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Caríssimos Irmãos e Irmãs

1. Com o mês de Julho, começa para muitos o período de férias. Desejo de coração a todos os
que se encontram em lugares de férias um sereno e proveitoso fortalecimento físico e espiritual.
Ao mesmo tempo, não posso deixar de recordar com afecto todos os que não podem ir de férias.
Penso sobretudo em quantos se encontram nas prisões ou nos hospitais, ou que ficam sozinhos
nas suas casas. Desejo garantir-lhes a minha proximidade espiritual, enquanto faço votos para
que não lhes falte a ajuda necessária das pessoas amigas. Além disso, exprimo profundo apreço
por aqueles que, com autêntico espírito humano e cristão, se dedicam voluntariamente à
assistência dos necessitados, dos doentes e de todos aqueles que se encontram em dificuldade.

2. A este propósito, é-me grato recordar que precisamente hoje se festeja a memória litúrgica do
padroeiro dos enfermos e de quantos se ocupam deles: São Camillo de Lellis.

Quando ele era um jovem soldado, a Providência serviu-se de uma chaga num pé para que ele
fizesse a experiência do hospital, no "San Giacomo" de Roma. E aquela mesma chaga conduziu-
o de novo, alguns anos mais tarde, ao mesmo hospital, onde se dedicou a curar os doentes,
sobretudo os mais graves e repugnantes, nos quais via e servia Jesus.

Tendo compreendido a vontade de Deus, consagrou-se totalmente a Ele para este importante
serviço e fundou uma nova Ordem: a dos Ministros dos Enfermos, que depois passaram a
chamar-se "Camilliani". Eles têm sobre o peito, cosida no hábito, uma grande cruz vermelha, para
recordar a si mesmos e a todos que Cristo é o médico divino, o verdadeiro salvador da
humanidade.



3. Saúdo-vos cordialmente, peregrinos de língua francesa que viestes recitar o Angelus. Peço ao
Espírito Santo que abra os vossos corações, para que a Palavra de Deus dê frutos na vossa vida
de baptizados.
Invoco sobre os peregrinos de língua inglesa a abundância das bênçãos divinas, ao mesmo
tempo que vos desejo umas férias agradáveis e cheias de frutos espirituais.
Saúdo de coração os peregrinos de língua alemã. O Senhor vos abençoe e vos acompanhe na
vossa vida e também no período de férias!

Saúdo cordialmente os peregrinos de língua espanhola. Este período de Verão seja propício para
experimentar também a presença de Deus nas vossas vidas. Bom domingo!
Caríssimos peregrinos de língua portuguesa, ao saudar-vos cordialmente peço que rezeis para
que a próxima Viagem Apostólica produza abundantes frutos no Continente da Esperança,
especialmente no meio dos jovens.

Saúdo com afecto os peregrinos de língua italiana, sobretudo a comunidade do Noviciado
internacional das Filhas de Maria Auxiliadora, garantindo uma especial oração pelas treze noviças
que emitirão a profissão a 5 de Agosto próximo.

4. Confiemos a Maria todas as nossas intenções. Peçamos-lhe que vigie sobre a já próxima
Jornada Mundial da Juventude, para que seja uma experiência rica de fé e de empenho para os
jovens que se encontrarão em Toronto.

"Angelus Domini...".

Desejo a todos bom domingo.
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