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1. "Por Cristo, com Cristo e em Cristo, / a Vós, ó Pai todo-poderoso, toda a honra e toda a glória,
agora e para sempre na unidade do Espírito Santo".

No primeiro dia do Novo Ano 1983 prestamos honra e glória a Deus Uno e Trino por parte de toda
a criação:

A glória e a honra que recebe em Cristo.

Assim fazemos em cada Santa Missa. Assim também desejamos fazer hoje, reunindo-nos todos
para o "Angelus Domini", nesta hora do meio-dia. O tempo que se abre diante de nós — este
novo ano — queremos orientá-lo para Deus, porque só Ele è o início e o termo de tudo.

2. Rejubilamos também, no dia de hoje, pela Maternidade Divina de Maria. A ela dirigimos, como
sempre, as palavras da saudação angélica: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto
do teu ventre, Jesus" (cf. Lc. 1, 42).

Vede, é o oitavo dia da solenidade do Natal do Senhor. Precisamente neste dia "deram-Lhe o
nome de Jesus, indicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno" (Lc. 2, 21).

O Nome "Jesus" — quer dizer "Deus salva" (Jehoshua). Quer dizer "Salvador". Precisamente
neste Nome o mundo é salvo. Neste nome é salvo o homem.

No nome de Jesus seja bendita a Santíssima Maternidade de Sua Mãe!



Maria Santíssima sê a nossa Mãe da salvação.

Sê a Mãe da salvação do mundo!

3. E por fim — neste primeiro dia dirigimo-nos para o tempo que se abre diante de nós como ano
1983, e dizemos juntos com a nossa liturgia:

"Que o Senhor te abençoe e te proteja! Que o Senhor faça resplandecer a Sua face sobre ti, e te
seja benevolente! Que o Senhor dirija o Seu olhar para ti e te conceda a paz"/ (Núm. 6, 24-26).

Oxalá estas nossas ardentes preces e votos sejam ouvidos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito
Santo — único Deus — no Santíssimo Nome de Jesus, por intercessão d'Aquela cuja
Maternidade Divina veneramos hoje.
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