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Caríssimos Irmãos e Irmãs1. Ontem de manhã compartilhámos a alegria da canonização de quatro luminosas

testemunhas de Cristo:  São José Sebastião Pelczar, Santa Úrsula Ledóchowska, Santa Maria De Mattias e Santa

Virgínia Centurione Bracelli:  um Bispo e três Religiosas; todos eles foram Fundadores de Institutos de vida consagrada.

Hoje, temos a oportunidade de nos encontrarmos de novo, para continuar a admirar em cada um deles o reflexo do

rosto de Cristo e, juntos, dar graças a Deus.Écom imensa alegria que vos saúdo a vós, que viestes para honrar Santa

Maria De Mattias e Santa Virgínia Centurione Bracelli. Saúdo os Pastores das Dioceses natais destas duas novas

Santas:  D. Tarcício Bertone, Arcebispo de Génova, e D. Salvatore Boccaccio, Bispo de Frosinone-Veroli-Ferentino.

Além disso, saúdo os outros Bispos, as Autoridades, os Sacerdotes e os fiéis vindos de várias regiões da Itália, em

particular as Religiosas que herdaram os carismas e a espiritualidade destas novas Santas.Maria De Mattias2. A

canonização de Maria De Mattias constitui uma ocasião oportuna para aprofundar a sua lição de vida e para tirar do seu

exemplo orientações úteis para a nossa própria existência. Penso, em primeiro lugar em vós, queridas Irmãs Adoradoras

do Sangue de Cristo, que vos alegrais ao ver a vossa Fundadora glorificada, e em todos vós, fiéis que lhe são devotos e

que formais a sua Família espiritual.A mensagem de Maria De Mattias é para todos os cristãos, porque indica um

compromisso básico e fundamental:  "Ter os olhos fixos em Jesus" (Hb 12, 2) em cada circunstância da vida, sem

jamais esquecer que Ele nos redimiu, pagando o preço do seu sangue:  "Ele deu tudo repetia Maria De Mattias por

todos!".Formulo os meus bons votos a fim de que muitos sigam o exemplo desta nova Santa. Durante toda a sua vida,

ela trabalhou para difundir o mandamento cristão da caridade, curando as dilacerações e pondo remédio às situações

difíceis e às contradições da sociedade do seu tempo. É fácil constatar como esta mensagem é actual.Virgínia

Centurione Bracelli3. Agora, é com profunda cordialidade que vos saúdo a vós, caríssimas Irmãs de Nossa Senhora do

Refúgio no Monte Calvário e Filhas de Nossa Senhora no Monte Calvário, assim como quantos de vós vos alegrais pela

canonização de Santa Virgínia Centurione Bracelli.A preciosa herança que esta Santa deixou à Igreja e, de maneira

especial, às suas filhas espirituais, consiste numa caridade entendida não como simples assistência material, mas como
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compromisso de solidariedade autêntica, visando a plena libertação e promoção humana e espiritual de quem se

encontra em necessidade. Santa Virgínia soube transformar a acção caritativa em contemplação do rosto de Deus no

homem, unindo a docilidade às moções interiores do Espírito com a audácia prudente e iluminada no empreendimento

de iniciativas de bem sempre novas.A caridade autêntica brota de uma comunhão constante com Deus e alimenta-se na

oração. O exemplo desta nova Santa seja para todos um encorajamento e estímulo a viverem, também nos dias de

hoje, o preceito evangélico da caridade como uma adesão plena à vontade divina e como um serviço concreto  ao

 próximo,  de  maneira  particular às pessoas que vivem em maior dificuldade.4. Caríssimos Irmãos e Irmãs, ao

seguirdes o percurso traçado por estas duas Santas, oxalá vos oriente a celeste Rainha dos Santos, a Virgem Maria.

Renovo-vos a expressão da minha gratidão pela vossa presença e abençoo-vos do íntimo do coração.  
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