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Caríssimos Irmãos e Irmãs de Sereno

A vossa visita suscita no meu espírito grande alegria. Saúdo-vos a todos com viva cordialidade,
dirigindo um especial pensamento ao vosso zeloso Prepósito, Mons. Luigi Gandini.

Quando, a 21 de Maio passado, estive entre vós em Sereno, fiz-vos duas recomendações. A
primeira referia-se ao Ano Santo: disse-vos que vivêsseis este período de graça com intensidade,
para dar uma orientação sempre mais cristã à vossa vida, tendo na sua justa perspectiva aqueles
valores absolutos que, somente eles, podem dar um significado profundo e um fim meritório à
vossa vida. A segunda recomendação referia-se à família: pedi-vos que a vivêsseis como lugar
onde os valores cristãos são promovidos e onde o Evangelho e os Sacramentos são vividos e
aprofundados.

Caríssimos Sereneses!

Hoje, ao regozijar-me por esta vossa numerosa peregrinação, vos renovo a mesma exortação,
confiando no vosso generoso empenho de entrardes profundamente naquele grande fluxo de
graça que é o Ano Jubilar para toda a Igreja, sobretudo mediante o Sacramento da Penitência e o
da Eucaristia.

Esforçai-vos por entrar em comunhão cada vez mais íntima com Cristo, passando por seu
intermédio à intimidade de vida e de graça com o Pai. Jesus de facto é a porta: "Eu sou a porta —
Ele disse — se alguém entrar por Mim, salvar-se-á; entrara e sairá e achará pastagens. Eu vim
para que tenham vida, e a tenham em abundância" (Jo. 7, 9 s.). Isto significa o Jubileu. Isto
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significa a obtenção da Indulgência. Com ela cada um pode tornar própria, de forma
extraordinária, aquela ordinária riqueza da Redenção, da qual vive a Igreja. O Ano Santo deve
deixar um sinal permanente no vosso coração, levando-vos a um sincero renovamento de vida. A
minha Bênção Apostólica vos acompanhe sempre e vos torne capazes de fazer da vossa família
e da vossa paróquia o lugar da caridade autêntica e de crescimento cristão.
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