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Caros Irmãos

Antes de celebrarmos juntos esta eucaristia, desejaria manifestar-vos a minha alegria por me
encontrar, esta manhã, no meio de vós junto do altar. Bispos ou Vigários-Gerais das dioceses da
região do Leste da França, viestes a Roma, junto dos túmulos de Pedro e de Paulo,
acompanhados da oração de muitos dos vossos fiéis. Eles esperam do vosso encontro com o
Bispo de Roma e os seus colaboradores para o serviço da Igreja universal, frutos espirituais. O
primeiro deles é a caridade que une todos os membros da Igreja, e que deve ser exemplar entre
aqueles que fazem parte do Colégio episcopal. Ela deve ser mais do que nunca procurada com
ardor, nestes dias que precedem a celebração da Quinta-feira Santa, tão estupenda para nós,
Bispos e Sacerdotes.

O meu pensamento dirige-se a todos vós sacerdotes, religiosos ou seculares: possam eles,
unidos fraternalmente convosco e entre si, sentir a graça de uma renovação contínua do
sacerdócio de Cristo, na Igreja. Possa também esta graça da unidade e da renovação ser um
incentivo para tantos jovens das vossas dioceses, cheios de generosidade, a fim de que deixem
penetrar até ao mais íntimo de si mesmos o apelo do Senhor. É por isso que dirijo também o meu
reconhecimento aos vossos seminaristas que se preparam com seriedade a ser vossos
colaboradores.

Estamos em comunhão com o povo de Deus das vossas províncias, com as suas virtudes de
trabalho, de perseverança, as suas desilusões e as suas fraquezas também. Dizei aos vossos



fiéis, assim como àqueles que deixaram o caminho da Igreja, que « Papa, juntamente convosco
reuniu todas a intenções deles durante a missa oferecida por cada um, a fim de, à imitação de
Cristo Jesus, serem ricos de acções santas e boas, dando um testemunho como é recordado pelo
evangelho que daqui a instantes vamos ouvir.
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