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Domingo, 29 de Abril de 2001 1. Antes de concluir esta solene celebração, que nos fez experimentar a alegria da

comunhão dos santos, dirijamo-nos com filial devoção à Virgem Maria, a qual, como já aconteceu no Cenáculo de

Jerusalém, está no centro desta comunhão.Os novos Beatos encontraram nela o guia na peregrinação da fé, o sinal

confortador de esperança certa, o exemplo de amor generoso para com Deus e os irmãos. Quem se põe nas pegadas

de Cristo no caminho da santidade experimenta, ao longo do caminho, a proximidade materna de Nossa Senhora.Ao

aproximar-se o mês de Maio, convido todos a predispor-se para o viver em união com Maria, recitando o Santo Rosário

de maneira individual ou comunitária. Na escola da Virgem, ao longo dos séculos, muitos homens e mulheres se

formaram na santidade. Eles exortam-nos a unir-nos à sua luminosa multidão para cantarmos juntos a glória da Rainha

do Céu.2. Queridas Irmãs de Santa Ana e todos vós, peregrinos do Canadá, que viestes participar na beatificação de

Maria-Ana Blondin, saúdo-vos cordialmente. Que a figura da nova bem-aventurada ilumine o vosso caminho espiritual

no seguimento de Cristo, tornando-vos, como ela, humildemente disponíveis aos apelos do Espírito Santo!Ao saudar

com afecto as Missionárias Eucarísticas de Nazaré e todos os peregrinos de língua espanhola que participaram nesta

solene cerimónia, desejo recordar como era importante para os novos Beatos recorrer sempre à intercessão da Virgem

Maria no seu caminho para Deus. Que o seu exemplo vos ajude a confiar sempre nela em todas as circunstâncias.3.

Celebra-se hoje na Itália o Dia da Universidade Católica. Ao dirigir uma saudação de bons votos aos professores e aos

estudantes deste Ateneu, agradeço a todos os que, de várias formas, contribuem para apoiar a actividade científica e

cultural.Por fim, saúdo os peregrinos de língua italiana e agradeço-lhes a sua presença amiga. Cantemos agora juntos o

Regina Caeli. 
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