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Atenas, 4 de Maio de 2001

 

Queridos Irmãos no Episcopado
Estimados Irmãos e Irmãs

Agradeço em primeiro lugar a D. Foscolos, Arcebispo dos católicos de Atenas e Presidente da
Conferência Episcopal, as suas calorosas boas-vindas e os seus esforços com vista à realização
da minha Peregrinação, seguindo os passos de São Paulo.

Alegro-me com a presença dos Bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e fiéis leigos nesta
Catedral de São Dionísio. Como recordava o Concílio Vaticano II, estas assembleias são
particularmente significativas; com efeito, "todos devem dar a maior importância à vida litúrgica da
Diocese que gravita em redor do Bispo, sobretudo na igreja catedral, convencidos de que a
principal manifestação da Igreja se faz na participação perfeita e activa de todo o santo povo de
Deus na mesma celebração litúrgica" (Sacrosanctum concilium, 41), presidida pelo Bispo rodeado
pelo seu presbitério que, à sua volta, forma "uma preciosa coroa espiritual" (Santo Inácio de
Antioquia, Carta aos Magnésios, 13, 1).

Esta Catedral encontra-se sob a salvaguarda de São Dionísio; ele foi um dos primeiros gregos
que se converteu, ouvindo a pregação de Paulo sobre a ressurreição. Que todos vós
compreendais este mistério da salvação, para o viver e ser suas testemunhas com os vossos
irmãos, num espírito de aceitação recíproca, de solidariedade e de caridade cristã! A tradição

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_po.html


também considera Dionísio uma grande figura espiritual. Recordai-vos sempre que a vida em
intimidade com Cristo confirma a fé e dá a coragem para a missão! Não tenhais medo de
transmitir de novo aos jovens a Boa Nova de Cristo, para permitir que eles edifiquem a sua vida
pessoal e se comprometam na Igreja e no mundo. Em particular, as vossas comunidades têm
necessidade de que os jovens aceitem seguir a Cristo de maneira radical no sacerdócio e na vida
consagrada. Sede promotores de vocações!

O Senhor vos oriente ao longo do caminho! A Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, seja
para vós um exemplo de vida cristã, na humilde disponibilidade à chamada de Deus e numa
grande solicitude pelo serviço ao próximo! A todos vós, às vossas famílias e comunidades,
concedo uma afectuosa Bênção apostólica!
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