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1. Um apoio importante para a vida do Beato Ivan Merz foi, juntamente com a Eucaristia, a terna

devoção que ele nutria para com a Mãe do Senhor.
Também nós, no final desta liturgia, dirigimos o olhar para a Virgem Maria e unimo-nos a toda a
Igreja que, repetindo a saudação do Arcanjo Gabriel, contempla o mistério da Encarnação do
Filho de Deus. Pedimos-lhe que nos introduza "na contemplação do rosto de Cristo e na
experiência da profundidade do seu amor" (Rosarium Virginis Mariae, 1).
2. Saúdo com afecto os peregrinos de língua alemã. Por intercessão do novo Beato, o Senhor vos
conceda que sejais, como ele, fortes na fé, firmes na esperança, laboriosos na caridade.
Abençoo-vos de coração.
A vós, Irmãos e Irmãs de língua húngara, a minha saudação mais cordial com votos de que a
graça divina ampare os vossos passos e ilumine a vossa vida. Abençoo-vos com afecto.
Na recordação do compromisso do Beato Ivan Merz na Acção Católica, saúdo os fiéis de língua
italiana. O seu exemplo de leigo cristão ajude cada um a responder com coerência à vocação
recebida. Abençoo-vos a todos de coração.
Dirijo a minha saudação afectuosa e a minha bênção aos fiéis provenientes da Sérvia e de
Montenegro. Caríssimos, a intercessão da Mãe do Senhor e do Beato Ivan vos obtenha a
abundância das graças divinas.
Saúdo cordialmente os peregrinos que vieram da Croácia, que se honram de ter dado à Igreja um
novo Beato: o seu exemplo vos guie pelos caminhos do Senhor! Com a minha bênção.
3. Confio à Mãe de Deus a minha oração por todos vós e o meu profundo agradecimento pelo
acolhimento cordial que me dedicastes.
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E um desejo final: com a sua poderosa intercessão, a Virgem Maria vos obtenha do seu Filho a
graça de manter íntegra a vossa fé, firme a vossa esperança, e fervorosa a vossa caridade em
qualquer circunstância.
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