A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
DURANTE O ENCONTRO COM OS PEREGRINOS
VINDOS A ROMA PARA PARTICIPAR NO CONSISTÓRIO
Quinta-feira, 23 de Outubro de 2003

Venerados Irmãos Cardeais
Caríssimos Irmãos e Irmãs1. Depois das solenes celebrações de terça-feira passada e de ontem, apraz-me encontrarme convosco também no dia de hoje.Saúdo-vos antes de tudo a vós, venerados Cardeais italianos. Juntamente
convosco, desejo saudar os vossos familiares, amigos e diocesanos, que vos rodeiam. Estou persuadido de que eles
continuarão a acompanhar-vos com a sua oração e também o seu apoio afectuoso.

Saúdo com afecto os novos Cardeais de língua francesa e os peregrinos francófonos, vindos para os acompanhar por
ocasião do Consistório da sua criação.
Concedo-vos a todos a minha Bênção apostólica.

Quero saudar os novos Cardeais de expressão inglesa, juntamente com os peregrinos que os acompanharam a Roma.
Que a vossa permanência na Cidade dos Apóstolos vos confirme na fé, na esperança e no amor.Abençoo-vos
cordialmente a todos.É com afecto que saúdo os novos Cardeais de língua espanhola, assim como as pessoas
que os acompanham. Abençoo-vos a todos, de coração.

Saúdo com afeto o novo Cardeal da Arquidiocese do Rio de Janeiro e os peregrinos do Brasil que o acompanham.
Sobre todos desça a minha Bênção.

Saúdo cordialmente os Padres Dehonianos e todos aqueles que, nestes dias, acompanham o Cardeal Stanislaw.
Juntamente convosco, estou grato a Deus por ter podido conferir esta dignidade a um sacerdote zeloso, cientista
famoso e amigo fiel. Peço a Deus a bênção para ele e para todos vós.
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2. Venerados e queridos Irmãos! Ao renovar-vos a minha saudação fraternal e os meus ardentes votos para a missão
que vos foi confiada, ao serviço de toda a Igreja, desejo confiar as vossas pessoas e o vosso ministério à protecção
celestial da Virgem Santa. Intercedam por vós também os Santos Pedro e Paulo.Com estes sentimentos, é de
coração que renovo a minha Bênção a vós e a quantos vos rodeiam com alegria e afecto, assim como a quantos
encontrardes no vosso ministério pastoral.
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