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1. No final desta Celebração, desejo renovar a minha saudação e gratidão a quantos vieram para
prestar homenagem aos cinco novos Beatos, entre os quais há também uma italiana, a Beata
Ana Rosa Gattorno. Às Religiosas da Congregação por ela fundada e a quantos se unem hoje à
comum exultação, formulo votos por que saibam haurir abundantes frutos da herança espiritual
deixada por esta fiel discípula do Senhor, sempre pronta a servir os irmãos pobres e sofredores.

2. Dirijo uma saudação especial aos peregrinos presentes na Beatificação de Maria Isabel
Hesselblad, Francisco Xavier Seelos e Maria Teresa Mankidiyan, em particular àqueles que
provêm da Suécia, da Alemanha, dos Estados Unidos e da Índia. Por intercessão dos novos
Beatos, sede revigorados na vossa fé e vida cristãs.

Apresento uma saudação cordial aos peregrinos de língua alemã. O Beato Padre Francisco
Xavier Seelos nasceu em Füssen, no monte Algóvia, e frequentou a escola em Ausburgo junto
dos Beneditinos. Deste modo, a Suábia tornou-se a terra-mãe da sua fé. O novo Beato vos
infunda coragem ao enfrentardes a aventura da fé.

3. Dirijo-me agora, com grande afecto, aos peregrinos colombianos vindos aqui para a
beatificação do sacerdote Mariano de Jesus Euse Hoyos. Saúdo os Senhores Cardeais, os
Bispos e os sacerdotes que acompanham os numerosos peregrinos. Por intercessão do Padre
"Marianito", os colombianos vejam respeitado o seu direito à paz, base para o desenvolvimento
dos demais direitos! Deus abençoe a Colômbia com a paz!

4. Enquanto damos graças ao Senhor por estas generosas testemunhas do Evangelho, desejaria
acrescentar uma palavra a favor de duas iniciativas de solidariedade. A primeira é a Campanha



mundial pela educação primária, um bem de que infelizmente milhões de crianças ainda são
privadas. Faço votos por que o empenho da comunidade internacional possa alcançar quanto
antes o objectivo de assegurar a todos os menores a instrução de base. Em segundo lugar,
associo-me ao apelo das autoridades sanitárias italianas em favor da doação de sangue, e
espero que seja sempre mais generoso o empenho da população nesta forma tão humana, e ao
mesmo tempo tão evangélica, de ajuda ao próximo em necessidade.

Maria, Rainha dos Santos, guie e sustente todos nós no caminho quaresmal rumo à Páscoa já
próxima.
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