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1. Caríssimos Irmãos e Irmãs, agora recitaremos juntos o Regina Caeli, oração mariana que nos faz reviver a intensa

alegria pascal da Virgem perante a ressurreição do Filho. Maria acompanha vigilante o caminho dos crentes e a vossa

Cidade tem muitos sinais desta sua especial protecção. Precisamente diante de mim sobressaem as dimensões da

igreja dedicada à Grande Mãe de Deus, uma das numerosas que a piedade dos turineses elevou em honra de Nossa

Senhora.

Como não recordar, depois, a filial devoção mariana dos numerosos Santos e Beatos originários de Turim e, sobretudo

de S. João Bosco, que cultivou sempre um afectuoso arrebatamento pela Auxiliadora, da qual se celebra hoje a festa

litúrgica? Maria é nossa Mãe e auxílio para cada cristão.

2. O pensamento hoje vai espontaneamente para o lugar pouco distante de nós, no qual está conservado o Sudário. O

ícone da paixão do Homem crucificado conduz-nos ao momento em que Maria, perante o inaudito sofrimento do seu

Filho crucificado, viveu a maior prova da sua vida e a superou na fé. Foi então que Jesus, do alto da Cruz, nos confiou a

ela como filhos. E Maria acolheu-nos.

Confiando no seu amor materno, pedimos-lhe agora que interceda por nós, pelas famílias, pelos doentes e por quantos

sofrem, pela Igreja e a Cidade de Turim, pela Itália e o mundo inteiro.

Pedimos-lhe de modo muito especial que proteja a juventude turinesa, principalmente o numeroso grupo de jovens aqui

presentes, que participaram no Dia Mundial da Juventude em Paris, no passado mês de Agosto.

Possa realizar-se, com a sua ajuda, na existência de cada um o plano da salvação divina como aconteceu com os três

novos Beatos, que hoje contemplamos na glória do Paraíso.

http://www.vatican.va/gmg/years/gmg_1998_po.html


Por fim, quereria exprimir a minha alegria pela vontade de paz e de reconciliação manifestada no referendo popular feito

ontem na Irlanda. Desejo cordialmente àquelas queridas populações que prossigam com coragem o caminho

empreendido.
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