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Queridos irmãos e irmãs

Também este ano chega ao fim a minha estadia de Verão em Castel Gandolfo. Dou graças ao
Senhor por ter podido transcorrer esses meses, em serena distensão, numa localidade tão
agradável dos Castelos Romanos. A minha gratidão estende-se a cada um de vós que, de certo
modo, fazeis parte da "família" do Papa quando ele mora aqui. Dia após dia pude apreciar a
vossa dedicação e generosidade. Por isso agradeço-vos, enquanto vos saúdo com afecto. Em
primeiro lugar, saúdo o Dr. Saverio Petrillo, Director-Geral das Vilas Pontifícias, sempre atencioso
e zeloso.

A ele vai a minha sincera gratidão também pelas gentis palavras que quis dirigir-me em vosso
nome. Depois, estendo o meu grato pensamento a quantos prestam a própria colaboração, de
várias formas, nas Vilas Pontifícias e peço a Deus que vos recompense, queridos amigos, pelo
empenho e pela fidelidade com que desempenhais as tarefas que vos são confiadas. De bom
grado uno à minha lembrança as vossas famílias e os que vos são queridos.

Da minha parte, garanto que não deixarei de rezar por cada um de vós e por todas as vossas
intenções e peço-vos para que vos recordeis de mim nas vossas orações. O Senhor, rico de
bondade e de misericórdia, que nunca deixa faltar a sua ajuda a quem confia nele, seja sempre o
vosso firme apoio. Sobre vós vele com materna protecção a Virgem Maria, que no mês de
Outubro invocaremos de modo especial com a recitação do santo Rosário. Que Ela vos
acompanhe, a vós e as vossas famílias, em todos os momentos. Com esses sentimentos,
abençoo-vos de modo afectuoso, juntamente com os vossos familiares e todas as pessoas que
vos são queridas.
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