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Queridos irmãos e irmãs!

Ao aproximarmo-nos do final da nossa Celebração, dirijamo-nos com filial devoção à Virgem
Maria, que neste mês de Outubro veneramos em particular com o título de Rainha do Santo
Rosário. Sei que são diversos os Santuários marianos presentes nesta vossa terra, e alegro-me
por saber que aqui na Calábria está viva a piedade popular. Encorajo-vos a praticá-la
constantemente à luz dos ensinamentos do Concílio Vaticano II, da Sé Apostólica e dos vossos
Pastores. Confio com afecto a Maria a vossa Comunidade diocesana, para que caminhe unida na
fé, na esperança e na caridade. Ajude-vos a Mãe da Igreja a ter sempre a peito a comunhão
eclesial e o compromisso missionário. Ampare os sacerdotes no seu ministério, ajude os pais e os
professores na tarefa educativa, conforte os doentes e quantos sofrem, conserve nos jovens um
ânimo puro e generoso. Invoquemos a intercessão de Maria também para os problemas sociais
mais graves deste território e de toda a Calábria, sobretudo os do trabalho, da juventude e da
tutela das pessoas deficientes, que exigem crescente atenção da parte de todos, em particular
das Instituições. Em comunhão com os vossos Bispos, exorto-vos em particular a vós, fiéis leigos,
a não deixar faltar a vossa contribuição de competência e de responsabilidade pela construção do
bem comum.

Como sabeis, hoje à tarde irei a Serra San Bruno para visitar a Cartuxa. São Bruno veio a esta

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/travels/2011/index_lamezia-terme.html
https://www.youtube.com/watch?v=tCfIHKli9zY&amp;list=PLC9tK3J1RlaZGkT-qS3F021VSzUv-YuwO&amp;index=75&amp;ab_channel=TheVatican-Archive


terra há nove séculos, e deixou uma marca profunda com a força da sua fé. A fé dos Santos
renova o mundo! Com a mesma fé, também vós, renovai hoje a vossa, a nossa amada Calábria!
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