A Santa Sé

JOÃO PAULO II

ANGELUS
Domingo, 24 de Outubro de 2004

1. Hoje, celebra-se o Dia Missionário Mundial, dedicado à oração e à ajuda concreta às missões.
Além disso, neste dia todos os fiéis são convidados a renovar a responsabilidade que lhes é
própria no anúncio do Evangelho a todos os povos. Agradeço ao Cardeal Prefeito da
Congregação para a Evangelização dos Povos e às Pontifícias Obras Missionárias que, em meu
nome, promovem este Dia, e encorajo as iniciativas diocesanas e paroquiais que têm em vista
esta finalidade.
2. Dirijo uma cordial saudação e um profundo agradecimento a todos os missionários e
missionárias, comprometidos nas fronteiras da evangelização. Asseguro-lhes uma especial
lembrança na oração. Penso de maneira particular em quantos coroaram com o sacrifício da vida
o testemunho de Cristo e o serviço ao homem.
3. Maria Santíssima, Rainha das Missões, obtenha em toda a parte na Igreja o dom de
numerosas vocações para a vida missionária.

Depois do Angelus
Saúdo os peregrinos de expressão espanhola, especialmente a Irmandade do Senhor dos

Milagres, assim como os peruanos e os outros latino-americanos residentes em Roma, que
trouxeram a esta Praça a venerada imagem. Obrigado pela vossa presença e oração!
Quero saudar os peregrinos polacos: a peregrinação de Budgoszcz, de Jedrejów, os professores
da missão polaca no estrangeiro, da Alemanha, a delegação da cidade de Mlawa, assim como as
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pessoas que vieram aqui individualmente e os fiéis que se unem a nós através da oração.
Deus abençoe todos vós!
Saúdo os peregrinos de língua italiana, de modo particular o grupo paroquial de São Pancrácio,
nos arredores de Ravena, vindos aqui por ocasião do XVII centenário do martírio do seu
Padroeiro.
Desejo a todos vós um bom domingo!
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