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1. Nesta celebração tive a felicidade de elevar à honra dos altares cinco novos Beatos, que
testemunham também a diversidade de caminhos que a comum vocação à santidade pode
seguir. Preparamo-nos, agora, para honrar a Virgem Maria com a recitação do Regina caeli,
oração mariana própria do tempo pascal.

Neste ambiente de alegria, desejo saudar com afecto os numerosos Bispos, Autoridades civis e
peregrinos vindos da Espanha e da América Latina para venerar estes grandes filhos da Igreja.
Que o seu exemplo resplandeça nos vossos Países e a sua intercessão vos sustente nas vossas
obras. Maria Santíssima, de quem os novos Beatos foram filhos devotos, faça sentir o calor da
sua protecção materna sobre todos vós e as vossas famílias.

2. Dirijo um pensamento especial aos peregrinos de língua italiana, vindos para participar na
celebração hodierna. Em particular, saúdo o Arcebispo, os sacerdotes e os fiéis da Diocese de
Régio da Calábria, a cujo clero pertence o sacerdote Beato Gaetano Catanoso. Saúdo ainda o
Bispo e os fiéis da Diocese de Cremona, onde viveu e trabalhou o Beato Enrico Rebuschini. O
excepcional testemunho destes dois novos Beatos, a sua fé ardente, a sua generosa dedicação
aos sofredores e marginalizados renovem em cada um, caros Irmãos e Irmãs, a alegria de seguir
Cristo, a fim de ser «sal» e «luz» em cada ambiente de vida.

Dirijo também uma cordial saudação aos componentes das comunidades Kalos, Rom, Sinti,
Manush, Kaolie e de todas as outras comunidades nómades. Viestes numerosos e repletos de
entusiasmo para participar na beatificação de um filho do vosso povo, Zeferino Giménez Malla:
sede bem-vindos! O del andatume kate naisisaras sia le devles. T'aven bahtale tai saste tai train
miro! (Deus trouxe-vos aqui, agradeçamos todos ao Senhor. Possais ser afortunados na saúde e



viver em paz)!

3. Maria, Rainha de todos os Santos, nos ajude a imitar o luminoso exemplo dos novos Beatos,
para experimentarmos a força da sua intercessão e prelibarmos aquele vínculo de comunhão,
que esperamos gozar eternamente na casa do Pai.

 

© Copyright 1997 - Libreria Editrice Vaticana

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


