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Senhor Presidente

A sua presença aqui, no início da minha peregrinação à terra natal do Papa João Paulo I honra-
me; as suas palavras, tão cordiais e sinceras, confortam-me, porque vejo em si, num certo modo,
a Itália, oiço a voz da Itália, desta nação dilecta, que depois da morte imprevista do Papa Albino
Luciani, se tornou também a minha Pátria, como Bispo de Roma e Primaz da Igreja italiana.

Por isso agradeço-lhe do coração, e ao mesmo tempo a todas as outras Autoridades civis,
militares, escolares e religiosas, com os sentimentos vivos e profundos que me ditam o amor que
possuo para com o povo italiano e a veneração para com o meu predecessor, que permaneceu
tão pouco tempo na Cátedra de Pedro.

A minha peregrinação nesta terra abençoada pretende ser um encontro espiritual com João Paulo
I, para sentir ainda mais uma vez a sua influência de serenidade e de paz interior:

— uma homenagem à fé, à cultura, às tradições humanas e cristãs, aos ideais deste povo
religioso e trabalhador.

— um convite a seguir os ensinamentos e os exemplos que este grande Pontífice deu, não só à
Igreja, mas a toda a humanidade, e sobretudo a sua mensagem de amor.
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— Que Ela nos acompanhe hoje nesta visita à sua terra acolhedora e sugestiva; mas que nos
acompanhe sobretudo durante toda a vida, Aquele que hoje recordamos de modo particular e que
deixou na Igreja e no Mundo uma esteira profunda.

Senhor Presidente!

Enquanto renovo ainda o meu sentido agradecimento, desejo estender a minha saudação paterna
e cordial a toda a Itália, concedendo a Bênção Apostólica.
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