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1. Neste Domingo, a liturgia volta a propor-nos o ensinamento de Jesus sobre a verdadeira
riqueza:  ela não é constituída pelos bens materiais, mas é espiritual, e consiste em reconhecer o
primado de Deus na nossa vida, deixando-nos conduzir, com todas as escolhas quotidianas, pelo
seu Evangelho. Para a multidão que o segue, Jesus explica que é insensato "quem acumula
tesouros para si, mas não é rico diante de Deus" (cf. Lc 12, 21).

2. Caríssimos Irmãos e Irmãs! Uma testemunha singular e um exemplo eloquente desta "riqueza"
espiritual é Maria, que se define "serva" do Senhor, e se abandona totalmente à vontade divina.
Que a Virgem Maria nos oriente no caminho árduo mas libertador da santidade cristã, fonte de
paz e de alegria interiores.

Pedirei esta graça para todos os crentes na peregrinação a Lourdes, aonde irei nos dias 14 e 15
de Agosto, e depois a Loreto, onde estarei em 5 de Setembro para me unir à peregrinação
nacional  da  Acção  Católica  Italiana,  à qual aderiu também o Centro Desportivo Italiano.

3. Agradeço à Conferência Episcopal Italiana, ao Arcebispo de Loreto e à Presidência nacional da
Acção Católica aqui representada pela Presidente e pelo Assistente Eclesiástico Geral o convite
para participar na peregrinação a Loreto. Nessa circunstância, terei a alegria de inscrever no
Álbum dos Beatos três membros da Associação:  o médico, e depois sacerdote, Pedro Tarrés y
Claret, de Barcelona, e os jovens Alberto Marvelli e Pina Suriano, ambos italianos.

Exorto os membros da Acção Católica a participarem em grande número. Caríssimos, espero-vos
em Loreto! Espero as crianças, os adolescentes, os jovens e as famílias! Juntos, pediremos à



Virgem de Loreto que obtenha uma nova primavera de graça e de empenho para a Associação e
para todo o povo cristão.

Depois do Angelus

Saúdo-vos com alegria, peregrinos francófonos, vindos para a recitação do Angelus. Juntamente
com a Virgem Santa, possais acolher Cristo para viver em intimidade com Ele.

Saúdo todos os peregrinos e visitantes de língua inglesa, aqui presentes para o Angelus de hoje.
Que a vossa estadia em Roma aprofunde o vosso amor pela Igreja universal. Sobre todos vós,
invoco a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Boas férias!

Dou as minhas cordiais boas-vindas aos peregrinos e visitantes de expressão alemã. Que Cristo
vos envie como mensageiros do seu amor pelo mundo inteiro. Desejo-vos boas férias!

Saúdo cordialmente os peregrinos de língua espanhola. Neste período de Verão, convido todos a
rezar com devoção à Santíssima Virgem Maria, nos numerosos ermos, igrejas e santuários a Ela
dedicados nas vossas terras. Obrigado pela vossa visita.

Caros Irmãos e Irmãs! Vivi a insurreição de Varsóvia em Cracóvia, com uma forte tensão
espiritual e com a oração. Hoje, no 60º aniversário daquele ímpeto patriótico rumo à liberdade,
juntamente com todos os Polacos, inclino a cabeça e presto homenagem aos heróis da capital
Varsóvia que, contra o ocupante, empreenderam a luta pela liberdade e a soberania da Pátria.
Peço que o Senhor recompense aqueles homens que, com grande heroísmo, sacrificaram a sua
própria vida. A todos os que hoje gozam a liberdade pela qual combateram, manifesto as minhas
profundas honra e estima. Abençoo de coração a heróica Varsóvia!

Na hodierna celebração da festa nacional suíça, formulo os meus votos cordiais ao Corpo da
Guarda Suíça, na viva lembrança da minha recente viagem apostólica àquele nobre país.
Saúdo os peregrinos de língua italiana, em particular as Irmãs da Imaculada, de Génova,
reunidas para o Capítulo Geral. Caras Irmãs, fiéis ao carisma do vosso Fundador, Santo
Agostinho Roscelli, viveis com renovado impulso a missão que hoje o Senhor vos confia.

Saúdo também os jovens das paróquias de Isola d'Asti e de Montegrosso d'Asti, os estudantes
universitários do Movimento Eclesial Carmelitano, a Banda musical de Santo Êstevão, de
Calastra, e o numeroso grupo familiar proveniente de Bassano del Grappa.

Desejo a todos um bom domingo!
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