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Senhor Presidente
da Câmara Municipal
Senhores Membros
da Junta e do Conselho Municipal!

Obrigado por esta vossa visita! Chegou o momento de me despedir de Castel Gandolfo, e é-me
grato encontrar-vos, antes de voltar para o Vaticano. Apresento de bom grado  a  minha
 saudação  reconhecida  e  cordial  a  cada um de vós e, por vosso intermédio, às pessoas que
representais.

De maneira especial agradeço-lhe, Senhor Presidente da Câmara Municipal, a sua cortesia, as
amáveis palavras e os sentimentos que quis exprimir, também em nome da Administração e de
toda a população de Castel Gandolfo, tão próxima de mim. Todas as vezes que volto a Castel
Gandolfo, aprecio o calor humano do seu povo, que de tantos modos e com múltiplos sinais me
exprime a sua proximidade espiritual.

Também neste Verão tive ocasião de experimentar a acolhedora hospitalidade da vossa bonita
cidade para comigo e os meus colaboradores, assim como para com as pessoas que vieram
visitar-me. Em particular, quereria agradecer-vos tudo o que fizestes em favor dos jovens vindos
em tão grande número também a Castel Gandolfo para a Jornada Mundial da Juventude. Estou
certo de que também para vós, como para toda a comunidade eclesial, o grande encontro dos
jovens permanecerá gravado na memória, como sinal de esperança e poderoso estímulo a uma
corajosa renovação espiritual e moral.



Nesta tarde volto para Roma, deixando-vos o meu cordial "até à vista". Levo-vos comigo na
oração, confiando ao Senhor o vosso trabalho e o vosso serviço à cidade. Deus proteja cada um
de vós e Maria, Mãe da Esperança, sustente com a sua materna intercessão os vossos projectos
de bem. Também eu de coração vos abençoo, e torno esta bênção extensiva aos vossos
familiares e a todos os cidadãos e veraneantes de Castel Gandolfo.
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