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Caríssimos Irmãos e Irmãs

1. Hoje de manhã, na Basílica de São Pedro, ordenei vinte novos Sacerdotes da Diocese de
Roma. Renovo-lhes, a eles, a minha mais cordial saudação, que faço extensiva também aos seus
familiares e a quantos os acompanham neste dia especial e inesquecível. Caríssimos neo-
sacerdotes, se os jovens são a esperança da Igreja, vós o sois ainda mais, jovens sacerdotes!
Por isso dirijo-vos, sobretudo a vós, as palavras que, como sabeis, constituem o tema da próxima
Jornada Mundial da Juventude:  "Vós sois o sal da terra... Vós sois a luz do mundo!" (Mt 5, 13).

2. Em conformidade com uma significativa tradição, neste dia, quarto domingo do tempo pascal,
celebra-se o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O dia de hoje é chamado "Domingo do Bom
Pastor", porque, no Evangelho, Jesus atribui a si próprio este eloquente título bíblico. Fixando o
olhar nele, rezo por todos os sacerdotes que foram ou serão consagrados no decorrer deste ano,
a fim de que dêem um válido testemunho do Bom Pastor com a santidade da vida e o ministério.
Convido-vos a todos a elevar a Deus uma premente invocação, especialmente neste dia, para
que no Povo de Deus floresçam numerosas e santas vocações para o sacerdócio e a vida
consagrada.

3. A nossa oração continua insistentemente também pela situação na Terra Santa de onde,
infelizmente, não cessam de chegar preocupantes notícias e imagens de destruição. São
imagens que têm mais vigor do que qualquer apelo, e levam a não omitir nada do que se possa
fazer, a todos os níveis, para que essa Terra, abençoada por Deus, saia quanto antes da espiral



do ódio e da violência.

Em particular, vou todos os dias espiritualmente até Belém, à Basílica da Natividade, onde vivi
momentos inesquecíveis durante a minha peregrinação jubilar. Há quase vinte dias a Basílica e
os edifícios adjacentes são um teatro de contendas, de chantagens e de insuportáveis trocas de
acusações. Esse lugar e todos os Lugares Santos, sejam prontamente restituídos à oração e aos
peregrinos, a Deus e ao homem!

Maria Santíssima infunda nas partes em conflito a coragem da paz e, na comunidade
internacional, a tenacidade da solidariedade. Israelitas e Palestinianos possam aprender a viver
juntos e a Terra Santa finalmente volte a ser uma Terra sagrada e uma Terra de paz!

Depois da recitação mariana do Regina caeli, João Paulo transmitiu ainda aos peregrinos
presentes na Praça de São Pedro, as seguintes palavras em italiano e em espanhol: 

Dirijo uma cordial saudação ao numeroso grupo de animadores paroquiais e diocesanos,
pertencentes ao Movimento dos Focolares, provenientes de vários países para um Congresso
sobre o tema:  "Para uma comunidade em diálogo". Caríssimos, apraz-me tomar conhecimento
de que aprofundastes as indicações da Carta Apostólica Novo millennio ineunte, a propósito da
espiritualidade de comunhão e das suas exigências concretas. Transmiti a minha bênção às
vossas comunidades!

Saúdo cordialmente os peregrinos de língua espanhola, de modo particular o grupo da Paróquia
de São Luís Gonzaga, em Barcelona. A escuta da Palavra de Jesus, o Bom Pastor, vos anime no
vosso caminho! Que a Virgem Maria vos acompanhe!

Além disso, saúdo os grupos de fiéis provenientes de Brindes e São Cesário de Lecce, enquanto
os encorajo a continuar o seu caminho de fé e de testemunho. Depois, saúdo a singular
peregrinação oriunda de Pescara, a bordo de carros antigos.

Desejo  um  bom  domingo  para  todos vós!
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