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1. No final desta solene celebração, quereria agradecer uma vez mais a todos vós, queridos
Irmãos e Irmãs, a vossa calorosa hospitalidade. A vossa Cidade, visitada no passado por outros
meus venerados Predecessores e, em particular, pelo Beato Pio IX que, por duas vezes, esteve
alguns dias no meio de vós, hoje abriu-me os seus braços e o seu coração. Obrigado por esta
cordialidade. Obrigado pelo dom simbólico que me oferecestes em nome das cinco Vigararias da
Diocese. Como recordação deste nosso encontro, em cada uma delas será fundado um centro de
escuta com uma casa de acolhimento para pessoas em dificuldade. O Senhor recompense a
vossa generosidade e vos torne testemunhas da sua bondade, especialmente em relação aos
necessitados e a quem sofre.

2. Deposito todos os vossos propósitos de bem e o projecto pastoral da vossa Diocese nas mãos
de Maria Santíssima, que amais e venerais com íntima devoção. A Nossa Senhora confio cada
um dos habitantes desta terra, constelada de numerosas igrejas a Ela dedicadas. Muitos são os
nomes com que Maria é por vós honrada e invocada! Eles formam uma espécie de ladainha
sugestiva, que dá testemunho eloquente da fé que herdastes dos vossos antepassados: Nossa
Senhora das Graças, Nossa Senhora do Sufrágio, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora do
Espírito Santo, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Neve, Nossa Senhora da
Esperança...

Sim, a Ciociaria é uma terra mariana que, ao longo dos séculos, encontrou apoio na celeste Mãe
de Deus. A Virgem continue a ser a Estrela luminosa da vossa existência, a esperança que vos
conduz para "Cristo, nossa esperança"!

3. A Virgem infunda conforto e esperança também a quantos sofrem por causa do trágico



atentado terrorista, que nos últimos dias feriu profundamente o amado povo americano. A todos
os filhos dessa grande Nação dirijo, também agora, o meu sincero pensamento de participação.

Maria acolha os defuntos, console os sobreviventes, sustenha as famílias particularmente
provadas e ajude todos a não ceder à tentação do ódio e da violência, mas a empenhar-se no
serviço da justiça e da paz.

Maria Santíssima alimente, sobretudo nos jovens, elevados ideais humanos e espirituais, bem
como a constância necessária para os realizar. Recorde-lhes o primado dos valores eternos a fim
de que, especialmente nestes momentos difíceis, os compromissos e as actividades quotidianas
continuem a estar sempre orientados para Deus e o seu Reino de solidariedade e de paz.

Preparai-vos para o Encontro da Juventude em Toronto!

Saudações

Não posso partir daqui, sem antes dirigir uma saudação muito especial a vós, dilectos rapazes e
moças da Ciociaria, que me quisestes oferecer esta agradável e simpática improvisação.
Agradeço aos dois jovens, que se fizeram intérpretes dos vossos sentimentos, comunicando-me o
entusiasmo que vos anima e o desejo de olhar para a vida com confiança, sem vos deixar
desencorajar pelas dificuldades.

Queridos jovens, recordai! A bússola segura do vosso caminho é Jesus Cristo, "nossa
esperança". Olhai para Ele e confiai n'Ele, percorrendo com coragem o caminho da santidade.
Avançai sem hesitações, acompanhados de toda a comunidade diocesana, sob a orientação do
vosso Bispo e dos vossos sacerdotes. O Senhor conta com cada um de vós; quer que sejais os
protagonistas da civilização da vida e do amor. Ajudai-vos uns aos outros a ser testemunhas do
Evangelho e apóstolos dos vossos coetâneos.

Saúdo cada um de vós e marco um encontro convosco, pelo menos espiritualmente, para a
grandiosa festa da juventude cristã do mundo que, se Deus quiser, se vai realizar no mês de
Julho do próximo ano em Toronto. Depois de Tor Vergata, Toronto, por ocasião da Jornada
Mundial da Juventude. Preparai-vos para este grande encontro juvenil, que já se tornou um
itinerário de formação para milhares e milhares de jovens católicos de todos os continentes.
Preparai-vos com a oração e fazei com que cada dia represente uma etapa de amadurecimento
no conhecimento e no amor de Cristo e no serviço concreto aos irmãos.

O Papa acompanha-vos com a oração, enquanto vos abençoa afectuosamente.
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