A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA JOÃO PAULO II
AO PRESIDENTE DA CÂMARA
E MEMBROS DA JUNTA MUNICIPAL
NA DESPEDIDA DE CASTEL GANDOLFO
Quarta-feira, 21 de Setembro de 1982

Senhor Presidente da Câmara Municipal
Membros da Junta
e todos os Dependentes do Conselho de Castel Gandolfo
Como todos os anos, assim também agora chegou o momento de o Papa concluir a sua
permanência estiva e deixar, por conseguinte, esta amena região dos Castelos romanos.
Sinto-me feliz por terdes desejado este encontro de hoje, e agradeço-vos de coração a vossa
presença. Mas sobretudo quero agradecer-vos sinceramente as atenções e os cuidados, que
tivestes e dedicastes para tornar a minha permanência agradável e proveitosa. E o meu
agradecimento com certeza quer exprimir ainda os sentimentos de apreço e de reconhecimento
dos numerosos peregrinos, que nos meses passados vieram até cá acima para se encontrarem
com o Sucessor de Pedro, gozando também da organização e da hospitalidade proporcionadas
pelo Conselho de Castel Gandolfo e pelo vosso inteligente e dedicado trabalho.
De todo o coração faço votos por que Castel Gandolfo, com a ajuda do Senhor, conserve
constantemente o culto dos valores morais e cresça sempre em ordenado e pacífico progresso.
A todos vós a rainha mais cara saudação, enquanto vos exprimo o vivo desejo de voltar a ver-vos
ainda no ano que vem. Levai também a minha saudação àqueles que vos são caros. E, por vosso
intermédio, pretendo também dirigir-me aos habitantes deste Município, para transmitir a todos o
meu afecto e a todos encorajar no caminho do bera.
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O Senhor vos assista no vosso trabalho e vos proteja todos os dias e também as vossas famílias.
Invocando as suas graças abundantes, é-me grato conceder-vos uma particular e propiciadora
Bênção Apostólica que é também sinal da minha constante benevolência.
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