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Caríssimos Irmãos e Irmãs

Écom alegria e sensibilizado que vos dirijo a minha cordial saudação durante esta visita à querida
Cidade de Sena. Certamente não podia esquecer-me de vós, que entre os membros do Corpo de
Cristo, que é a Igreja, sois os mais dignos de atenção e cuidado.

Vim aqui entre vós para trazer a certeza da minha viva participação nos vossos sofrimentos.
Sabei que o Papa está perto de vós com particular afecto e sobretudo reza por vós, para que o
Senhor alivie as vossas penas e ainda mais vos conceda que as enfrenteis com força interior e
espírito evangélico.

Quando nós cristãos fazemos a experiência do sofrimento, devemos estar com atenção e dar-lhe
o significado justo. Não é um castigo, mas ocasião de purificação dos nossos pecados; em
particular, é destinado ao bem dos homens nossos irmãos: como aconteceu com Jesus, que se
deu a si mesmo em resgate por todos (cf. Mc 10, 45). Uni, pois, mediante a fé, as vossas
tribulações às que ele sofreu seguindo os seus rastos que devemos levar as nossas cruzes, de
contrário tornam-se demasiado pesadas. Mas com Jesus Cristo à nossa frente, caminhamos mais
desenvoltos, porque ele dá sentido e força a todo o nosso sofrimento.

Recebei também os meus votos mais sentidos de pronta e completa cura, segundo a vontade de
Deus. Seja-vos penhor do meu afecto a particular e propiciadora Bênção Apostólica que de
coração concedo a todos vós, aos vossos Entes queridos e a todos os que amorosamente vos
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assistem.
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