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Caros irmãos e irmãs da Diocese de Pozzuoli

É com particular afecto que vos saúdo a todos vós, que viestes tão numerosos peregrinar aos
túmulos dos Apóstolos Pedro e Paulo. Sei que estais acompanhados pelo vosso benemérito
Bispo, Dom Salvatore Sorrentino, que celebra o quadragésimo aniversário de Ordenação
Presbiteral e vigésimo da Episcopal. Para ele vão os meus, os nossos fraternais votos.

Dirijo a minha saudação também aos representantes do Cabido da Catedral; do Clero diocesano
e religioso, e das Religiosas que trabalham na Diocese. Nem quero esquecer o Senhor
Presidente da Câmara da Cidade de Pozzuoli e os representantes de várias administrações
municipais. Em seguida, a todos os meninos, que vejo numerosos no meio de vós, desejo
assegurar um espiritual e afectuoso abraço.

A vós todos me é agradável exprimir a satisfação pela vossa presença de hoje. É mais uma prova
da vossa sentida fidelidade à Sé de Pedro e do vosso desejo de estreitar cada vez mais os
vínculos eclesiais mútuos. Desejo-vos de coração vida de prosperidade cristã, que se torne
testemunho eficaz dé quanto pode ser fonte de serenidade e vigor a comunhão autêntica com o
Senhor. Tendes a preceder-vos longa história cristã pois, quando São Paulo veio a Roma,
desembarcou primeiro em Pozzuoli e lá encontrou uma pequena mas generosa comunidade de
cristãos, que o recebeu com afectuosa hospitalidade (Cfr. Act 28, 13-14). Sede sempre dignos
desta antiga herança, fazei-a até maturar em plenitude para vosso bem e de quantos para vós
olham.

Sei também que habitais numa zona, onde ferve o trabalho tanto agrícola como industrial. Por
isso, ao mesmo tempo que presto homenagem à vossa operosidade, exprimo a firme esperança



de que saibais quotidianamente santificá-la por meio de uma sólida e alegre adesão de fé ao
Evangelho e de amor a Cristo.

De modo especial, auguro para as várias actividades diocesanas florescimento sempre crescente:
sobretudo no que diz respeito ao Seminário, à providencial instituição do Diaconado permanente,
às Associações católicas e aos Institutos de instrução e de beneficência. Fecunde o Senhor
abundantemente com a Sua graça o vosso constante esforço evangélico em serviço dos irmãos.

Como penhor destes votos e em sinal da minha benevolência, tenho o prazer de conceder a
particular Bênção Apostólica, que me apraz tornar extensiva também a todas as vossas pessoas
queridas, especialmente às crianças, aos doentes e aos necessitados.
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