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[Multimídia]

_____________________________________

Queridos irmãos e irmãs!

No final desta Celebração dirijamo-nos à Virgem Maria com a oração do Angelus. O caminho de
Maria rumo ao Céu começou com aquele «sim» pronunciado em Nazaré, como resposta ao
Mensageiro celeste que lhe anunciava a vontade de Deus em relação a ela. Na realidade, é
exactamente assim: cada «sim» a Deus é um passo rumo ao Céu, à vida eterna. Porque é isto
que o Senhor deseja: que todos os seus filhos tenham vida em abundância! Deus quer-nos todos
consigo, na sua casa!

Infelizmente, chegam notícias dolorosas do Egipto. Desejo garantir a minha oração por todas as
vítimas e pelos seus familiares, pelos feridos e por quantos sofrem. Rezemos juntos pela paz,
pelo diálogo e pela reconciliação naquela terra querida e no mundo inteiro. Maria, Rainha da Paz,
rogai por nós! Digamos todos: Maria, Rainha da Paz, rogai por nós!

Desejo recordar o 25º aniversário da Carta Apostólica Mulieris dignitatem, do beato Papa João
Paulo II, sobre a dignidade e a vocação da mulher. Esse documento é rico de propostas que
merecem ser consideradas e desenvolvidas; e na base de tudo está a figura de Maria, pois foi
publicado por ocasião do Ano Mariano. Façamos nossa a oração colocada no final dessa Carta
Apostólica (cf. n. 31): a fim de que, ao meditar sobre o mistério bíblico da mulher, resumido em
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Maria, todas as mulheres se encontrem a si mesmas e a própria vocação nela, e em toda a Igreja
se aprofunde e se compreenda melhor o papel tão grande e importante da mulher.

Agradeço a todos os presentes, residentes em Castel Gandolfo e peregrinos! Agradeço-vos a vós
e aos habitantes de Castel Gandolfo, muito obrigado!... E a todos os peregrinos, em particular aos
da Guiné com o seu Bispo. Saúdo com afecto as alunas do Colégio Passionista «Michael Ham»,
de Vicente López, Argentina; e os jovens da Banda musical do Colégio José de Jesús Rebolledo
de Coatepec, México.

E agora, todos juntos, rezemos a Nossa Senhora:

Angelus Domini...

Desejo-vos boa festa hoje, dia de Nossa Senhora: boa festa e bom almoço!
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