A Santa Sé
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Estimados amigos, bom dia!
Dou boas-vindas aos membros da Directoria dos Cavaleiros de Colombo, por ocasião do
encontro que estais a promover em Roma. Agradeço-vos mais uma vez as orações que,
juntamente com todos os Cavaleiros e com as suas famílias, oferecestes por e pelas
necessidades da Igreja no mundo, desde a minha eleição como Bispo de Roma.
Na presente ocasião, desejo manifestar-vos também a minha gratidão pelo apoio leal que a vossa
Ordem presta desde sempre às actividades da Santa Sé. Esta ajuda encontra uma expressão
particular no «Vicarius Christi Fund», que constitui um sinal eloquente da vossa solidariedade
para com a solicitude do Sucessor de Pedro pela Igreja universal, manifestando-se também
quotidianamente, mediante as orações, os sacrifícios e a obra apostólica que numerosíssimos
Cavaleiros desempenham no âmbito dos respectivos Conselhos locais, nas paróquias e nas suas
comunidades. Oração, compromisso no testemunho da fé e atenção às necessidades dos irmãos
mais necessitados constituam sempre as três colunas que sustentam sempre a vossa obra, tanto
a nível individual como corporativo. E, em fidelidade à visão do vosso Fundador, Venerável Padre
Michael McGivney, continuai a procurar novos caminhos para ser o fermento do Evangelho no
mundo, a força para a renovação espiritual da sociedade.
No momento em que o Ano da fé se aproxima do seu encerramento, confio todos vós de maneira
especial à intercessão de são José, Guardião da Sagrada Família de Nazaré, como modelo
admirável daquelas virtudes varonis de fortaleza, integridade e fidelidade tranquilas, que os
Cavaleiros de Colombo se comprometem a preservar, cultivar e transmitir às gerações vindouras
de varões católicos.
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Enquanto vos peço que vos recordeis de mim nas vossas preces e com profundo afecto no
Senhor, concedo-vos de bom grado, a todos os Cavaleiros bem como às suas respectivas
famílias, a minha Bênção Apostólica.
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