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Quinta-feira, 20 de Janeiro de 2005

 

Queridos Irmãos e Irmãs
da União Internacional das Famílias de Schönstatt!

1. Por ocasião da abertura do vosso Capítulo Geral viestes a Roma para vos deter em oração
junto dos túmulos dos Apóstolos e para renovar a vossa fidelidade à Igreja diante do Sucessor de
Pedro. Sinto-me feliz pela vossa visita e dou-vos as boas-vindas de todo o coração à casa do
Papa.

Que estes dias transcorridos na "Cidade eterna", possam ser um tempo de graça, durante o qual
todos vós podeis experimentar a proximidade de Deus e dos seus santos!

2. "O futuro da humanidade passa através da família" (Carta Apostólica, Familiaris consortio, 86).
Encorajo-vos a uma compreensão profunda do matrimónio e da família à luz da fé. É positivo que
precisamente a família represente o carisma da vossa federação. A família é uma "escola de
amor".

Que o vosso entusiasmo pelo matrimónio e pela família se transmita às outras pessoas! A
sociedade tem necessidade, hoje como nunca, de famílias sadias para poder garantir o bem
comum. Se fortalecermos a sagrada instituição do matrimónio e da família segundo o plano de
Deus, então o amor e a solidariedade entre os homens aumentarão!

3. Queridos Irmãos e Irmãs! O Ano da Eucaristia é um convite premente para que todos vós
encontreis "no máximo Sacramento do amor a fonte de qualquer comunhão" (Mensagem para o
Dia Mundial da Paz de 2005). Redescobri o grande dom da Eucaristia! Assim sereis capazes de
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"viver plenamente a beleza e a missão da família" (Carta Apostólica Mane nobiscum Domine, 30).

Por intercessão da Mater Admirabilis concedo-vos de coração a Bênção Apostólica.
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