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1. Na Itália e noutros países, hoje celebra-se a solenidade litúrgica da Ascensão do Senhor, que
revela como a humanidade, assumida e redimida por Cristo, foi por Ele elevada à plena
comunhão com Deus.

Neste mesmo domingo celebra-se o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para os agentes
que trabalham neste campo tão vasto, a Igreja olha com atenção e simpatia, e deseja instaurar
com eles um diálogo franco e aberto, para encorajar o seu compromisso em benefício do
progresso autêntico da humanidade.

2. No corrente ano, o tema sobre o qual somos convidados a reflectir é:  "Os mass media na
família:  um risco e uma riqueza". Graças às tecnologias modernas, muitos núcleos familiares
podem aceder directamente aos vastos recursos da comunicação e da informação, encontrando
neles uma ocasião de educação, de enriquecimento cultural e de crescimento espiritual. Porém,
os meios de comunicação podem causar um grave prejuízo à família, quando apresentam uma
visão inadequada ou até mesmo deturpada da própria família, da religião e da moral.

Por conseguinte, é necessário aprender a usá-los com sabedoria e prudência. É um dever que diz
respeito sobretudo aos pais, responsáveis por uma educação sadia e equilibrada dos filhos.
Trata-se de uma tarefa que investe, outrossim, as instituições públicas, chamadas a pôr em
prática procedimentos de regulamentação capazes de assegurar que os meios de comunicação
social sejam sempre respeitosos da verdade e do bem comum.

3. Nestes dias, que precedem o Pentecostes, invoquemos com Maria o dom do Espírito Santo, a
fim de que ajude quantos trabalham no sector das comunicações sociais a desempenhar o seu



trabalho com um impulso genuinamente apostólico.

 

Saudações

É-me grato saudar todos os peregrinos e visitantes de língua inglesa, hoje aqui presentes,
inclusivamente os fiéis da paróquia de São Gabriel, na Arquidiocese de Santo António, no Texas.
Que a vossa permanência em Roma seja repleta de alegria e aprofunde o vosso amor pela Igreja
universal.

Deus abençoe todos vós!

Saúdo os peregrinos de expressão espanhola, de modo especial os fiéis das paróquias de Santa
Catarina Labouré, de Madrid; de São José, de Sant Boi de Llobregat; da imaculada Conceição, de
Elorrio; assim como de S. Tomás de Vila Nova e da Santíssima Trindade, de Castellón. Animo-
vos com estas palavras do Senhor:  "Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda a
criatura".

Obrigado pela vossa atenção!

Desejo transmitir um pensamento afectuoso ao Cardeal Giovanni Battista Re, meu enviado
especial às celebrações do 750º aniversário de consagração da Basílica de São Francisco de
Assis. Juntamente com ele, saúdo de modo particular o Bispo dessa Cidade, as Famílias
religiosas franciscanas, as Autoridades e os fiéis reunidos para essa solene circunstância.

Uno-me à oração de todos para invocar a intercessão do Santo Padroeiro da Itália sobre toda a
Nação, a fim de que possa olhar em frente, para um futuro de esperança, aberto à concórdia e à
solidariedade.

Saúdo os peregrinos de língua italiana aqui presentes, de modo particular o numeroso grupo de
jovens da Arquidiocese de Génova, que no corrente ano recebem a Confirmação, assim como os
crismandos de São Cesário e as crianças da primeira Comunhão, de Arzano, em Nápoles.

Quero saudar os peregrinos que vieram da Polónia:  o grupo oriundo de Vadovice, da minha
paróquia natal, da Apresentação da Bem-Aventurada Virgem Maria. Saúdo também as pessoas
vindas individualmente, hoje presentes na Praça de São Pedro, e aquelas que se unem a nós
através da rádio e da televisão.

Deus abençoe todos vós!
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Às 18 horas do próximo sábado, véspera da grande solenidade do Pentecostes, presidirei à
solene celebração das Vésperas.

Convido todos os fiéis, de maneira particular os que aderem aos Movimentos da Renovação no
Espírito, a participarem na vigília de oração, para invocar sobre nós e sobre toda a Igreja uma
copiosa efusão dos dons do Espírito Santo.

Saúdo ainda os fiéis provenientes de Collazzone, de Santo Elpídio "a Mare", de Porto São Jorge,
de Montegiorgio e o Grupo AVIS de Pellezzano.

Desejo um bom domingo a todos vós!
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