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Que a Virgem Santa vele sobre o mundo inteiro

 1. Estou feliz por vos acolher, caríssimos Irmãos e Irmãs, nesta primeira Audiência Geral de
2005.

Nestes dias, contemplámos o grande mistério do nascimento de Jesus. Nele, Deus entrou
definitivamente na história, para oferecer a salvação aos homens de todos os lugares e de todos
os tempos.

Éprecisamente esta universalidade da salvação que nos é recordada pela festa da Epifania, que
celebraremos amanhã. O Filho de Deus, nascido em Belém, é reconhecido e adorado pelos
Magos vindos do Oriente, representantes qualificados de toda a humanidade.

2. Assim, o alegre anúncio da salvação é projectado desde o princípio rumo a todos os povos do
mundo.

Confiemos esta tarefa missionária do povo cristão a Maria, Mãe da Igreja. Sob a sua protecção,
depositamos o ano há pouco iniciado, assinalado por uma grande apreensão pela dramática
situação que as populações do Sudeste asiático estão a viver.

Que a Virgem Santa vele sobre o mundo inteiro. Peçamo-lo com as palavras do antigo hino
mariano, que ressoou no início desta Audiência.

3. Alma Mãe do Redentor,



Rainha da paz,
socorre o teu povo,
defende-o de todos os perigos,
acompanha a Igreja
ao longo do seu caminho
rumo à Pátria eterna.
Amém!

Saudações

Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa, presentes nesta Audiência. Que a Virgem
Maria vos acompanhe ao longo do ano novo!

Bom Ano a todos!

Dou calorosas boas-vindas a todos os peregrinos e visitantes de expressão inglesa, presentes na
Audiência de hoje. Saúdo de modo especial os Vicentinos da Índia e os grupos vindos da
Austrália e dos Estados Unidos da América. Invoco cordialmente sobre vós a alegria e a paz de
nosso Senhor Jesus Cristo neste período de Natal.

Desejo-vos um Feliz Ano Novo!

Écom afecto que saúdo os peregrinos e as famílias de língua espanhola. De maneira particular os
peregrinos de Porto Rico, acompanhados pelo Senhor Cardeal Luís Aponte Martínez, e o grupo
do Regnum Christi. Que todos vós possais experimentar a protecção da Mãe do Redentor. Muito
obrigado pela vossa atenção; desejo-vos um feliz e próspero ano novo!

Desejo saudar e abençoar de coração as estudantes do Liceu Clássico Feminino das Irmãs da
Caridade de São Vicente de Paulo, de Zagrábia. Sede bem-vindas! Caríssimas, a luz do mistério
do Natal ilumine sempre a vossa vida. Louvados sejam Jesus e Maria!

Dirijo as minhas cordiais boas-vindas e saudações aos meus compatriotas aqui presentes! De
modo particular, saúdo os sócios do Círculo Desportivo "Cracóvia", que está a celebrar o
centenário das suas próprias actividades. Eu mesmo estive ligado a ele durante muitos anos.
Formulo-vos votos de muito bom êxito nos campos do desporto e da educação. A todos os
participantes nesta primeira Audiência do Ano Novo, faço novamente votos de um abençoado ano
de 2005. Louvado seja Jesus Cristo!

Dirijo um cordial pensamento aos peregrinos de língua italiana. Saúdo com afecto os coroinhas
da Diocese de Asti, acompanhados do seu Pastor, D. Francesco Ravinale, e o grupo das
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Apóstolas do Sagrado Coração.

Além disso, como de costume, quero saudar os jovens, os doentes e os novos casais.

No coração do Papa as vítimas do maremoto

Na Europa, o dia de hoje é dedicado ao luto pelas numerosas vítimas do maremoto, que atingiu
tragicamente o Sudeste asiático. Uma vez mais, peço que todos se unam à minha oração pelos
numerosos mortos e pelas populações em graves dificuldades.

Oremos agora, com o cântico do Pater Noster.
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