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Pavia, 22 de Abril de 2007

Amados irmãos e irmãs!
Antes de concluir esta celebração, desejo agradecer a todos os que com solicitude e devoção a
prepararam e animaram. Dirijo uma saudação afectuosa às pessoas idosas e doentes que
seguiram a Santa Missa através da rádio e da televisão, assim como às comunidades de clausura
e a quantos por vários motivos não puderam estar aqui e se uniram espiritualmente a nós.
Recordo em particular os hóspedes da "Casa Circondariale" de Torre del Gallo, que me
escreveram uma bonita carta. Entre os presentes, gostaria de saudar ainda os jovens, quer os de
Pavia quer os que vieram das Dioceses vizinhas. Queridos jovens, desejo que descubrais cada
vez mais a alegria de seguir Cristo e de vos tornardes seus amigos. É a alegria de Pedro e dos
outros Apóstolos, dos Santos e das Santas de todos os tempos. Esta alegria é também a que me
estimulou a escrever o livro Jesus de Nazaré, há pouco publicado. Para os mais jovens é um
pouco empenhativo, mas entrego-o idealmente a vós, para que acompanhe o caminho de fé das
novas gerações.
Pensando nos jovens, apraz-me recordar que hoje se celebra na Itália o Dia da Universidade
Católica do Sagrado Coração. É uma data significativa porque a Universidade Católica constitui
um ponto de referência para a Comunidade eclesial e oferece uma preciosa contribuição
científica, cultural e formativa a todo o país.
Dirijamos agora a mente e o coração à Virgem Maria. A ela confiemos toda a Diocese de Pavia,
que a venera em tantos santuários e lugares de oração. À sua materna protecção recomendo
cada uma das comunidades, todas as famílias, especialmente as situações de maior dificuldade.
Para todos Maria Santíssima obtenha paz e conforto. Invoquemo-la, cantando juntos a antífona
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do Tempo de Páscoa.
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