
A Santa Sé

JOÃO PAULO II

ANGELUS

Domingo, 4 de Novembro de 2001 1. No final desta Eucaristia, estamos repletos de gratidão, porque o Senhor não

cessa de suscitar no seu Povo luminosas testemunhas do Evangelho. Hoje, celebra-se a memória litúrgica de São

Carlos Borromeu. Agradeço ao Senhor Cardeal Bernardin Gantin as suas afectuosas expressões de bons votos, que me

quis dirigir em nome de todos os presentes, no início desta Celebração. É de bom grado que aproveito esta ocasião

para agradecer também àqueles que me transmitiram os bons votos pelo dia do meu onomástico e retribuo-lhes de

coração com a oração, que elevo de maneira especial por quantos têm o mesmo nome do grande Bispo de Milão.Dirijo

uma saudação especial aos peregrinos de língua italiana, que vieram em grande número para prestar homenagem aos

novos Beatos, de entre os quais quatro são italianos. Caríssimos, segui a "medida alta" de vida cristã, que eles mostram

a todos com o seu maravilhoso testemunho.2. Neste momento do Angelus, desejo recordar São Carlos Borromeu, cuja

memória ocorre hoje. Ao meu celeste protector, ofereço a homenagem da beatificação do seu íntimo amigo e

confidente, Bartolomeu dos Mártires. Aproveito para saudar e agradecer a representação de Portugal nesta cerimónia

que viu honrado um dos seus maiores Pastores.3. Agora, saúdo os Bispos, as autoridades civis e as Religiosas da Obra

Missionária de Jesus e Maria, assim como todos os fiéis que tiveram a alegria de participar nesta solene cerimónia de

beatificação em que Madre Maria Pilar Izquierdo foi elevada às honras dos altares. Com a sua intercessão, oxalá vos

sintais animados a trabalhar, com generosidade e amor, ao serviço de todos, sem vos deterdes diante das

dificuldades.4. Dou as cordiais boas-vindas aos peregrinos eslovacos. De modo particular, saúdo o Presidente da

República Eslovaca, Sua Ex.cia o Senhor Rudolf Schuster. Dilectos Irmãos e Irmãs, a beatificação do Bispo D. Paulo

Pedro Gojdic e do Redentorista Metódio Domingos Treka, Mártires, é para vós um momento de alegria. Exorto-vos a

seguir o seu exemplo de fé e de caridade e, ao mesmo tempo, imploro a sua protecção para o querido Povo eslovaco!5.

Dirijo um pensamento cordial aos peregrinos checos que participam na solene beatificação de Metódio Domingos Treka,

originário de Frydland nad Ostravici, na Morávia. É à celeste protecção do novo Beato que vos confio, a vós aqui

presentes, juntamente com toda a vossa amada Nação, enquanto vos exorto a seguir o seu exemplo de fidelidade ao

Evangelho, de serviço à Igreja e de dedicação aos irmãos.6. Expressemos o nosso filial reconhecimento a Maria

Santíssima, contemplando-a no centro do imenso coro dos Santos e dos Beatos. Efectivamente, sob a sua orientação

maternal, cada um deles percorreu o seu caminho terrestre alcançando, através de muitas provações, a glória do
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