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Caríssimos Irmãos e Irmãs

1. "O Deus da paz... vos torne aptos para todo o bem, a fim de que façais a Sua vontade,
realizando Ele em nós o que é agradável aos Seus olhos, por Jesus Cristo, ao qual seja dada
glória pelos séculos dos séculos. Amen" (Hb 13, 20-21).

Com estes votos, tirados da Carta aos Hebreus, saúdo-vos com afecto, nesta vossa co-Catedral
dedicada a São José, Esposo da Virgem Maria e Padroeiro da Igreja universal.

O meu pensamento dirige-se em primeiro lugar para D. Gheorghi Jovcev, para os sacerdotes, os
religiosos e as religiosas, e daqui desejo fazer a minha saudação extensiva a todos os fiéis
católicos de rito latino, espalhados nas diversas regiões da Bulgária, sobretudo às crianças, aos
doentes e aos idosos.

2. Foi com prazer que tomei conhecimento de que em breve começarão os trabalhos para
construção da nova Catedral, pouco distante daqui, no mesmo lugar onde surgia a antiga igreja
destruída pela guerra. Desejo, na oração, que as diversas pedras que são necessárias para a
construção sejam imagem das "pedras vivas" que cada um de vós está chamado a ser, em
virtude do Baptismo, "na construção de um edifício espiritual, por meio de um sacerdócio santo,
cujo fim é oferecer sacrifícios espirituais que serão agradáveis a Deus, por Jesus Cristo" (1 Pd 2,



5).

A intercessão e o exemplo do Beato João XXIII, cuja figura paterna vos acolhe na entrada desta
igreja, vos acompanhem e amparem no caminho da vida.

Com a minha Bênção apostólica.
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