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1. Dirijo-me neste momento com o pensamento para o monte Tepeyac. Diante do painel com a
imagem da Mãe de Deus, tão venerada por todos os povos americanos, imploro a sua materna
protecção sobre a Igreja. Ao saudar de novo com grande afecto todos os peregrinos mexicanos,
encorajo-os a terem presente os exemplos destes novos Santos. A sua intercessão faça com que
o México continue a ser sempre fiel, e no seu território aumentem os cristãos da estatura dos
Santos canonizados e de outros grandes filhos da Igreja nessa terra.

2. No final desta solene celebração, dirijamos os nossos pensamentos e as nossas orações à
rainha do Céu, com espírito de gratidão pela materna assistência com que acompanhou os novos
Santos no caminho rumo à perfeição cristã. Como filhos da Igreja no México, eles amaram e
invocaram sempre Nossa Senhora, sobretudo com o lindo título de Virgem de Guadalupe. A ela,
estrela da evangelização no continente americano, confiamos um dos objectivos fundamentais do
grande Jubileu: "Suscitar em cada fiel um verdadeiro anseio de santidade" (Tertio millennio
adveniente, 42).

3. Às 10.00 horas do próximo domingo, terei a alegria de celebrar nesta Praça o Jubileu da
amada Diocese de Roma, da qual há vinte e dois anos o Senhor me designou Pastor.

Juntos invocaremos sobre a Igreja e a Cidade de Roma a graça e a Bênção do Senhor, para que
este Ano Santo, cuidadosamente preparado com o Sínodo diocesano e a Missão da Cidade, seja
um acontecimento de fé e de conversão para os romanos e dê bons frutos para as pessoas e as
famílias, assim como para a vida desta Cidade tão querida.

Ao convidar todo o povo de Deus a participar nesse evento, confio este grande encontro jubilar à



intercessão de Maria, Salus Populi Romani.
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