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Antes de concluirmos a celebração, dirijamo-nos em oração a Maria Santíssima, que assiste as
famílias com solicitude materna. Em sinal de reconhecimento devoto, no próximo dia 9 de
Dezembro, em nome de todas as famílias, uma delegação guiada pelo Cardeal López Trujillo
levará em oferenda a Nossa Senhora de Loreto uma rosa de ouro, por mim abençoada.

Além disso, tenho a alegria de anunciar que o próximo Encontro Mundial das Famílias terá lugar
no Ano 2003, em Manila. À amada Igreja que está nas Filipinas dirijo desde agora o meu
"agradecimento" mais cordial pela disponibilidade oferecida.

A todas as famílias de língua francesa, vindas para celebrar o seu Jubileu, e às que estão unidas
connosco através da rádio e da televisão, dirijo uma saudação cordial.

Acolhei Cristo nos vossos lares! Queridos pais, Ele ajudar-vos-á a cumprir a missão junto dos
vossos filhos. Dilectos jovens, a Igreja ama-vos e confia em vós, para que façais crescer os
talentos que possuís e os coloqueis ao serviço dos vossos irmãos. Com a minha afectuosa
Bênção Apostólica.

Saúdo todos os peregrinos de língua inglesa presentes para o Jubileu das Famílias. Fazei tudo o
que puderdes para defender e promover o papel essencial da família na sociedade, como berço
natural da nova vida, primeira escola do desenvolvimento humano da fé. Deus vos abençoe com
harmonia e paz!

Dirijo-me agora às famílias provenientes de países de língua alemã. A minha saudação aos
esposos que vivem a fidelidade; dou as boas-vindas às crianças que têm a possibilidade de



frequentar, junto dos seus pais, a primeira escola da vida e da fé. Por fim, dirijo um pensamento a
todos os que vivem sozinhos, que não têm um companheiro nem uma família. Deus, que nos
acompanha em todos os caminhos, abençoe todos vós.

Saúdo com afecto as famílias de língua espanhola, e também aqueles que precisamente por
deveres familiares não puderam estar presentes hoje aqui.

Abri as portas dos vossos lares a Cristo, para que Ele seja a vossa força e alegria, e vos ajude a
viver unidos e a proclamar ao mundo a força invencível do verdadeiro amor.

Étambém com muita alegria que saúdo as famílias de língua portuguesa: do Brasil, de Portugal e
de outros países do mundo. O Espírito Santo Consolador ilumine os vossos lares, para serdes
semeadores de paz e de alegria, confiando sempre no Amor misericordioso de Cristo, nosso
Salvador.

Saúdo cordialmente todas as famílias polacas tanto as que vieram a Roma como as que vivem o
Jubileu nos seus lares. Dou graças a Deus pela alegria e a paz das famílias felizes. Peço
ardentemente que a Sua graça e bênção sejam um sustento eficaz para as famílias que vivem
várias dificuldades. Oro para que as famílias polacas sejam deveras "fortalecidas por Deus".
Abraço todas de coração e confio-as à protecção da Sagrada Família de Nazaré.

A Maria, Rainha da Família, confiamos todas as famílias do mundo.

E ainda, antes de concluir, quero agradecer a vossa perseverança e a vossa coragem diante
desta chuva! Uma bênção para todas as famílias do mundo e de modo especial para os novos
casais!
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