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O discurso preparado pelo Santo Padre para esta solene ocasião foi lido pelo Arcebispo Leonardo Sandri, Substituto da Secretaria de Estado.

Caríssimos!

1. É com grande alegria que me uno a vós, no dia da Festa de Nossa Senhora da Confiança,
padroeira do Seminário Romano Maior. Saúdo o Cardeal Vigário, os Bispos Auxiliares, o Reitor e
demais Superiores e, com afecto especial, saúdo a vós, queridos Seminaristas, e os vossos
familiares. Saúdo o Coro e a Orquestra diocesanos, guiados por Mons. Marco Frisina, assim
como os jovens amigos do Seminário Romano. Para mim vós sois motivo de conforto, porque
representais um sinal privilegiado de amor do Senhor pela sua amada Igreja que está em Roma.
2. "Contemplar o rosto de Cristo e contemplá-lo com Maria é o "programa" que propus à Igreja na
aurora do terceiro milénio, convidando-a a fazer-se ao largo no mar da história, lançando-se com
entusiasmo na nova evangelização" (Ecclesia de Eucharistia, 6). Vós quisestes fazer destas
minhas palavras o tema de reflexão para a vossa festa.

Mane nobiscum Domine! O oratório de Mons. Marco Frisina fez ressoar na Sala Paulo VI esta
invocação intensa e sempre actual para os cristãos, sobretudo nos momentos do sofrimento e da
prova. Festejar Maria no Ano da Eucaristia significa, para vós, colocar no centro da atenção o
sacrifício do seu Filho divino, que se faz sacramentalmente actual em cada santa Missa.

3. Caríssimos Seminaristas, como é significativo o gesto de Jesus no ícone de Nossa Senhora da
Confiança que venerais no vosso Seminário! Ao indicar a Mãe, parece que o Menino antecipa,
sem palavras, aquilo que no final, na Cruz, dirá ao discípulo João: "Eis a tua mãe" (Jo 19, 27).
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Também eu hoje vos repito: eis a vossa Mãe, que deve ser amada e imitada com confiança total,
para vos tornardes sacerdotes capazes de pronunciar não uma vez, mas sempre, a palavra
decisiva da fé: "Eis-me", "Fiat".

"Mater mea, fiducia mea"! Esta jaculatória possa ser a síntese profunda e simples dos vossos
dias, vividos em contemplação de Cristo com Maria.

4. Gostaria de fazer estes votos extensivos a todos os jovens presentes, sobretudo aos que estão
a completar o caminho de verificação vocacional em vista de ingressar no Seminário; a quantos
seguem com interesse o itinerário vocacional da diocese de Roma oferecido a meninos,
adolescentes e jovens. Penso, em particular, nos pequenos ministrantes e nos grupos juvenis das
paróquias. Queridos meninos, o Senhor passa e chama (cf Mt 4, 18-22), estai prontos para
colaborar com Ele.

Recomendo-vos a Nossa Senhora da Confiança. E pedi ao dono da messe para que não faltem
trabalhadores na sua messe (cf. Mt 9, 38).

Abençoo-vos a todos com grande afecto.
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