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1. Antes de concluir a celebração jubilar mariana de hoje, desejo agradecer cordialmente a cada
um de vós, caríssimos Irmãos e Irmãs, aqui reunidos de todas as partes do mundo. Entre as
numerosas delegações italianas, saúdo de modo particular a da Associação Mariológica e as dos
Santuários, entre as quais sobressaem Loreto e Pompeia.
Além disso, dirijo uma saudação especial aos cidadãos de Lecco: ao numeroso grupo de
peregrinos aqui presentes e a quantos nos seguem em transmissão directa da praça central
dessa cidade. Agradeço-vos os dons oferecidos ao Congresso e o vosso generoso contributo
para a reconstrução do Santuário nacional de La Vang, no Vietname.
Saúdo todos os peregrinos de língua francesa presentes no "Angelus", sobretudo os membros do
Congresso mariano internacional. A minha oração dirige-se aos fiéis reunidos nos santuários
marianos, a fim de se recomendarem a Nossa Senhora, em particular Lourdes, Banneux, La Vang
e Poponguine. Uno-me à alegria da Diocese de Puy-en-Velay, grande lugar de peregrinação à
Virgem Maria, que acolherá o próximo Congresso mariano internacional.
Da Praça de São Pedro, o meu pensamento dirige-se aos santuários marianos situados no
mundo de expressão inglesa e com afecto saúdo os fiéis reunidos nesses lugares para honrar a
Mãe de Deus. Entre os numerosos lugares marianos de peregrinação, cito em particular:
Walsingham, na Inglaterra; Knock, na Irlanda; o Santuário da Imaculada Conceição em
Washington, nos Estados Unidos; Nossa Senhora da Boa Viagem em Antipolo, nas Filipinas; e
Velankanni, na Índia. Neste Ano jubilar, sintamos cada vez mais intensamente a presença e a
protecção maternais de Maria.
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O meu pensamento dirige-se agora para os santuários marianos nos países de língua alemã.
Entre eles, menciono o de Altötting, Kevelaer, Einsiedeln e Mariazell. No âmbito das minhas
viagens pastorais, tive a ocasião de rezar pela Igreja e pelo mundo nesses lugares de graça.
Invoco sobre todos vós, por intercessão da Santa Mãe de Deus, abundantes Bênçãos divinas.
Nesta Jornada mariana do grande Jubileu, saúdo cordialmente os fiéis de língua espanhola que
visitam os santuários marianos da sua terra. Recordo em particular os que estão representados
hoje aqui: Guadalupe no México, Luján na Argentina, Chiquinquirá na Colômbia, Pilar na
Espanha, Mercedes no Equador, Monserrate em Porto Rico e Nossa Senhora dos Anjos na Costa
Rica. Recomendo todos vós à protecção da Virgem Maria.
Esta ocasião é-me propícia para lembrar também os Santuários de Aparecida no Brasil e de
Fátima em Portugal, do qual conservo particular recordação, por estar ligado à especial protecção
da Virgem Santíssima nestes anos de pontificado. Queridos peregrinos de língua portuguesa que
frequentais estes e outros santuários marianos, rogai sempre a Deus por Maria, Mãe de nosso
Salvador, Jesus Cristo.
Enquanto com o pensamento e o coração me dirijo aos Santuários de Mariapocs, Mariagyud e
Mariremete na Hungria, saúdo o Presidente da Nação húngara e a numerosa delegação desse
País, presente hoje na Praça de São Pedro.
Ao concluir o Congresso Mariológico-Mariano Internacional, vou com o pensamento em
peregrinação a Jasna Góra, à querida Kalwaria e a todos os santuários marianos da Polónia. Em
espírito visito o santuário Svatá Hora u Príbrami, na República Checa, o da Mãe das Sete Dores
em Sastín, na Eslováquia, o de Maria Bistrica na Croácia; os santuários de Ostra Brama na
Lituânia, o de Aglona na Letónia e o de Zarwanyeia na Ucrânia, a famosa igreja ortodoxa em
Kazan, na Rússia, e os outros lugares na Europa central e oriental, santificados pela particular
presença da Mae de Deus e da oração de todos os que nela se refugiam. No dia do Jubileu dos
Santuários, desejo estar presente de maneira especial naqueles lugares sagrados para confiar a
Igreja e o mundo inteiro à protecção materna da Virgem.
Maria, Mãe de Cristo e da Igreja, rogai por nós!
2. Caríssimos, neste clima de intensa devoção mariana, recitemos agora juntos a oração do
"Angelus". A Mãe do Verbo encarnado nos ajude a todos a colaborar generosamente na obra da
Redenção.
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