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Realiza-se hoje o Dia Nacional de Oração pela Paz na Colômbia, esse querido País que desde há
anos está a viver uma situação de grave agitação social, com numerosos assassínios, sequestros
e outros actos de violência. Uno-me de coração a esta oração para pedir a Deus que ajude a
superar constrastes e conflitos, e a caminhar rumo a uma paz estável, com a libertação dos
sequestrados e a instauração de um diálogo sincero que restabeleça a fraternidade e a
solidariedade entre os queridos filhos e filhas da Colômbia.

Saúdo-vos, queridos peregrinos vindos de diferentes países para participar nas beatificações de
hoje. Oxalá estas novas figuras de santidade, sobretudo D. Maloyan e a Ir. Emília Gamelin, vos
ajudem a tornar-vos, vós também, santos na vossa vida, dando um eloquente testemunho
quotidiano do vosso amor a Cristo e aos vossos irmãos e irmãs, sobretudo aos pobres!

Saúdo com afecto os peregrinos que vieram a Roma das Dioceses de Essen e de Monastério por
ocasião da beatificação. O exemplo dos dois beatos vos dê a força e a esperança de servir Deus
e o homem na vossa vida quotidiana. A rainha da paz, juntamente com todos os santos e beatos,
seja para vós uma poderosa intercessora. Concedo-vos de coração a Bênção apostólica.

Aos peregrinos e visitantes de língua inglesa, que participaram na cerimónia de beatificação de
hoje, renovo o meu apelo a fazer do Rosário uma oração quotidiana pela paz durante este mês
de Outubro. Sobre vós e as vossas famílias invoco abundantes bênçãos do Senhor.

Saúdo com afecto os peregrinos de língua italiana e agradeço-lhes o testemunho de devoção aos
novos Beatos.



Neste momento, desejo recordar as vítimas do desastre aéreo que se verificou há três dias no
Mar Negro. Rezo ao Senhor que conceda o repouso eterno e conforte todos os que choram o
trágico desaparecimento. Confiamos agora todos os sofrimentos humanos à intercessão de Maria
Santíssima, recitando juntos o Angelus.
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