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1. Começa hoje, primeiro Domingo do Advento, um novo ano litúrgico, durante o qual
contemplaremos com particular ardor o rosto de Cristo, presente na Eucaristia. Jesus, Verbo
encarnado, morto e ressuscitado, é o centro da história. A Igreja adora-O e vislumbra nele o
sentido último e unificador de todos os mistérios da fé: o amor de Deus que dá a vida.

2. Na Itália, precisamente nestes dias, tem início o caminho de preparação para o XXIV
Congresso Eucarístico Nacional, que se realizará em Bari de 21 a 29 de Maio de 2005. "Não
podemos viver sem o Domingo": é o tema deste importante encontro eclesial que, por
providencial coincidência, dá ainda maior relevo ao Ano da Eucaristia.

Convido a Comunidade eclesial da Itália a preparar-se com grande atenção para este encontro
espiritual, redescobrindo "com maior ímpeto o sentido do Domingo: o seu "mistério", o valor da
sua celebração, o seu significado para a existência cristã e humana" (Carta Apostólica Dies
Domini, 3).

3. Maria Santíssima, "Mulher eucarística" e Virgem do Advento, nos torne todos prontos a acolher
com alegria Cristo que vem, e a celebrar dignamente a sua presença sacramental no Mistério
eucarístico.

Depois do Angelus

Saúdo os peregrinos de língua espanhola, especialmente os fiéis das Paróquias de Santo
António, de São Francisco e de Nossa Senhora da Assunção, de Múrcia. Exorto-vos a continuar a
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percorrer o caminho para o encontro com Cristo, neste tempo de Advento.

Obrigado!

Dirijo uma saudação aos peregrinos de língua italiana, de modo particular aos associados da
Confederação Italiana dos Conselheiros Familiares de Inspiração Cristã, enquanto lhes manifesto
o meu apreço pelo seu serviço à Igreja e à sociedade.

Além disso, quero saudar o numeroso grupo de participantes da Cruz Vermelha Italiana, a quem
exprimo o meu reconhecimento pelas beneméritas iniciativas, de que se fazem promotores em
muitas situações de necessidade. Caríssimos, ao encorajar-vos a perseverar na atitude de
generosa dedicação ao serviço do próximo em dificuldade, formulo votos de pleno bom êxito à
acção humanitária que levais a cabo na Itália e no exterior.

Dirijo o meu pensamento também aos fiéis ucranianos presentes nesta Praça. Asseguro-lhes a
minha oração pela paz no seu país.

Saúdo os peregrinos oriundos da Polónia: de Cracóvia um grupo de neocatecumenais; os
representantes da Fundação "D. Jan Chrapek", na Cáritas da Diocese de Radom; as pessoas que
vieram aqui individualmente de várias cidades da Polónia e os fiéis que se unem a nós através da
rádio e da televisão.

Deus abençoe todos vós!

Enfim, quero transmitir uma palavra de apreço pela execução musical da ópera lírica "O mistério
do Corporal", a realizar em Palermo, por iniciativa do Cardeal Salvatore De Giorgi.

Desejo a todos um bom domingo.
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