo
com os lábios e o coração, repetindo com toda a minha vida as palavras: "Santo Estanislau,
Padroeiro nosso, protector de toda a Pátria, rogai por nós!".Estas palavras assumem, no ano do
Senhor de 1981, particular eloquência. São especialmente fecundas neste ano tão difícil e, ao
mesmo tempo, precursor de um importante renovamento.Não vos faltem as forças!Oxalá, amados
compatriotas, conserveis a unidade do espírito e a paz dos corações!
Tudo isto que é necessário para a nossa amada Pátria, tudo isto torno-o objecto da comum
oração convosco a Santo Estanislau, Padroeiro da Polónia. E daqui, da Sé Apostólica, transmito-
vos a bênção que vem do coração: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Louvado seja Jesus Cristo!
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