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Caríssimos Superiores e Alunos do "Almo Colégio Caprânica"

Estou muito contente de, também este ano, nos encontrarmos à volta do Altar do Senhor, na
vigília da memória litúrgica de Santa Inês, vossa celestial Padroeira, para oferecermos o Divino
Sacrifício, e para festejarmos os recíprocos sentimentos de afecto e de fraternidade.

Agradeço-vos sentidamente a vossa presença e apresento-vos a minha mais cordial saudação.
Desejo saudar em primeiro lugar o novo Reitor do Colégio. Mons. Luciano Pacomio, e todos vós,
caros jovens, que vos preparais com amor e com seriedade para o Sacerdócio.

Vós encontrais-vos num período muito importante da vossa vida; com efeito, estais a preparar-
vos para o amanhã, reflectindo na oração, no recolhimento, no estudo apropriado, para
maturardes as vossas opções definitivas, para descobrirdes — segundo as indicações dos
Superiores — se o Senhor deveras vos chamou à vida sacerdotal.

Durante e mediante o Sacrifício Eucarístico juntos peçamos a Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote,
pela intercessão da mártir Santa Inês, a graça da generosidade. A humanidade de hoje,
culturalmente evoluída, mas moralmente em dificuldades por vários e fortes motivos políticos,
sociais, ideológicos e culturais, sem ambições e sem temores, sente a necessidade de
sacerdotes íntegros e corajosos, profundamente convictos da Verdade cristã-católica e fervorosos
no espírito, sensíveis aos sofrimentos dos homens e a eles totalmente disponíveis, para a eterna
salvação deles. Assim devereis ser vós, com o auxílio do Senhor! Esta generosidade, que desde
já vos torna felizes e intrépidos, é a que vos desejo de coração e peço para vós!



A Semana de Oração pela Unidade das Igrejas, que estamos a celebrar, oferece-me a
oportunidade para vos exortar a ser diligentes e assíduos no estudo da Verdade revelada por
Cristo e ensinada pelo Magistério da Igreja, e ao mesmo tempo também seriamente empenhados
na obra da vossa pessoal santificação, no exercício da humildade, da caridade e da pobreza,
para sentirdes com a Igreja e viverdes com coerência e sinceridade a sua catolicidade

Éisto o que desejo para vós: que sejais "evangelhos vivos" na unidade da verdade e da caridade!
Cristo Eucarístico, que em breve estará presente connosco e em vós, vos ilumine e vos guie
neste programa de vida!
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