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A Igreja prepara-se para celebrar a noite pascal do Senhor, da sua Ressurreição, durante todo
este período da Quaresma. Fá-lo para que o Senhor encontre os nossos corações preparados,
amadurecidos, amadurecidos para o seu mistério e para o seu amor. É certamente com o
testemunho da Palavra de Deus e com gestos de amor que devemos aperfeiçoar-nos para esta
noite e para este amor definitivo que se revelou na noite pascal. Assim, desejo-vos que vos
prepareis bem para este grande mistério, ponto central da nossa fé, e que está também no centro
da história do homem e do cosmos.

Já vos encontrei mais vezes em diversas paróquias romanas, e espero que nessas paróquias
colaboreis com os sacerdotes, e também com os Bispos nos sectores da diocese de Roma, com
o Cardeal Vigário, pois é assim que confirmais igualmente o vosso entusiasmo pascal. A Páscoa
é o dia da Igreja. Na Igreja, no seu conjunto, na sua vida, devemos procurar espaço, um espaço
autêntico para o nosso entusiasmo religioso e para o nosso apostolado.

Quereria agradecer-vos a vossa visita e todos estes cantos religiosos muito belos e executados
com grande vibração e entusiasmo. Agradeço-vos esta visita e, abençoo todos vós, as vossas
famílias e as vossas crianças, que tiveram também parte especial e muito bonita no encontro
desta noite.

Quereria dizer ainda uma palavra especial a todos os que sofrem e estão perto de vós: transmiti a
todos esta palavra e lembrança, esta recordação do Papa, porque me sinto espiritualmente
sempre unido a eles, pois se associam de modo especial à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo,
e assim, participando no mistério da Sua paixão, preparam-nos para a sua Páscoa.



Por fim, quero abençoar-vos e também todos os que vos são caros, em Roma e em todas as
outras cidades da Itália e fora da Itália.
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