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1. Acolho-vos com grande alegria, caríssimos Alunos do Almo Colégio Caprânica, juntamente com o ex-Reitor, há pouco
consagrado Bispo, D. Luciano Pacomio, que desejou acompanhar-vos mais uma vez neste encontro anual, por ocasião
da memória da vossa padroeira, Santa Inês.

Agradeço-lhe, Excelência Reverendíssima, as gentis palavras que me dirigiu e exprimo o meu profundo reconhecimento
pelo serviço que prestou, durante estes anos, na Comunidade de Caprânica, de modo particular querida ao Papa devido
ao empenho com o qual há mais de cinco séculos apoia a formação dos candidatos ao sacerdócio e dos jovens
sacerdotes. Faço votos por que possa dedicar com êxito, ao serviço dos fiéis de Mondovì, aqueles dotes de engenho e
coração, tão apreciados pelos seus queridos alunos do Colégio.

2. Tenho motivos para pensar que a Ordenação episcopal do Reitor transmitiu à inteira comunidade um suplemento de
fervor espiritual, levando cada um a reflectir sobre a graça e as exigências do ministério pastoral na Igreja.

Esta é uma meditação que eu próprio fui convidado a retomar e a aprofundar nos meses passados, solicitado pelo meu
jubileu sacerdotal. O fruto dessa reflexão, feita sob o olhar de Deus na oração, foi o livro «Dom e mistério». Hoje
quereria confiar-vos idealmente este meu testemunho, com os votos de que estejais sempre repletos de reconhecimento
pelo inestimável dom do sacerdócio, que o Senhor Se dignou oferecer- vos, chamando-vos à plena conformação a
Cristo, Sumo Sacerdote e Bom Pastor.

Nas proximidades da memória litúrgica de Santa Inês, invoco sobre cada um de vós e sobre a Comunidade de
Caprânica a intercessão desta menina romana. Oxalá ela obtenha ao ex-Reitor, que agora se prepara para enfrentar a
sua nova missão entre os fiéis de Mondovì, e a todos os Alunos do Almo Colégio, a incondicionada fidelidade a Cristo,
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que resplandece no seu testemunho de virgem e mártir.

Quanto a mim, acompanho-vos com a oração e a Bênção Apostólica que de bom grado faço extensiva a todos os
vossos entes queridos.
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