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Amados irmãos e irmãs!

Antes da Bênção final, dirijamo-nos em oração à nossa Mãe celeste. Mas antes ainda desejo
agradecer a todos vós que participastes nesta celebração, em particular aos Missionários da
Misericórdia, reunidos para o seu encontro. Obrigado pelo vosso serviço!

Aos nossos irmãos e irmãs das Igrejas Orientais que hoje, segundo o calendário juliano, celebram
a Solenidade da Páscoa, faço os meus cordiais bons votos. O Senhor ressuscitado os encha de
luz e de paz, e conforte as comunidades que vivem em situações particularmente difíceis.

Dirijo uma saudação especial aos Rom e aos Sinti aqui presentes, por ocasião da seu Dia
internacional, o “Romanò Dives”. Desejo paz e fraternidade aos membros destes povos antigos, e
faço votos de que o dia de hoje favoreça a cultura do encontro, com a boa vontade de se
conhecer e respeitar reciprocamente. É este o caminho que leva a uma integração verdadeira.
Queridos Rom e Sinti, rezai por mim e rezai juntos pelos vossos irmãos refugiados sírios.

Saúdo os demais peregrinos aqui presentes, os grupos paroquiais, as famílias, as associações; e
coloquemo-nos juntos sob o manto de Maria, Mãe da Misericórdia.

 

Apelo
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Da Síria chegam notícias terríveis de bombardeamentos com dezenas de vítimas, das quais
muitas são mulheres e crianças. Notícias de tantas pessoas atingidas pelos efeitos de
substâncias químicas contidas nas bombas. Rezemos por todos os defuntos, pelas famílias que
sofrem. Não há uma guerra boa e outra má, nada pode justificar o uso destes instrumentos de
extermínio contra pessoas e populações inermes. Rezemos a fim de que os responsáveis
políticos e militares escolham outro caminho, o da negociação, o único que pode levar a uma paz
que não seja da morte e da destruição.
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