VI
APÊNDICE AO SANTORAL
11 de outubro
S. JOÃO XXIII, PAPA
Ângelo José Roncálli nasceu em Sotto il Monte (Bérgamo) em
1881. Aos onze anos entrou no seminário de Bérgamo e prosseguiu
depois os estudos no Pontifício Seminário Romano. Ordenado sacerdote em 1904, foi secretário do Bispo de Bérgamo. Em 1921 começou
a prestar o seu serviço na Santa Sé, no Conselho Central da Obra Pontifícia para a Propagação da Fé como Presidente per l’Italia; em 1925
foi Visitador Apostólico e depois Delegado Apostólico na Bulgária;
em 1935 foi Delegado Apostólico na Turquia e na Grécia; em 1944 foi
Núncio Apostólico na França. Em 1953 foi nomeado cardeal Patriarca
de Veneza. Foi eleito Papa em 1958. Convocou o Sínodo Romano,
instituiu a Comissão para a revisão do Código de Direito Canónico e
convocou o II Concílio Ecuménico do Vaticano. Morreu na tarde do
dia 3 de junho de 1963.
Comum dos Pastores da Igreja (para um Santo Papa), p. 1937.
Oração

Deus omnipotente e eterno, que no papa São João XXIII,
fizestes resplandecer em todo o mundo a imagem viva de
Cristo, bom pastor, concedei-nos, pela sua intercessão, a graça
de difundir com alegria a plenitude da caridade cristã. Por
Nosso Senhor.
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22 de outubro
S. JOÃO PAULO II, PAPA
Carlos José Wojtyła nasceu em 1920 na localidade de Wadowice
na Polónia. Ordenado sacerdote, continuou os seus estudos teológicos
em Roma, depois dos quais regressou ao seu país, onde exerceu
diversos cargos pastorais e universitários. Foi nomeado bispo auxiliar
de Cracóvia e em 1964 Arcebispo do mesmo lugar. Tomou parte no
II Concílio Ecuménico do Vaticano. Eleito Papa a 16 de outubro de
1978, com o nome de João Paulo II, distinguiu-se pela extraordinária
solicitude apostólica, em particular para com as famílias, os jovens e
os doentes, o que o levou a realizar numerosas visitas pastorais a todo
o mundo. Entre os frutos mais significativos deixados em herança à
Igreja, destaca-se o seu riquíssimo Magistério e a promulgação do
Catecismo da Igreja Católica e do Código de Direito Canónico para a
Igreja latina e oriental. Morreu piedosamente em Roma a 2 de abril de
2005, na Vigilia do II Domingo de Páscoa ou da Divina Misericórdia.
Comum dos Pastores da Igreja (para um Santo Papa), p. 1937.
Oração

Senhor nosso Deus, rico de misericórdia, que escolhestes
São João Paulo II para governar a vossa Igreja como papa,
concedei-nos que, instruídos pelos seus ensinamentos,
possamos abrir confiadamente os nossos corações à graça
salvífica de Cristo, único Redentor do homem. Ele que é Deus
convosco na unidade do Espírito Santo.

