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Santa Mãe do Senhor

Os nossos antepassados, num período de tribulação, erigiram aqui, no coração da cidade de
München, a vossa imagem, para vos confiar a cidade e o país. No caminho quotidiano, eles
queriam encontrar-vos sempre de novo e aprender convosco como viver de modo justo a sua
existência humana; aprender convosco como poder encontrar Deus e assim encontrar a harmonia
entre si. Eles doaram-vos a coroa e o ceptro, que eram os símbolos da dominação sobre o país,
pois sabiam que dessa maneira o poder e o domínio estariam nas mãos justas nas mãos da Mãe.

O vosso Filho, pouco antes da hora da despedida, disse aos discípulos: "Quem quiser ser grande
entre vós, faça-se vosso servo" (Mc 10, 43s.). Na hora decisiva da vossa vida vós dissestes: "Eis
a serva do Senhor" (Lc 1, 38) e vivestes toda a vossa existência como serviço. Continuais a fazer
isto ao longo dos séculos da história. Como outrora, em Caná, intercedestes silenciosamente e
com discrição pelos noivos, assim fazeis sempre: carregais-vos com todas as preocupações dos
homens e levais tudo diante do Senhor, diante do vosso Filho. O vosso poder é a bondade. O
vosso poder é o serviço.

Ensinai a nós grandes e pequenos, dominadores e servidores a viver deste modo a nossa
responsabilidade. Ajudai-nos a encontrar a força para a reconciliação e o perdão. Ajudai-nos a
tornar-nos pacientes e humildes, mas também livres e corajosos, como vós fostes na hora da
Cruz. Vós tendes nos vossos braços Jesus, o Menino que abençoa, o Menino que é o Senhor do



mundo. Dessa maneira, carregando Aquele que abençoa, tornastes-vos vós mesma uma bênção.

Abençoai-nos, abençoai esta cidade e este país! Mostrai-nos Jesus, o fruto bendito do vosso
ventre! Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém!
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