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1.Mediante a nossa comum oração do Angelus desejo hoje adorar de modo particular a
Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

Contemplamos o Nome da Trindade, isto é, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no Mistério da
Encarnação, ou seja, da Anunciação.

Contemplemos esta inefável Realidade, a Realidade do Deus Vivo, na sua máxima aproximação
ao homem: a este único ser humano, cujo nome é Maria de Nazaré e ao mesmo tempo a todos
os homens: a cada um!

Creio em um só Deus, Pai Todo-poderoso, criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e
invisíveis, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor; O qual foi concebido pelo poder do
Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria.

Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, ... e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado:
Ele que falou pelos profetas.

A nossa oração do Angelus torna-se hoje uma particular profissão de fé no Pai, no Filho e no
Espírito Santo: em Deus Trino e Uno, que se aproximou sempre mais do homem no mistério da
Encarnação.

2.No nome da Santíssima Trindade celebrei os mistérios da fé e administrei os Sacramentos,
durante a visita apostólica na Inglaterra, Escócia e Gales, no período do Pentecostes. Deste
modo foi-me dado servir o Povo de Deus na Grã-Bretanha e unir-me com os Bispos e os



sacerdotes daquele País, os quais cumprem constantemente este santo serviço.

Hoje desejo dar, uma vez mais, o testemunho desta unidade, que manifestou na extraordinária
preparação espiritual de toda a Igreja na Grã-Bretanha. Por terem dado a possibilidade de uma tal
preparação também no âmbito dos meios temporais, agradeço a todos aos quais esta gratidão é
devida, e faço-o do íntimo do coração.

Através do prisma de preparação espiritual da visita do Papa na Grã-Bretanha, assume uma justa
eloquência também o diálogo ecuménico com a Comunhão anglicana (Church of England) e, ao
mesmo tempo, com as outras comunidades dos cristãos.

Tudo isto encontrará um tratamento mais amplo quarta-feira próxima, durante a Audiência Geral.

3. Hoje à tarde ser-me-á dado conferir, no Nome da Santíssima Trindade, a ordenação sacerdotal
a numerosos candidatos, provenientes de várias partes do mundo.

Que isto se torne uma particular preparação para a já próxima Solenidade do Santíssimo Corpo e
Sangue de Cristo, que na dimensão eclesiástica celebramos quinta-feira depois do domingo da
Santíssima Trindade, neste ano a 10 de Junho.

Convido o Clero e os Fiéis de Roma para a procissão eucarística desse dia, às 18 horas, na
Praça de S. João de Latrão, onde celebrarei a Santa Missa, ao término da qual presidirei à
procissão até à Basílica de Santa Maria Maior.

No mesmo dia, horas mais tarde, dirigir-me-ei para a Argentina conforme o anúncio dado na
Carta enviada àquela Nação, a 25 de Maio passado.

A oração de todos recomendo todas estas importantes iniciativas do meu ministério.

 

© Copyright 1982 - Libreria Editrice Vaticana

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


