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Agradeço os Cardeais, Cardeal Sebastiano Baggio e o Cardeal Léon-Etienne Duval, os Bispos, e
todos os membros do Congresso organizado pela Comissão Migrações e Turismo sob a guia de
Monsenhor  Emanuele Clarizio. Obrigado por esta obra. Também gostaria de agradecer todos os
presentes pela visita. Viestes manifestar vosso apego à Igreja e à pessoa o sucessor de Pedro, e
sei bem que desejastes este encontro já para o domingo passado e ficastes desapontados por eu
estar em Sena.

Tenho o prazer agora de poder encontrar-me convosco, estar junto de vós, ouvir-vos com as
vossas vozes, com a vossa música tão famosa, mas especialmente com os vossos corações que
são, fora de dúvida, sinceros e abertos. Sinal especial desta abertura é a presença das famílias,
de modo particular das crianças, que foram as primeiras a encontrar o caminho para virem ter
com o Papa. É privilégio seu, um dever, e eu fico sempre contente ao tê-las perto.

Estou contente com o vosso encontro, que foi —  segundo disse o vosso capelão — encontro de
oração. Encontrastes-vos para orar, para conhecer melhor Jesus Cristo, a Sua palavra, e para
participar nesta palavra viva que forma a nossa vida. Certamente, também as vossas reuniões
religiosas, de oração, servem para formar a vossa vida pastoral, familiar e cristã.

Tanto representantes dos grupos italianos, como personalidades de outros países como a
Jugoslávia, disseram-me que encontrais na Igreja especial apoio. Encontrais sacerdotes e irmãs
que partilham a vossa vida e, aproximando-se de vós, procuram formar a comunidade cristã



convosco. Esta é a missão da Igreja, e ela procura cumpri-la também neste campo especial. O
Papa Paulo VI era muito aberto convosco, para inspirar aquela missão da Igreja entre as vossas
comunidades. Como seu Sucessor, também eu quero continuar a mesma obra, de modo
particular com a ajuda da Comissão destinada especificamente a tal fim, com o auxílio dos Bispos
e dos Sacerdotes que a ela se dedicam. Espero que este encontro de hoje seja o início de outros
possíveis encontros e que no futuro nos organizaremos melhor para logo podermos nos
encontrar.

Gostaria de concluir juntamente com os Cardeais e os Bispos aqui presentes, dando-vos uma
bênção a todos vós, às vossas famílias e a todos os componentes das vossas comunidades na
Itália, na Europa e no mundo.
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