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Caros peregrinos!

Foi com alegria que aceitei o convite a transmitir uma saudação a todos vós, que hoje estais
reunidos no Santuário da Virgem de Ta’ Pinu onde, com um grande abraço feito de mosaicos,
Jesus e a sua Mãe estão à vossa espera.

A imagem do adro, que hoje vós inaugurais, coloca diante do nosso olhar a beleza de uma oração
contemplativa simples, acessível a todos, adultos e crianças: a prece do santo Rosário. Também
eu recito com frequência o Terço diante de um mosaico: um pequeno mosaico de Nossa Senhora
com o Menino, onde se tem a impressão de que no centro está Maria, mas na realidade Ela,
usando as suas mãos, torna-se uma espécie de escada pela qual Jesus pode descer ao meio de
nós. O centro é sempre Jesus, que se abaixa para caminhar ao nosso lado, a fim de que nós
homens possamos subir ao Céu juntamente com Ele.

Na oração do Rosário dirigimo-nos à Virgem Maria, a fim de que Ela nos leve sempre mais perto
do seu Filho Jesus, para o conhecermos e amarmos cada vez mais. E enquanto repetimos «Ave,
Maria...», meditamos os mistérios, as etapas gozosas, luminosas, dolorosas e gloriosas da vida
de Cristo, mas também da nossa vida: porque nós caminhamos com o Senhor. Com efeito, esta
oração simples ajuda-nos a contemplar tudo aquilo que Deus, no seu amor, realizou por nós e
pela nossa salvação, levando-nos a compreender que a nossa existência está unida à de Cristo.
Rezando, nós apresentamos tudo a Deus: as dificuldades, as feridas mas também as alegrias, as
dádivas, as pessoas queridas... tudo a Deus. Rezando, permitimos a Deus que entre no nosso
tempo, que receba e transfigure tudo aquilo que nós vivemos.



Lançai mão com frequência deste instrumento poderoso que é a recitação do santo Rosário,
porque ele traz paz aos corações, às famílias, à Igreja e ao mundo.

E, por favor, não vos esqueçais de rezar por mim. Que o Senhor vos abençoe e a Virgem Mãe
vos proteja.
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