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Queridos irmãos e irmãs

Ao chegar a Valência, quis visitar primeiramente o lugar que representa o centro desta
antiquíssima e florescente Igreja particular que me recebe: a sua bela Catedral, onde rezei diante
do Santíssimo Sacramento e me detive diante da famosa relíquia do Santo Cálice. Ali saudei os
Bispos, os Sacerdotes, religiosos e religiosas, que segundo o seu próprio ministério e carisma se
esforçam para manter viva a luz da fé.

Depois, diante da Virgem dos Desamparados, que os valencianos veneram com grande fervor e
profunda devoção, pedi para que ela sustente a fé e encha de esperança todos os seus filhos. E,
juntamente com as famílias das vítimas do Metropolitano, rezei um Pai-Nosso pelo eterno
descanso dos seus entes queridos.

Agora desejo saudar-vos com afecto, queridos seminaristas, acompanhados dos vossos
familiares, que vivem com alegria a vossa vocação. O amor, entrega e fidelidade dos pais, assim
como a concórdia na família, são o ambiente propício para que se escute a chamada divina e se
acolha o dom da vocação. Vivei intensamente os anos de preparação no seminário, com a ajuda
e o discernimento dos formadores, e com a docilidade e confiança total dos Apóstolos, que
seguiram Jesus prontamente. Aprendei da Virgem Maria a acolher sem reservas esta chamada,
com alegria e generosidade. Recordemos e peçamos isso com a bonita oração do Angelus, que a
seguir rezaremos todos juntos, rogando também "ao Senhor da messe para que envie
trabalhadores para a sua messe" (Mt 9,38).

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/index_po.htm#V%20Encontro%20Mundial%20das%20Fam%C3%ADlias%20(Val%C3%AAncia,%201-9%20de%20julho%20de%202006)


Neste momento, com amor filial e em valenciano, dirijo-me à Virgem, vossa Padroeira. "Davant de
la Cheperudeta vullc dirli: "Ampareumos nit i dia en totes les necessitats, puix que sou, Verge
María, Mare dels desamparats"". ("Diante da Jorobadita quero pedir: "Ampara-nos noite e dia em
todas as necessidades, já que és, Virgem Maria, Mãe dos desamparados"").
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