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Domingo, 15 de Outubro de 2006 

Antes de concluir esta solene celebração, desejo dirigir uma cordial e reconhecida saudação a
todos vós que, provenientes de diversos Países, com a vossa devota participação tornastes mais
evidente o significado do acontecimento de hoje para a Igreja universal.

Dou as minhas boas-vindas aos peregrinos de língua espanhola que vieram para esta solene
celebração. Saúdo cordialmente os meus irmãos Bispos do México, as autoridades, assim como
os numerosos mexicanos que participaram na canonização de São Rafael Guízar y Valencia,
Bispo de Veracruz. O seu exemplo ajude os fiéis católicos a seguir com fidelidade e coerência o
caminho de Cristo, testemunhando a toda a sociedade a beleza do seu amor e da sua paz. Bom
domingo a todos!

Sinto-me feliz por saudar os peregrinos de língua inglesa hoje aqui presentes, especialmente os
que vieram para a canonização da Madre Théodore Guérin, fundadora das Irmãs da Providência
de "Saint Mary-of-the-Woods". A Igreja rejubila com os novos Santos que hoje são elevados aos
altares. Que o seu exemplo nos inspire e que as suas orações nos orientem e nos encoragem. Ao
invocar em abundância as Bênçãos de Deus sobre vós, desejo-vos bom domingo!

Saúdo os peregrinos franceses que vieram para as canonizações, em particular a delegação
oficial do Governo francês e os peregrinos da diocese de Saint-Brieuc et Tréguier, com o seu
Bispo. Possa Santa Théodore Guérin estimular-vos a viver a vossa fé e a dar testemunho dela
junto dos nossos contemporâneos dedicando especial atenção aos mais desamparados da
sociedade. Com a minha Bênção apostólica.

Épara mim uma grande alegria saudar os numerosos peregrinos de língua alemã presentes na
Praça de São Pedro. Contemplai o exemplo dos novos Santos e tende confiança na intercessão
do Senhor!



Saúdo cordialmente todos os peregrinos polacos que vieram para prestar homenagem aos novos
santos. Desejo-vos que o exemplo de Rafael Guízar y Valencia, Filippo Smaldone, Santa Rosa
Venerini e Théodore Guérin vos ajude a seguir com fidelidade Cristo, testemunhando o Seu
Evangelho de amor e de paz. Saúdo com afecto os peregrinos de língua italiana que vieram para
prestar homenagem em particular a São Filippo Smaldone e a Santa Rosa Venerini. Agradeço
pela sua presença à Delegação oficial do Governo italiano, aos Bispos e às Autoridades civis
provenientes especialmente da Puglia e de Nápoles.

Dirigindo-nos agora à Virgem Maria, queremos agradecer-lhe a sua materna presença na vida
dos novos Santos, e pedir a sua intercessão para que cada crente responda com alegria e
generoso compromisso à chamada que Deus lhe dirige para ser sinal da sua santidade.
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