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Esta sugestiva procissão de velas, que percorreu a "Via della Conciliazione" partindo do Castelo
de Santo Ângelo, conclui a jornada hodierna totalmente dedicada a Nossa Senhora. O
espectáculo significativo, oferecido por este longo cortejo de velas, traz à mente aquele que, mais
ou menos nesta mesma hora, está a realizar-se em Lourdes, cidadela de Maria, na qual inúmeros
peregrinos sadios e doentes vivem uma experiência espiritual intensa e consoladora.

Maria guia e ilumina o nosso caminho, caríssimos Irmãos e Irmãs, que saúdo com grande afecto.
Maria, Mãe terníssima, acompanha-nos na alegria e no sofrimento, nos momentos felizes e de
provação física e espiritual, para nos ajudar a repetir em toda a circunstância o nosso "sim" à
vontade de Deus.

Hoje de manhã, nesta mesma Praça de São Pedro, celebrámos o Jubileu dos Doentes e dos
Agentes no campo da saúde. Nesta noite, estamos aqui de novo para pedir a Maria, "Saúde dos
enfermos", que faça do Ano Santo um verdadeiro "ano de graça". A Virgem Imaculada ajude cada
um a experimentar, "em virtude de uma sincera conversão do coração, a abundância da
misericórdia de Deus e a alegria de uma comunhão mais plena com os irmãos, primícias da
alegria sem fim do Céu" (Oração a Maria Santíssima, "Saúde dos enfermos").

Irmãos e Irmãs caríssimos, ao confiar-vos à protecção da Virgem Santíssima concedo-vos, às
vossas famílias e a todas as pessoas que vos são queridas uma especial Bênção, que de bom
grado faço extensiva a quantos estão unidos a nós espiritualmente, de modo especial junto da
Gruta de Lourdes e noutros santuários marianos.
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