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1. Celebra-se hoje, 22 de Fevereiro, a festa litúrgica da Cátedra de São Pedro, que ilumina o
mistério singular, confiado pelo Senhor ao Chefe dos Apóstolos, de confirmar e guiar a Igreja na
unidade da fé. Nisto consiste o ministerium petrinum, aquele serviço peculiar que o Bispo de
Roma é chamado a prestar a todo o povo cristão. Missão indispensável, que não se apoia sobre
prerrogativas humanas, mas no próprio Cristo, como pedra angular da Comunidade eclesial.

Rezemos para que a Igreja, na variedade das culturas, das línguas e das tradições, seja unânime
no crer e no professar as verdades de fé e de moral, transmitidas pelos Apóstolos.

2. Caríssimos Irmãos e Irmãs, para tomar consciência da Igreja como mistério de unidade,
devemos fixar o olhar em Cristo. E a Quaresma, que na quarta-feira próxima iniciaremos com o
austero e significativo rito da imposição das cinzas, constitui um tempo privilegiado para
intensificar este esforço de conversão a Cristo. O itinerário quaresmal tornar-se-á, assim, uma
ocasião propícia para nos examinarmos com sinceridade e verdade a nós mesmos, para pormos
novamente em ordem a nossa vida e a relação com os outros e com Deus.

"Convertei-vos e crede no Evangelho" (Mc 1, 15). Este é o convite da liturgia, que nos
acompanhará durante as próximas semanas, até às celebrações pascais.

3. Neste exigente caminho espiritual, sustente-nos a Virgem Mãe de Deus. Que Ela nos torne
dóceis à escuta da Palavra de Deus, que nos leva à conversão pessoal e à reconciliação fraterna.
Que Maria nos oriente para o encontro com Cristo no Mistério pascal da sua morte e ressurreição.



Depois do Angelus

(Saudação aos professores e estudantes da Pontifícia Universidade Salesiana, para celebrar o
40º aniversário da Carta Apostólica do Papa Paulo VI Studia Latinitatis)

Laetanti quidem animo saluto vos, Pontificii Instituti Altioris Latinitatis Professores et Auditores, in
hac quadragesima memoria Litterae apostolicae Pauli Papae Sexti Motu proprio datae, cui titulus
est "Studia Latinitatis". Vobis et cunctis Salesianorum Universitatis sodalibus benevolentiam et
gratitudinem Sedis Apostolicae confirmare volo propter diligentiam, constantiam atque laborem
vestrum in Romani sermonis veneranda maiestate persequenda.
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