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1. Ao dirigir a cada um de vós a minha cordial saudação de boas-vindas, estou contente por
exprimir uma viva gratidão por esta visita, que quase sela o longo e complexo trabalho de
restauro e da nova iluminação da Necrópole Vaticana, que durou mais de dois anos.

Agradeço de modo especial à ENEL por ter querido inserir este insigne complexo no projecto
"Luce per l'Arte", que previu outras cem intervenções sobre alguns dos mais importantes
monumentos italianos, entre os quais as catorze Catedrais da mais conhecida cidade da
Toscana.

Além disso, estou reconhecido à Fábrica de São Pedro pela perícia dos seus dirigentes, dos
técnicos especializados e da mestria qualificada. A Necrópole Vaticana, que a presença do
Túmulo do apóstolo Pedro torna quase o coração sagrado da Cidade, resplandece, agora, com
uma nova beleza. Os resultados conseguidos foram estabilizados graças à instalação de uma
climatização e a uma moderna instalação para iluminar o Túmulo de Pedro e os edifícios
sepulcrais situados debaixo da Basílica Vaticana. É, deste modo, oferecida aos peregrinos e
visitantes a visão quase plástica da primeira presença do Evangelho na capital do Império romano
e dos frutos de santidade suscitados por isso.

Queria, além disso, agradecer-vos o dom do precioso volume no qual, a partir do seu Túmulo,
quisestes narrar a vivência terrena do Príncipe dos Apóstolos, ilustrando-lhe a imagem e a



memória, com base nos escritos neotestamentários e na rica iconografia das várias épocas da
história.

A proximidade do Natal oferece-me a oportunidade de vos dirigir a vós e às pessoas que vos são
queridas ardentes votos de felicidades, que acompanho com  uma  Bênção  especial,  portadora
do  auxílio  divino  e  de  todos  os  bens almejados.
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