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Svätý Otec,  
 
v tento deň začiatku Vášho pontifikátu, pod patronátom svätého Jozefa, muža viery a 
pokory, ako aj pod patronátom sv. Františka z Assisi, ktorého meno ste si zvolili, chcel by 
som Vám vyjadriť podporu všetkých rehoľníkov a rehoľníčok, združených v Únii európskych 
konferencií vyšších predstavených.  
Vďaka za Vaše „áno“ poslaniu viesť Cirkev v tomto rozhodujúcom dejinnom období.  Vďaka 
za Vaše rozhodnutie pre najposlednejšich – za univerzálne srdce solidarity s chudobnými.  
Mnoho celosvetovo pôsobiacich rehoľných spoločenstiev pochádza z nášho kontinentu. V 
súčasnosti je zjavné, že misionári – rehoľníci a rehoľníčky, odtiaľto pochádzajúci, sú 
prijímaní a vzájomne sa prijímajú v rôznych častiach sveta. Tento univerzálny obraz 
dýchania je prítomný v živote našich rehoľných inštitútov i v miestnych cirkvách. 
Avšak v období, keď je oslabený projekt solidarity a obojstrannej závislosti, ktorý pôvodne 
chceli zakladatelia európskeho spoločenstva, cítime, ako si náš svet v sebe zachováva to 
najlepšie i najhoršie: nadšenie pre viac slobody a bratstva; ale i temné a obavy 
vyvolávajúce sily, ktoré sa obracajú proti tomuto nadšeniu a môžu ho zničiť. 
Preto s dôverou a radosťou prijímame spolu s celou cirkvou, v ľudstve nachádzajúcom sa 
„v stave pôrodných bolestí“,  to, čo nám Svätý Duch chce sprostredkovať prostredníctvom 
Vašich skúseností z iného kontinentu.  
Svätý Otče, v našom poslaní zostávame naďalej spojení v modlitbe s Vami a za Vás, aby 
Vás Boh žehnal a urobil našu spoločnú cestu plodnou. 
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