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Quinta-feira, 28 de Junho de 1979

 

Senhor Presidente
Minhas Senhoras e meus Senhores

A tradição que vos conduz a trazer-me o produto dos "Presentes Pontificais" pertence ao grupo
daquelas que honram a Associação dos Jornalistas católicos Belgas representada pela vossa
delegação, a União dos Jornais católicos da Bélgica que nela se associa, e se posso dizer, o
povo belga que responde tão largamente aos vossos pedidos.

A iniciativa que retomais cada ano, com um sucesso crescente, manifesta sobretudo a vossa leal
fidelidade à Sé de Pedro, uma fidelidade que não receais testemunhar na vossa imprensa e que,
de facto, constitui um exemplo que arrasta os vossos compatriotas. Isso sensibiliza-me muito. A
comunhão do espírito e do coração com o Papa, a solidariedade com ele nas imensas
necessidades que se lhe deparam na sua caridade, são sinais apreciáveis de espírito católico.

Exprimo-vos pois as minhas felicitações, e a minha viva gratidão. E para além das vossas
pessoas agradeço os tão numerosos doadores que, pela sua resposta e oferta, entraram nesta
imensa cadeia de solidariedade. Agradeço-lhes em nome de todos os que vão beneficiar da sua
generosidade e vós adivinhais até que ponto é solicitada a caridade do Papa!

No que -vos diz respeito, formulo votos para o cumprimento da vossa função de jornalistas. um
trabalho difícil, dele tomei melhor consciência no decurso das minhas recentes viagens! Encorajo-
vos a servir deste modo a verdade e a fraternidade, com um espírito livre, simultaneamente
respeitador das convicções dos outros e forte das vossas convicções de homens e de cristãos.



Abençoo-vos de todo ó coração, bem como as vossas famílias e a grande família daqueles que
se associaram à campanha do "Presente Pontifício" e do qual vós sois aqui os intérpretes.

Sensibilizou-me também a evocação delicada que fizestes dos laços de amizade e de
solidariedade que . se teceram, desde longa data, entre os filhos da Bélgica e os filhos da
Polónia. Que Deus abençoe todo o povo belga!
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