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Caríssimos
1. No final desta celebração intensa, desejo expressar-vos uma vez mais a alegria de ter podido
estar convosco. Estai sempre disponíveis à voz do Senhor Jesus. Assim como Ele teve
necessidade do fiat de Maria para se tornar homem, também o seu Evangelho precisa do vosso
sim para se fazer história no mundo de hoje.
2. Dirijo uma saudação especial aos peregrinos da Arquidiocese de Barcelona e da Diocese de
Vic, acompanhados pelo Senhor Cardeal Ricardo Maria Carles, por D. Lluís Martínez Sistach,
Arcebispo de Barcelona, pelo Bispo de Vic e pelos demais Bispos da Catalunha. O novo Beato
significa uma grande honra para a vossa terra. A sua figura de homem, médico e presbítero é um
exemplo luminoso para os cristãos do nosso tempo. Saúdo cordialmente também os peregrinos
das demais Dioceses da Espanha e da América Latina que, juntamente com os seus Bispos,
participaram no Congresso Mundial da Acção Católica.
A Acção Católica é, e deseja ser, a escola onde se aprende a escolher Deus de todo o coração e
a seguir Cristo como único Senhor na vossa vida.
3. Caríssimos, convido-vos a renovar o vosso sim e confio-vos três compromissos. O primeiro é a
"contemplação": comprometei-vos em percorrer o caminho da santidade, mantendo o vosso olhar
fixo em Jesus, único Mestre e Salvador de todos.
O segundo compromisso é a "comunhão": procurai promover a espiritualidade da unidade com os
Pastores da Igreja, com todos os irmãos de fé e com as outras agregações eclesiais. Sede
fermento de diálogo com todos os homens de boa vontade.
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O terceiro compromisso é a "missão": como leigos, levai o fermento do Evangelho aos lares, às
escolas, aos lugares de trabalho e ao tempo livre. O Evangelho é palavra de esperança e de
salvação para o mundo.
A doce Nossa Senhora de Loreto obtenha para vós a fidelidade à vossa vocação, a generosidade
no cumprimento do vosso dever quotidiano e o entusiasmo ao dedicar-vos à missão que a Igreja
vos confia!

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

