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1. Preparamo-nos para celebrar, com íntima alegria, a solenidade da Imaculada Conceição da
Bem-Aventurada Virgem Maria, que no corrente ano adquire um significado particular.
Efectivamente, comemoram-se os cento e cinquenta anos desde quando foi proclamado este
importante dogma mariano.

2. Recordaremos este aniversário no próximo dia 8 de Dezembro, com uma solene Celebração
eucarística na Basílica Vaticana onde, em 1854, o meu venerado predecessor, o Beato Pio IX,
juntamente com muitos Bispos de todas as partes do mundo, proclamou o dogma da Imaculada
Conceição. Assim, prestaremos honra à Tota pulchra, Àquela que Deus escolheu como Mãe do
seu Filho Unigénito.

3. Além disso, como em todos os anos, na parte da tarde irei à Piazza di Spagna para a
tradicional homenagem à Imaculada.

Estimados romanos e peregrinos, convido todos vós a unir-vos a mim neste acto de filial
veneração à nossa Mãe celeste.

Depois do Angelus

Dirijo uma saudação, na preparação do Advento, aos peregrinos e visitantes de língua alemã. De
modo especial, dou as boas-vindas a um grupo da paróquia de São Pedro, em Graz.



Que as graças de Deus vos acompanhem!

Saúdo os peregrinos de expressão espanhola, especialmente aos estudantes do Colégio Claret,
de Madrid. Que Maria, Mãe da Esperança, oriente a vossa vida neste período de Advento. Muito
obrigado!

Quero saudar os Inspectores Salesianos da Europa, presentes no Angelus juntamente com o seu
Reitor-Mor. Caríssimos, através de vós, dirijo o meu pensamento a toda a Família Salesiana, que
abençoo de coração.

Agora, é-me grato saudar os peregrinos que vieram da Polónia:  de maneira particular, os
apicultores provenientes da Diocese de Zielona Góra-Gorzów, os fiéis aqui presentes
individualmente e também as pessoas que se unem a nós através da rádio e da televisão.
Deus abençoe todos vós!

Além disso, saúdo os peregrinos de língua italiana, de modo particular os organizadores e os
animadores das "Jornadas para a Cooperação Italiana ao Desenvolvimento" e aos grupos de fiéis
provenientes de Melfi, de Lavello e de Catanzaro.

Desejo a todos um bom domingo!
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