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EUROPA/CROÁCIA - O PAPA CONCLUI A 100ª VIAGEM APOSTÓLICA: “AS
PALAVRAS E O EXEMPLO DE MARIA CONSTITUEM UMA SUBLIME ESCOLA
DE VIDA, À QUAL SE FORMAM APÓSTOLOS DE ONTEM E DE HOJE.
Zadar (Agência Fides) – “Com alegria, ao final de minha viagem apostólica em Croácia, me encontro com vocês,
caríssimos fiéis da Arquidiocese de Zadar e das regiões próximas, vindos à esta praça do Fórum, às sombras da
Catedral de Santa Anastácia, mártir de Sirmio”, disse o Papa em sua homilia durante a celebração da Palavras que
presidiu na segunda-feira, 9 de junho, no Fórum de Zadar.
“A nossa assembléia litúrgica ocorre no dia seguinte a Pentecostes, no dia em que celebrais a festa de maria, Mãe
da igreja. A leitura que foi apenas proclamada a apresenta no Cenáculo, junto á comunidade primitiva. O pequeno
grupo, recolhido “no plano superior” da casa, reza e espera...Como no dia de Pentecostes, a virgem continuou a se
fazer espiritualmente presente em meio aos fiéis no curso dos séculos, para invocar a constante efusão dos dons do
Espírito Santo sobre a Igreja que enfrenta os desafios emergentes nas diversas épocas da história”.
O Santo Padre também destacou como Maria havia realizado “em plenitude a sua missão materna”. “Recolhendo
em seu redor os Apóstolos e os discípulos tentados à dispersão, lhes entrega ao ‘fogo’ do Espírito Santo lhe
lançará na aventura da missão. as palavras e o exemplo de Maria constituem uma sublime escola de vida, à qual se
formam os apóstolos. aqueles de ontem e aqueles de hoje. Maria lhes prepara continuamente à missão com a
assiduidade da sua oração ao Pai, com a sua união com o Filho, com a disponibilidade às sugestões do espírito”.
concluindo a sua homilia, João Paulo II citou com satisfação as diversas formas de empenho e de apostolado laical
presentes na Arquidiocese de Zadar, exortando os fiéis com estas palavras: “ aprendei de Maria a ser testemunhas
credíveis e apóstolos generosos, oferecendo o vosso contributo à grande obra da nova evangelização. E lembrai
sempre que o autêntico apostolado exige como condição prévia o encontro pessoal com Jesus, o Vivente, o
senhor. Maria santíssima permanece modelo de quantos escutam a Palavra de Deus e a colocam em prática”.(S.L)
(Agência Fides 10/05/2003 – linhas: 29; palavras: 388)
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O texto integral da homilia do Santo Padre: http://www.fides.org/ita/magistero/2003/jpii_croazia090603.html:
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