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Drodzy Bracia i Przyjaciele, dzień dobry!

Dziękuję Bożej Opatrzności za to, że mnie przywiodła aż tutaj, do Saõ Sebastião do Rio de
Janeiro. Z całego serca dziękuję abpowi Oraniemu, a także wam za serdeczne przyjęcie, przez
które okazujecie swoją miłość do Następcy Piotra. Chciałbym, aby moja wizyta w Rio odnowiła we
wszystkich miłość do Chrystusa i do Kościoła, radość ze zjednoczenia z Nim i przynależności do
Kościoła, a także zobowiązanie do życia wiarą i dawania o niej świadectwa.

Modlitwa Anioł Pański [w Brazylii nazywa się Godzina Maryi] jest pięknym wyrazem wiary ludowej.
Jest to prosta modlitwa, którą należy odmawiać w trzech charakterystycznych porach dnia,
wyznaczających rytm naszych codziennych działań: rano, w południe i o zachodzie słońca. A jest
to ważna modlitwa. Zachęcam wszystkich, aby ją odmawiali wraz ze Zdrowaś Maryjo. Przypomina
nam ona o świetlanym wydarzeniu, które przemieniło historię: o wcieleniu – Syn Boży stał się
człowiekiem w Jezusie z Nazaretu.

Dziś Kościół obchodzi wspomnienie rodziców Najświętszej Maryi Panny, dziadków Jezusa,
świętych Joachima i Anny. W ich domu przyszła na świat Maryja, niosąc w sobie niezwykłą
tajemnicę Niepokalanego Poczęcia. W ich domu wzrastała, a towarzyszyła Jej ich miłość i wiara.
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W ich domu nauczyła się słuchać Pana i postępować zgodnie z Jego wolą. Święci Joachim i Anna
są częścią długiego łańcucha osób, które przekazywały wiarę i miłość do Boga w cieple życia
rodzinnego, aż do Maryi, która przyjęła w swym łonie Syna Bożego i dała Go światu, dała Go nam.
Jakże cenną wartością jest rodzina, jako uprzywilejowane miejsce przekazywania wiary! Biorąc
pod uwagę środowisko rodzinne, chciałbym podkreślić jedną rzecz: dziś, we wspomnienie
świętych Joachima i Anny w Brazylii, a także w innych krajach obchodzone jest święto dziadków.
Jak bardzo są oni ważni w życiu rodziny, w przekazywaniu owego dziedzictwa humanizmu i wiary,
istotnego dla każdego społeczeństwa! I jakże ważne jest spotkanie i dialog między pokoleniami,
zwłaszcza w obrębie rodziny. Dokument z Aparecidy przypomina nam o tym: „Dzieci i osoby
starsze budują przyszłość narodów; dzieci, bo będą kontynuować historię, osoby starsze,
ponieważ przekazują doświadczenie i mądrość życia" (n. 447). Ta relacja, ten dialog między
pokoleniami jest skarbem, który należy zachowywać i umacniać! Podczas  tego Dnia Młodzieży
ludzie młodzi chcą pozdrowić dziadków. Pozdrawiają ich z wielką miłością. Dzidkowie.
Pozdrawiamy dziadków. Oni, młodzi, pozdrawiają swoich dziadków z wielką miłością i dziękują im
za świadectwo mądrości, które nam nieustannie dają.

A teraz, na tym placu, na przyległych ulicach, w domach, gdzie przeżywany jest wraz z nami ten
czas modlitwy, poczujmy się jak jedna wielka rodzina i zwróćmy się do Maryi, prosząc, aby
strzegła naszych rodzin, by czyniła je ogniskami wiary i miłości, w których można odczuć
obecność Jej Syna, Jezusa.
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