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Caros amigos!Estou feliz em vos saudar, a vós membros da Associação Pro Petri Sede e da Associação Étrennes

Pontificales, vindos conjuntamente a Roma para manifestar os novos laços que unem as vossas organizações e

sobretudo para expressar a vossa comum afeição à Sé de Pedro.Desde há muitos anos, vós prontificais-vos em manter

vivo nas vossas dioceses e paróquias o espírito de comunhão que caracteriza a Igreja Católica e que se expressa na

abertura de cada Igreja às outras Igrejas, ao redor da Sé de Pedro, garante da unidade e da comunhão entre todas.

Este sentido da comunhão eclesial exprime-se de um modo particular pela prática da caridade e o cuidado pela partilha

fraterna, de modo que os mais favorecidos ajudem os mais indigentes (cf. 2 Cor 8, 13-15) e que a Igreja seja

verdadeiramente o Corpo de Cristo, no qual cada membro se sente solidário com todos os outros (cf. 1 Cor 12, 25-26).O

Papa está-vos grato pela ajuda generosa e fiel que as vossas associações oferecem, nesse sentido, à Igreja, para que

ela possa continuar, nas suas comunidades e no mundo, a sua acção espiritual e material em favor de todos e

principalmente em favor dos nossos irmãos mais pobres, a fim de que a sua dignidade seja mais respeitada por todos.

Portanto, peço-vos que expresseis a todos os membros das vossas associações a minha profunda gratidão pelas suas

doações e pelo seu empenho. Oxalá eles saibam sempre, na sua vida quotidiana, mostrar-se atentos aos mais

pequeninos para lhes exprimir assim o amor de Deus "que não faz diferença entre as pessoas" (Act 10, 34).Queridos

peregrinos, ao confiar-vos a vós, assim como as vossas famílias, à intercessão materna da Virgem Maria, que

veneramos especialmente neste mês como Nossa Senhora do Rosário, concedo de todo o coração uma particular

Bênção apostólica extensiva a todos os membros das vossas duas associações e aos que lhe são próximos.   
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