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Caríssimos Irmãos e Irmãs!

1. Exactamente daqui a um mês, a 7 de Outubro, espero ir, se Deus quiser, ao Santuário de
Pompeia. Esse será um momento particularmente significativo do Ano do Rosario, inaugurado no
dia 16 de Outubro passado, com a assinatura, na Praça de São Pedro, da Carta apostólica
Rosarium Virginis Mariae. Hoje, desejo começar uma peregrinação espiritual àquele Templo
mariano, centro da espiritualidade do Rosario, contemplando com Maria o rosto de Cristo nos
seus mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos.

A festa litúrgica da Natividade da Virgem Santa, que se celebra amanhã, 8 de Setembro, é
apropriada, mais do que nunca, para empreender este itinerário espiritual. De facto, o seu
nascimento, constitui uma espécie de "prólogo" da Encarnação:  Maria, como a aurora, precede o
sol do "novo dia", preanunciando a alegria do Redentor.

2. Os mistérios gozosos fazem-nos contemplar esta alegria "que irradia do acontecimento da
Encarnação" (Rosarium Virginis Mariae, 20); uma alegria que não ignora a dramaticidade da
condição humana, mas brota da consciência de que "o Senhor está próximo" (cf. Fil 4, 5), aliás,
de que "é Deus connosco" (Mt 1, 23; cf. Is 7, 14).

"Alegra-te"! O convite jubiloso do Anjo lança um fascínio de luz sobre os cinco mistérios gloriosos.
Neles, "Maria leva-nos a aprender o segredo da alegria cristã, recordando-nos que o cristianismo
é, antes de mais, euanghelion, "boa nova", que tem o seu centro, aliás o seu próprio conteúdo, na
pessoa de Cristo" (Rosarium Virginis Mariae, 20).
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3. A Virgem Maria ajude o povo cristão a redescobrir o Santo Rosário como oração simples mas
de grande profundidade. Bem recitada, ela introduz na experiência viva do mistério divino e
proporciona aos corações, às famílias e a toda a comunidade aquela paz da qual temos tanta
necessidade.

 

Saudações

A minha saudação afectuosa para todos os peregrinos de língua portuguesa, com votos de uma
peregrinação espiritualmente benéfica para a vossa vida e a vossa família.

Saúdo com alegria os peregrinos de língua francesa. O Senhor abra os vossos corações aos
dons do seu Espírito Santo, para viverdes plenamente a alegria do vosso Baptismo!

Dou as calorosas boas-vindas aos peregrinos e visitantes de língua inglesa presentes na oração
do "Angelus". Deus misericordioso vos abençoe a todos vós com a paz e a alegria.
Saúdo os peregrinos de língua espanhola. Que a festa da Natividade da Virgem Maria, que
celebraremos amanhã, vos estimule a seguir fielmente o seu Filho, Jesus Cristo.

Saúdo os peregrinos de língua italiana, sobretudo os fiéis de Brugherio, Penta di Fisciano,
Molfetta, Santo Stefano di Camastra e de Scapoli. Dirijo um pensamento cordial aos cidadãos de
Castel Gandolfo, que celebram hoje a festa do seu Padroeiro, São Sebastião.

Desejo a todos um domingo de paz!
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