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Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa, com os seus Pastores e
Autoridades, em festa pela beatificação de Alexandrina de Balasar. O Coração Imaculado de
Maria, de quem ela foi tão devota, seja porta de esperança para a humanidade do nosso tempo.
Desejo dirigir uma cordial saudação aos peregrinos vindos de vários Países a fim de prestar
homenagem aos novos Beatos.

Saúdo com afecto os Senhores Cardeais, Bispos, Sacerdotes e demais peregrinos de língua
espanhola aqui presentes. Sobretudo as Missionárias de Maria Imaculada e de Santa Catarina de
Sena, e as Servas de Santa Margarida Maria e dos Pobres, que se alegram com a Beatificação
das suas respectivas fundadoras. Também as Salesianas da Espanha rejubilam com o
testemunho da Irmã Eusébia Palomino. Que os novos Beatos vos ajudem e animem a todos a
alcançar a meta da santidade.

Saúdo cordialmente os meus concidadãos. Hoje estão em festa os Salesianos, que recebem um
novo padroeiro, o Beato Augusto Czartoryski. Dirijo-lhes uma saudação particular:  o exemplo do
vosso Beato coirmão consolide o vosso zelo e a sua protecção e intercessão vos amparem no
serviço quotidiano. É para mim uma grande alegria pessoal poder receber no Vaticano, nesta
ocasião, a família do Beato, tão benemérita para a Polónia. Estive estreitamente ligado a ela
como Bispo de Cracóvia, sobretudo com o Prelado Stanislao Czartoryski. Abençoo de coração
todos os peregrinos aqui presentes e quantos estão unidos a nós através da rádio e da televisão.

Saúdo as Irmãs da Caridade de Santa Joana Antida Thouret e os fiéis devotos da Beata Nemésia
Valle, em particular os provenientes da Arquidiocese de Turim. Cada um dos novos Beatos



alimentou uma devoção filial e profunda a Maria Santíssima. Com igual confiança, também nós
nos dirigimos a ela, implorando que a família humana possa encontrar os caminhos da justiça e
da paz.
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