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Queridos Frades e queridas Irmãs

Neste momento de recolhimento e de oração gostaria somente de dizer obrigado a todos vós.
Antes de tudo, obrigado aos Frades Capuchinhos, que ajudam para que a Casa de Nossa
Senhora seja sempre realmente viva, um lugar de oração, de conversão e de alegria na fé. Sei,
queridos Frades, que permaneceis muito tempo no confessionário e ajudais muitas pessoas a
encontrar Jesus, a alcançar uma conversão para ir em frente no caminho que Jesus nos mostra,
ir em frente em comunhão com o "sim" de Nossa Senhora que nos ajuda com a sua ternura, com
a sua bondade, a sua generosidade. Obrigado a todos vós, caros Frades Capuchinhos. Para
mim, como bávaro, os Capuchinhos são os Frades por definição, começando da minha juventude,
pois eram sempre os Frades Capuchinhos que vinham em missão e sabiam pregar com força e
também com alegria.

Queridas Irmãs, obrigado também a vós. Sois realmente a casa orante, viva, que aqui torna
presente este sim de Nossa Senhora, o sim da total disponibilidade da vida por Jesus e dessa
maneira mostrais a presença do sim de Nossa Senhora, realizando-o dia após dia; e sei que
também a vossa é uma vida de sacrifícios. Não é fácil dizer sempre de novo este sim e colocar-se
à disposição do Senhor todos os dias. Obrigado a todas vós e, sobretudo, porque estou certo de
que rezais pelo Papa, que tem necessidade desta ajuda da oração.

Agora gostaria de conceder a minha Bênção a todos. Mais uma vez confio-me às vossas orações.
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Obrigado novamente.

O Senhor abençoe todos.
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