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Queridos irmãos e irmãs
No final desta solene Celebração, desejo renovar-vos a todos, queridos amigos de Nápoles, a
minha saudação e o meu agradecimento pela cordial hospitalidade que me reservastes, não
obstante as condições um pouco difíceis. Gostaria de dirigir uma saudação especial às
Delegações que vieram de várias regiões do mundo para participar no Encontro Internacional
pela Paz, promovido pela Comunidade de Santo Egídio, que tem como tema: "Para um mundo
sem violência Religiões e culturas em diálogo". Possa também esta importante iniciativa cultural e
religiosa contribuir para consolidar a paz no mundo.
Oremos por isto. Mas rezemos no dia de hoje também, e de modo especial, pelos missionários.
Com efeito, celebra-se o Dia Missionário Mundial, que tem um tema muito significativo: "Todas as
Igrejas para o mundo inteiro". Cada Igreja particular é co-responsável pela evangelização da
humanidade inteira, e esta cooperação entre as Igrejas foi incrementada pelo Papa Pio XII,
mediante a Encíclica Fidei donum, há cinquenta anos. Não permitamos que venha a faltar o
nosso apoio espiritual e material a quantos trabalham nas fronteiras da missão: sacerdotes,
religiosos, religiosas e leigos, que não raro encontram no seu trabalho graves dificuldades e por
vezes até mesmo perseguições.
Confiemos estas intenções de oração a Maria Santíssima, que no mês de Outubro gostamos de
invocar com o título com o qual é venerada no vizinho Santuário de Pompeia: Rainha do Santo
Rosário. Confiemos-lhe, de modo particular, os numerosos migrantes aqui vindos em
peregrinação de Caserta. Que a Virgem Santa proteja, outrossim, de diversas maneiras, quantos
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se comprometem em prol do bem comum e por uma justa ordem da sociedade, como foi bem
ressaltado durante a 45ª Semana Social dos católicos italianos, realizada precisamente nestes
dias em Pistoia e Pisa, a cem anos da primeira Semana, promovida sobretudo por Giuseppe
Toniolo, ilustre figura de economista cristão. São muitos os problemas e os desafios que hoje se
nos apresentam. Exige-se um forte compromisso da parte de todos, especialmente dos fiéis
leigos que trabalham nos campos social e político, para assegurar a cada pessoa, e de modo
especial aos jovens, as condições indispensáveis para desenvolver os próprios talentos naturais e
para amadurecer generosas opções de vida ao serviço dos próprios familiares e de toda a
comunidade, e para isto todos nós queremos colaborar.
E agora dirijamo-nos a Nossa Senhora mediante a tradicional oração do Angelus.
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