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Amadíssimos irmãos e irmãs!

Épara mim um motivo de grande satisfação estar hoje convosco e unir-me à vossa voz, em
sintonia de sentimentos e de afectos, para prestar homenagem de amor filial à Santíssima
Virgem, neste quinquagésimo aniversário da Coroação canónica da sua imagem — imagem
evocadora de "A Piedade" —, venerada neste formoso Santuário, sob a invocação popular de "A
Virgem do Caminho". A todos os caríssimos filhos de Leão e das regiões vizinhas, chegue a
minha saudação mais cordial de bênção no Senhor: "Que a paz de Cristo tenha sempre no vosso
coração a última palavra. Sede agradecidos" (cf. Col 3, 15).

Os meus sentimentos são, pois, de sinceras felicitações para vós que, seguindo os passos dos
vossos antepassados na fé, caminhais ao encontro diário com Cristo, nossa paz, trazido de
maneira especial pela Virgem a estas laboriosas terras. O povo de Leão está a viver feliz esta
presença da Mãe e do Filho no seu solo, particularmente durante estes dias de expansivo respiro
espiritual condensando na oração, à espera de hoje renovar a sua oferenda, generosa e confiante
àquela a quem canta como "Rainha e Mãe" com espontâneo fervor e gratidão.

Sei muito bem o que isto significa e por isso dou graças a Deus. Significa que desde esse lugar
bendito, lar espiritual da família leonina e remanso acolhedor para devotos e peregrinos, se tem
difundido no tempo e no espaço e gravado nos corações o mistério de amor, que a Virgem do
Caminho, conservando-o visível entre os seus braços, tornou realidade mais frutuosa e próxima:
Cristo nosso Salvador, Cristo nosso irmão.



A Virgem do Caminho, mostrando e pondo ao alcance dos vossos olhos a humanidade
permanente e redentora do seu divino Filho, tem sido durante séculos um evangelho vivo: tem
anunciado sem cessar que as chagas, as dores e até mesmo a morte, assim como a solidão, a
divisão dos espíritos e dos males morais não são para os seus filhos a última palavra. Ela está a
dizer e a provar-lhes que a sorte definitiva do homem é Cristo, a Palavra encarnada, o Amor feito
perdão, graça e alegria de Deus entre o seu povo. Quantos, junto da sua imagem, se têm sentido
bem-aventurados, porque, como Ela, "acreditaram" (cf. Lc 1, 45), deixando-se deste modo
aproximar das fontes da salvação! Verdadeiramente, Ela manifestou-lhes, e vós tendes
experimentado, "o dom de Deus" (cf. Jo 4, 10), esse desejo íntimo de redenção que tem inundado
a alma desta região espanhola e que expressais felizmente como uma súplica anelante dirigida à
Virgem: "mostrai-nos a Jesus, vivo e glorioso, que é a nossa herança".

Sim, Jesus vivo e glorioso, herança nossa insubstituível: eis aí, em resumo, o evangelho perene
da Virgem do Caminho. É sumamente consolador para mim, saber que esta mensagem mariana
não ficou em vão silêncio, mas que encontrou terreno propício para se enraizar num coração
novo e num espírito novo, que vos mantêm unidos na esperança e no amor fraterno. Seja um eco
vivo desta solidariedade com Cristo por Maria, a Residência para inválidos a ser erguida à
sombra protectora desse Santuário, sob o patrocínio da Cáritas diocesana; ninguém melhor que
estes nossos irmãos, cuja existência sofrida os faz semelhantes ao Servo de Deus, para tornar
actual e familiar, isto é, eclesial, a presença de Cristo, caminho de verdade e de vida, que "nos
transformará em corpo glorioso como o Seu".

Tudo isto vos traz recordação; a tudo isto vos chama a Virgem do Caminho na sua figura da
"Piedade". E da vossa generosidade espera também que vos disponhais a continuar proclamando
a sua própria mensagem. Ela espera isto de todos, mas particularmente dos sacerdotes, dos
religiosos e das pessoas consagradas, que assumem como própria, com o seu "fiat", a alegre
missão de dar a. vida pelos homens, por Cristo palavra definitiva e herança nossa.

A vós, às vossas famílias, aos anciãos e enfermos, às crianças e jovens a minha mais cordial
Bênção Apostólica, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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