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Queridos Irmãos e Irmãs

1. Ainda está viva no meu coração a emoção que ontem senti em Fátima, quando proclamei
Beatos os Pastorinhos Francisco e Jacinta que, juntamente com Lúcia, ainda viva, tiveram o
privilégio de ver Nossa Senhora e falar com Ela.

A Nossa Senhora confiei todas as necessidades e intenções da Igreja, rezando também pelas
vocações. Precisamente hoje, celebra-se a Jornada Mundial de Oração pelas Vocações: nela
elevamos uma coral e confiante invocação a Deus, Senhor da messe, a fim de que envie
numerosos e santos operários para a sua messe (cf. Mt 9, 38). Segundo uma significativa
tradição, neste quarto domingo de Páscoa, geralmente denominado do "Bom Pastor", apraz-me
ordenar os novos Sacerdotes da Diocese de Roma. Renovo-lhes a minha saudação e convido
todos a agradecerem a Deus o dom destes ministros do Evangelho.

Oremos por eles a fim de que, no meio do Povo cristão, sejam sempre a imagem viva de Cristo
Bom Pastor. A sua vida e o seu ministério possam ser um jubiloso testemunho de Cristo e do seu
Evangelho.

2. Caríssimos Irmãos e Irmãs, neste mês de Maio, que a tradição popular consagra a Maria,
dirijamos-Lhe constantemente a mente e o coração, e imitemos o seu exemplo de fiel adesão ao
desígnio divino.

Aceitando o convite que, precisamente em Fátima, a Virgem dirigiu aos fiéis, rezemos e façamos
penitência pela Igreja, pela santificação dos sacerdotes, pela conversão de quantos vivem no



pecado e pela paz no mundo.

3. Hoje dirijo-me espiritualmente em peregrinação com toda a Polónia e com Cracóvia a Skalka
para venerar um grande padroeiro Santo Estanislau, bispo e mártir, padroeiro da ordem moral.

Juntamente com a Igreja de Cracóvia, entoo o "Te Deum" pelo milénio da Diocese. Saúdo o
Cardeal Franciszek, o Cardeal Primaz, o Episcopado, o clero e o povo de Deus, enquanto
concedo a todos a minha bênção apostólica.

Saudações

Saúdo também os peregrinos vindos da Polónia, hoje presentes na Praça de São Pedro: de
Kolno, de Koldunów e de Vadovice os funcionários da PKS, de Ryki e o Liceu de Gostyn e de
Opole. Deus abençoe todos vós!

 
Dirijo um pensamento especial aos representantes da Associaçao Nacional dos Hemodializados,
aqui congregados por ocasião do "Dia para a Doação e o Transplante de Órgãos". Aos enfermos,
aos familiares e a quantos se empenham ao seu lado, dirijo a minha saudação e o meu cordial
agradecimento.

Depois, saúdo todos os peregrinos, em particular os grupos paroquiais de Mathi (Diocese de
Turim), Bozzano, Viarégio, Áquila, Longi (Diocese de Patti), Socco e Bulgorello (Diocese de
Como) e Arzano de Nápoles, além do grupo de Escuteiros de Agrópolis e o grupo de Cavaleiros
vindos em peregrinação de Sena.

A paragem junto do túmulo de Pedro revigore em cada um a fé e o testemunho evangélico.
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