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1. No termo desta solene celebração, saúdo cordialmente os peregrinos, em particular os fiéis das
Regiões do Piemonte, da Calábria e da Ligúria que, juntamente com os seus Pastores e as
Autoridades civis, vieram para prestar homenagem aos novos Santos. Estas luminosas
testemunhas do Evangelho, que hoje a Igreja nos indica, convidam-nos a dirigir o olhar para
Nossa Senhora. É a Ela que eles recorreram constantemente na sua existência.

2. Agora, dirijo-me com muito afecto aos peregrinos espanhóis que participam na Canonização de
Santo Afonso de Orozco, e também dos outros novos Santos. Saúdo os Senhores Cardeais e
Bispos, as Autoridades civis, os presbíteros, os fiéis e, de maneira muito especial, os membros da
grande Família de Santo Agostinho, hoje enriquecida com um novo Santo. Como ele, também
todos vós possais experimentar sempre a protecção da Mãe de Deus e nossa Mãe.

3. Saúdo com afeto os peregrinos do Brasil, Pastores e fiéis que vieram assistir à Canonização da
Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Saúdo especialmente o Senhor Presidente da
República e demais Autoridades civis, que se uniram a esta celebração. Faço votos para que a
vida da Madre Paulina possa continuar servindo como modelo de santidade às Irmãzinhas da
Imaculada Conceição, e para que "nosso Senhor possa ser conhecido, amado e adorado por
todos e em todo o mundo".

4. Ontem teve lugar na Itália, promovida pela Global March against Child Labour e pela
Associação "Mani Tese", uma jornada de sensibilização para o grave problema do trabalho
infantil. Oxalá esta iniciativa venha a ser uma ocasião propícia para procurar caminhos de solução
eficazes para este fenómeno intolerável.



Além disso, desejo saudar os jovens reunidos em San Giovanni Rotondo, em preparação para a
Canonização do Padre Pio. Dilectos jovens, continuai com coragem ao longo do caminho da
santidade.

Por fim, desejo exprimir a minha gratidão pelos bons votos que, em nome de todos, me foram
dirigidos pelo Senhor Cardeal Bernardin Gantin, Decano do Colégio Cardinalício. Em particular,
fiquei confortado pela certeza das orações especiais pela minha pessoa e pelo cumprimento do
ministério petrino, que me foi confiado pelo Senhor. Nesta perspectiva, convido-vos a unir-vos
agora a mim na invocação da Virgem Maria, para quem nos voltamos com a antífona do Regina
Caeli.
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