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Caríssimos Irmãos e Irmãs!

1. Regressei da Ucrânia há menos de dois dias e hoje, a recitação do Angelus, oferece-me a
oportunidade de agradecer à Virgem Maria o grande dom desta viagem apostólica.

Visitar a Ucrânia, histórica ponte entre o Oriente e o Ocidente, era uma meta que eu esperava e
preparava na oração desde há muito tempo. Agora, a sua realização constitui uma ulterior
confirmação de um desígnio providencial: que a Igreja na Europa possa voltar de novo a respirar
com os seus dois pulmões, para que todo o continente conheça uma renovada evangelização.

O acolhimento que os fiéis ucranianos me ofereceram foi deveras caloroso e comovedor. Dirijo a
todos o meu cordial agradecimento.

2. No espírito ecuménico que distinguiu a peregrinação à Grécia e a que acabei de realizar, sinto-
me feliz por receber hoje em Roma a Delegação do Patriarcado de Constantinopla, que assistirà
à solene Eucaristia, que se realizará esta tarde às 18.30 horas, na Praça da Basílica de São
Pedro. Sede bem-vindos! A casa de Pedro recebe-vos com estima e afecto.

Saúdo com igual afecto os 36 Arcebispos Metropolitanos nomeados no último ano, que durante a
Santa Missa receberão o Pálio.

A minha saudação faz-se extensiva também aos numerosos Bispos nomeados durante o ano,
que vieram a Roma para participar nas Jornadas de estudo, promovidas pela Congregação para
os Bispos. Desejo do coração que desta pausa, junto das memórias dos Apóstolos, eles possam



haurir luz e encorajamento para um melhor exercício do seu serviço pastoral.

3. Dirigimo-nos agora a Maria Santíssima com a oração do Angelus. Rezo com particular afecto à
Virgem por todos os romanos, na festa dos seus santos Padroeiros: que a sua fé seja firme, como
a de Pedro, e rica de impulso apostólico como a de Paulo. Só desta forma, queridos cristãos de
Roma, sereis sal e luz desta Cidade, que poderá assim continuar a estar à altura da sua missão
espiritual no mundo também nesta significativa fase da sua história.
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