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Os principais acontecimentos religiosos do mês de Maio

Estes momentos de união espiritual, que Nos são proporcionados aos domingos, queremos hoje
aproveitá-los para vos expor o elenco dos principais acontecimentos religiosos, do próximo mês
de Maio, que não só interessam o nosso ministério, mas também o mundo católico e serão
realizados na Basílica de S. Pedro, ponto de chegada e de irradiação das novas correntes de
abençoada vitalidade que circulam na Igreja de Deus.

Vamos ter três canonizações, isto é, três declarações e relativas celebrações de Santos, cujo
culto e cuja imitação nos são propostos, a nós, ainda peregrinos no tempo. São o beato Leonardo
Murialdo, que será canonizado no próximo domingo, dia 3 de Maio; a beata Couderc, fundadora
do Instituto de Nossa Senhora do Cenáculo, no dia 10 de Maio; e o beato Juan Ávila, espanhol,
no dia 31 de Maio.

Domingo, dia 17 de Maio, festa de Pentecostes, realizar-se-á nesta praça, se o tempo o consentir,
uma grande cerimónia da ordenação de novos sacerdotes provenientes de diversos países, os
quais querem honrar o ministério sacerdotal com a sua jovem oblação, associando-a à nossa,
sempre humildemente feliz, mas gravada pelos 50 anos de sacerdócio e curvada sob o peso da
idade e das maiores responsabilidades. Eles darão, assim, prova da perene continuidade do
ministério sacerdotal, renovador e dispensador dos mistérios de Deus, principalmente dos da
Palavra e da Graça, na caridade para com o povo cristão e para com o mundo contemporâneo.

Também este ano vamos celebrar, publicamente, como é costume em Roma, a festa do Corpo de
Deus, no dia 28 de Maio; estais todos vós convidados, desde já, para tomardes parte nela.



Vamos conceder também audiências muito importantes: por exemplo, a que já anunciámos, ao
Patriarca Catholicos arménio, outras duas ainda, muito significativas, a pessoas provenientes da
França; e muitas outras.

Como vedes é um bom programa; mas exige a vossa adesão espiritual, e precisa da assistência
de Nossa Senhora que, no mês que Lhe é consagrado, não deixaremos de invocar com
simplicidade de coração e com voz filial.
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