
A Santa Sé

VISITA PASTORAL DO SANTO PADRE
 A MONTECASSINO E CASSINO (ITÁLIA)

[20 DE SETEMBRO DE 1980]

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
 ÀS AUTORIDADES CIVIS DE CASSINO

Sábado, 20 de Setembro de 1980

 

Senhor Ministro
Senhor Presidente da Câmara
Caríssimos fiéis de Cassino

Agradeço sentidamente ao Senhor Presidente da Câmara as cordiais palavras com que, também
em nome de toda a cidade, expressou sincera deferência para com a minha pessoa e
sentimentos de alegria pelo encontro de hoje.

Com igual cordialidade manifesto o meu reconhecimento ao Senhor Ministro que houve por bem
apresentar-me as boas-vindas em nome do Presidente da República e do Governo Italiano.

Épara mim motivo de particular alegria poder encontrar-me hoje na ilustre cidade de Cassino, seja
pelo caloroso acolhimento a mim reservado, seja pelos motivos de nobreza que caracterizam esta
Comunidade. A sua grandeza remonta já à idade romana, mas foi depois o monge Bento que lhe
deu realce fundando aqui o seu célebre Mosteiro, que veio a ser nos séculos farol luminoso de
promoção da cultura e do trabalho, e também da vida religiosa.

Sei, contudo, que também hoje Cassino tem válidos motivos de orgulho, que consistem nas suas
virtudes cívicas e na tenaz laboriosidade dos seus habitantes. Não posso deixar de formular os
mais sentidos votos por que as melhores qualidades dos habitantes de Cassino se desenvolvam
sempre em maior grau, de modo a dar vida a um contributo cada vez mais construtivo para o bem
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da pátria italiana e da Igreja católica.

Em particular, faço votos por que a recordação das duras provações da guerra, sofridas por esta
terra, constitua estímulo para uma fraternidade humana cada vez mais profunda , e para uma
serena convivência civil, na ordem e na paz.

De coração invoco sobre todos os cidadãos da querida Cassino abundantes graças celestiais.
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