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1. Celebra-se hoje na Itália e noutros Países o Corpus Christi, solenidade do Corpo e Sangue de
Cristo. É a festa da Eucaristia, sacramento no qual Jesus nos deixou o memorial vivo da sua
Páscoa, acontecimento central na história da humanidade.

Ébom que nesta data os fiéis se reúnam à volta do Santíssimo Sacramento e o adorem, o
acompanhem em procissão pelas ruas, exprimam com numerosos sinais de devoção a fé em
Cristo vivo e a alegria pela sua presença.

2. Precisamente ao celebrar o Corpus Christi com a Diocese de Roma, na quinta-feira passada
anunciei que, no próximo mês de Outubro, em coincidência com o Congresso Eucarístico
Internacional de Guadalajara (México), terá início um especial "Ano da Eucaristia", que terminará
em Outubro de 2005 com a Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, cujo tema será:  "A
Eucaristia:  fonte e ápice da vida e da missão da Igreja". O "Ano da Eucaristia" coloca-se no
âmbito do projecto pastoral que indiquei na Carta Apostólica Novo millennio ineunte, na qual
convidei os fiéis a "recomeçar a partir de Cristo" (nn. 29 ss). Contemplando assiduamente o rosto
do Verbo Encarnado, realmente presente no Sacramento, eles poderão exercitar-se na arte da
oração (cf. n. 32) e comprometer-se naquela medida alta da vida cristã (cf. n. 31) que é condição
indispensável para desenvolver de maneira eficaz a nova evangelização.

A Eucaristia está no centro da vida da Igreja. Nela Cristo oferece-se por nós, tornando-nos
partícipes do seu próprio sacrifício, e oferece-se a nós como pão de vida para o nosso caminho
pelas veredas do mundo.

3. Confio desde agora à Virgem Maria, "mulher eucarística" (cf. Enc. Ecclesia de Eucharistia, 53-
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58), esta nova iniciativa. Ela, que no Ano do Rosário nos ajudou a contemplar Cristo com o seu
olhar e com o seu coração (cf. Rosarium Virginis Mariae, 10-17), faça crescer, no Ano da
Eucaristia, todas as comunidades na fé e no amor ao mistério do Corpo e do Sangue do Senhor.

Depois do Angelus

Celebrar-se-á amanhã o Dia Mundial dos Doadores de Sangue. Dar o próprio sangue de maneira
voluntária e gratuita é um gesto de alto valor moral e cívico. É "um dom pela vida", como diz o
mote deste Dia. Possam os doadores, aos quais vai o reconhecimento de todos, multiplicar-se
nas diversas partes do mundo.

Saúdo cordialmente os peregrinos de língua espanhola, de  maneira particular os alunos e
professores do Colégio São José de Reus. A Eucaristia esteja no centro da vossa vida! Feliz
domingo!

Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos eslovenos, provenientes de Jursinec e Maribor.
Concedo-vos a vós, caríssimos, bem como às vossas famílias, a Bênção Apostólica.

Saúdo os peregrinos de língua italiana, sobretudo os grupos de fiéis provenientes da Diocese de
Bréscia e das paróquias de Maria Imaculada, de São Vicente de Paulo e de São Geraldo Magela
em Roma.

Desejo a todos um bom domingo!
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