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Sábado 5 de Agosto de 2000

 Palácio Pontifício de Castel Gandolfo

Caríssimos Irmãos e Irmãs

Dirijo uma cordial saudação a todos vós aqui presentes e estou feliz por vos receber neste dia,
primeiro sábado do mês de Agosto. A liturgia romana celebra a Dedicação da Basílica de Santa
Maria Maior, primeiro templo do Ocidente cristão intitulado à Mãe de Deus. O pensamento volta-
se para Maria, Salvação do povo romano, e é a Ela que confio todas as vossas intenções.

Além disso, desejaria dedicar-lhe a solene Vigília de oração, que terá lugar hoje à tarde na
Basílica de São João de Latrão. Trata-se de um importante encontro de prece, que se realiza sob
a proposta e em comunhão com o Patriarcado Ecuménico de Constantinopla e a Igreja ortodoxa,
na vigília da festividade da Transfiguração do Senhor. Oxalá esta providencial iniciativa favoreça
o diálogo ecuménico e faça progredir o caminho comum rumo à plena unidade de todos os
cristãos.

À União maltesa de transporte dos doentes a Lourdes

Saúdo de maneira especial os enfermos de Malta, juntamente com os seus assistentes e
companheiros, que retornam de uma peregrinação a Lourdes. Queridos amigos, a mensagem
espiritual que ecoa da gruta de Massabielle ajudar-vos-á sem dúvida a beneficiar mais
abundantemente do Ano jubilar, que constitui um privilegiado tempo de penitência e de "cura"
para os homens e as mulheres em todas as dimensões das suas vidas. Formulo votos muito
sinceros por que as dificuldades e as provações não debilitem o vosso testemunho cristão mas,
pelo contrário, ajudem a torná-lo mais vigoroso. O Senhor assista os vossos entes queridos, os
médicos, as enfermeiras e os voluntários que vos estão próximos.

Aos jovens da Diocese holandesa de Roermond



Depois, saúdo os jovens da Paróquia de Santo António de Pádua em Blerick, na Diocese de
Roermond (Holanda), e faço votos por que vós, amados jovens, leiais e mediteis quotidianamente
o Evangelho, segundo o modelo de Santo António de Pádua, a fim de vos tornardes cada vez
mais mensageiros do seu amor.

A vários grupos de fiéis

Enfim, saúdo a Congregação das Filhas de Nossa Senhora no Monte Calvário, aqui congredadas,
e também as pessoas e famílias presentes. Maria Santíssima obtenha paz e serenidade para
cada um de vós, enquanto de bom grado concedo a todos uma especial Bênção Apostólica.
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