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Dirijo uma cordial saudação aos Cardeais, aos Bispos, às Autoridades civis e a todos os
peregrinos que vieram para esta solene celebração.

Dou cordiais boas-vindas aos peregrinos libaneses que vieram para a canonização de Nimatullah
Al-Hardini, saudando de maneira especial Sua Beatitude o Patriarca Nasrallah Pierre Sfeir e Sua
Excelência o General Émile Lahoud, Presidente da República libanesa. Faço votos por que o
novo Santo interceda junto de Deus a fim de que os seus compatriotas progridam pelos caminhos
da paz e da fraternidade.

Saúdo os peregrinos de língua espanhola:  o Senhor Cardeal Arcebispo de Barcelona, os Bispos,
Sacerdotes e fiéis provenientes da Espanha e da América, e de modo muito especial os Filhos da
Sagrada Família e as Missionárias Filhas da Sagrada Família de Nazaré, fundados pelo novo
Santo José Manyanet. Faço votos por que, seguindo o seu exemplo, e pela sua intercessão,
caminheis todos pelas sendas da santidade, seguindo o modelo do Lar de Nazaré!

Saúdo o Cardeal Arcebispo de Milão e os demais Prelados presentes, bem como a Delegação do
Governo italiano e todas as Personalidades presentes. Saúdo quantos vieram para honrar os
novos Santos, sobretudo os filhos e as filhas espirituais de Dom Orione, provenientes da Itália e
de várias partes do mundo; os Rogacionistas e as Filhas do Divino Zelo; as Irmãs da Sagrada
Família e a Congregação da Sagrada Família de Bérgamo, e a peregrinação diocesana de Milão.

Por fim, dirijo um pensamento especial à Polícia Estatal na ocorrência do seu aniversário,
juntamente com a expressão  do  grato  apreço  pelo  serviço prestado  generosamente  à  ordem,
 à segurança  e  à  tranquilidade  dos  cidadãos.

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20040516_vives_po.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20040516_orione_po.html


Desejo a todos os presentes que o testemunho dos Santos seja para cada um estímulo e amparo
no serviço quotidiano a Deus e ao próximo. Obtenha isto a Bem-Aventurada Virgem Maria, que os
novos Santos veneram com amor filial e à qual nos dirigimos confiantes.
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