O ANO DO ROSÁRIO
1. “Ó Rosário bendito de Maria, doce cadeia que nos prende a Deus” (Da
Súplica à Rainha do Santo Rosário, do Beato Bártolo Longo).
Com estas lindas palavras do Beato Bártolo Longo, grande devoto e
promotor do Rosário, iniciamos esta série de artigos dedicados à mais célebre
devoção mariana, para cuja difusão, com a expectativa de excelentes frutos, o
Papa João Paulo II proclamou o Ano do Rosário, a ser celebrado em toda a
Igreja de outubro de 2002 até outubro de 2003. De fato, no dia 16 de outubro
próximo passado, o Santo Padre abriu este ano singular e, também, assinou a
magnífica Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae (o Rosário da Virgem
Maria), sobre o Rosário e enviada ao Episcopado, ao Clero e aos fiéis. Nesta
carta, o Papa inseriu mais cinco mistérios ao Rosário Mariano tradicional,
referentes à vida pública do Salvador. Foram chamados de “mistérios da
luz”.
2. O Ano do Rosário coincide com o 25º ano de Pontificado de João Paulo II e
também comemora os 120 anos da Encíclica Supremi apostolatus officio do
Papa Leão XIII, com a qual ele, em 01/09/1883, iniciou a publicação de uma
série de documentos sobre o Rosário. Este ano favorece também a imploração,
da parte dos fiéis, do auxílio de Maria Santíssima para a frutificação das
graças recebidas com o Grande Jubileu do Ano 2000.
3. É de se desejar vivamente que, tanto a Carta Apostólica Rosarium
Virginis Mariae, como o Ano do Rosário, sensibilizem mais profundamente
o Povo Cristão sobre a beleza, a simplicidade, a profundidade, a fecundidade e
a eficácia do Santo Rosário de Nossa Senhora, levando-o a valorizar mais esta
estupenda oração, a rezá-la quotidianamente e, através de Maria ir até Jesus,
único Salvador do mundo.
4. “O Ano do Santo Rosário, que viveremos juntos, produzirá certamente
benéficos frutos no coração de todos, renovará e intensificará a ação da
graça do Grande Jubileu do Ano Dois Mil e tornar-se-á fonte de paz para o
mundo” (Da Catequese do Papa João Paulo II na Audiência Geral de 4ª
feira, 16/10/02 – Disponível em www.vatican.va).

