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1. No final desta solene celebração litúrgica, o nosso olhar dirige-se para Maria Santíssima, que
no tempo pascal invocamos com a bonita antífona "Regina caeli". A devoção à Virgem faz parte
integrante da vida cristã, como é demonstrado claramente pelos novos Beatos.

Por conseguinte, dirijamo-nos a ela com confiança, recomendando-lhe de modo particular
quantos sofrem na Terra Santa, de onde me chegam apelos provenientes de várias partes.
Garanto a todos a nossa solidariedade espiritual e humana, enquanto convido a rezar para que os
esforços que estão a ser realizados para restabelecer o respeito das pessoas e dos bens e
favorecer o advento de uma paz justa e duradoura sejam coroados pelo bom êxito.

2. Ao saudar agora os Bispos, as Autoridades civis, os sacerdotes, os religiosos e fiéis de lingua
espanhola, especialmente os que provêm da Costa Rica, da Nicarágua, da Colômbia e da
Argentina, apraz-me recordar como os novos Beatos de origem Latino-americana também são
um eloquente exemplo de devoção à Santíssima Virgem.

Que este exemplo vos ajude a todos, e de maneira particualr a vós que pudestes participar hoje
nesta solene cerimónia de beatificação, a ter sempre confiança na Virgem Maria, para serdes,
cada qual na sua vocação específica, verdadeiros discípulos do seu Filho.

3. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua italiana, em festa pela beatificação de
Caetano Errico e Ludovico Pavoni; uma saudação que faço extensiva a todos os seus filhos
espirituais de outras nações, assim como a todos os que prestam homenagem aos Beatos Luís
Variara e Artemides Zatti, que a Providência transferiu da Itália para a América Latina, para que lá
dessem frutos para o Reino dos céus.



Neste domingo celebra-se na Itália o Dia pela Universidade Católica do Sagrado Coração. Desejo
todo o bem para esta importante instituição que, harmonizando fé e cultura, oferece um precioso
serviço a toda a sociedade.

Por fim, recordo que se celebra hoje o Dia pela doação e o transplante de órgãos, e faço votos
por que a solidariedade de muitos dê esperança aos numerosos doentes que esperam um
transplante.

Dirijamos agora com o canto a nossa oração a Maria, Rainha do Céu.

 

 

© Copyright 2002 - Libreria Editrice Vaticana

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


