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É-me particularmente grato exprimir a minha presença espiritual no rito de bênção da igreja da Assunção da Mãe de

Deus, que se celebrará em São Petersburgo no próximo dia 24 de Maio.

Este templo, que no passado foi co-catedral do Arcebispo de Mohilev e ao mesmo tempo igreja do Seminário, é um dos

inúmeros testemunhos da especial devoção que o povo russo reserva a Maria Santíssima; e é significativo que ele seja

benzido durante o mês de Maio, tradicionalmente dedicado à Virgem, e em particular no dia em que a Liturgia a venera

com o bonito título de Auxiliadora.

O pensamento de que essa igreja acolheu, no seu tempo, a comunidade do Seminário sugere, nesta feliz circunstância,

orar de modo especial pelas vocações sacerdotais, a fim de que nos territórios da Rússia europeia numerosos jovens

possam com generosidade responder ao Senhor, que os chama a dedicar a vida ao serviço do Evangelho. Confio essa

intenção à intercessão de Nossa Senhora da Assunção, que vela com solicitude materna sobre o caminho do Povo

cristão, e o precede, no sinal da fé e da esperança, rumo ao alvorecer do novo milénio.

Possa uma renovada devoção ao mistério da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria ajudar todos os baptizados a

progredirem na fé e no amor fraterno, sempre voltados para os bens eternos, a fim de darem um válido testemunho do

Reino de Deus em todos os âmbitos do viver social.

Com estes bons votos, de coração envio a Ti, Venerado Irmão, e a quantos participarão na solene celebração uma

especial Bênção Apostólica, que faço extensiva à inteira Comunidade eclesial confiada aos teus cuidados pastorais.



Vaticano, 18 de Maio de 1998.
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