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1. Convido-vos a elevar o pensamento à Virgem Maria com a recitação do Regina Caeli,
meditando na profunda devoção a Nossa Senhora dos dois novos Beatos.

Mons. Versiglia costumava dizer: "Sem Maria Auxiliadora, nós Salesianos, nada somos". Isto vale
não só para os Salesianos, mas para todos nós. Sem a intercessão de Maria, não podemos ser
salvos.

O santo Bispo bem conhecia, portanto, o grande poder que Maria possui no converter os
corações. Ele via Nossa Senhora como a Rainha da China. Confiemos ao seu Imaculado
Coração os graves problemas da evangelização e da conversão: a sua poderosa protecção
ampare ainda hoje os operários do Evangelho, enviados a uma imensa messe à espera da
salvação.

E Padre Caravario? Quanto amor tinha pelo "mês de Nossa Senhora", como ele chamava ao mês
de Maio! Neste mês fora ordenado Sacerdote e, ao escrever à querida mãe, confidente do seu
caminho espiritual, comentou o grande acontecimento com estas palavras: "Não é uma
verdadeira delicadeza de Nossa Senhora para comigo?".

Enviado como missionário para a China, o jovem clérigo Caravario aplicou-se com grande zelo a
aprender a língua local e, após breve tempo, o primeiro discurso que teve de pronunciar em
chinês, foi dedicado a Nossa Senhora. No nome da Virgem ele abria o anúncio do Evangelho ao
grande povo da China. A invocação da Virgem, com a recitação do Angelus, encerrou com o
testemunho do sangue a obra dos dois heróicos missionários. Oxalá eles ensinem também a nós
a terminar o curso da vida terrena com o santo nome de Maria nos lábios!
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2. O meu pensamento dirige-se em seguida para o grande acontecimento do Congresso
Eucarístico Nacional, ontem iniciado em Milão, e que está a empenhar a inteira Igreja italiana em
renovados propósitos de crescer cada vez mais como comunidade viva na formação do Corpo
místico de Cristo, em vista de um fecundo testemunho evangélico no mundo de hoje.

Também eu, como sabeis, estarei presente no Congresso. Chegarei a Milão sexta-feira à tarde e
lá ficarei até domingo.

Desde já confio à Virgem esta nova peregrinação na amada terra da Itália.

3. Celebra-se, hoje, o XVII Dia Mundial das Comunicações Sociais que tem por tema:
"Comunicações Sociais e promoção da Paz".

Para ilustrar este importante tema, enviei uma Mensagem aos fiéis da Igreja e aos homens de
boa vontade a fim de que todos, e sobretudo aqueles a quem incumbem as maiores
responsabilidades, saibam utilizar as enormes possibilidades da informação como meios para a
obtenção de uma cada vez maior justiça e paz entre os povos e para o crescimento humano e
espiritual das pessoas.
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