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Caríssimos Irmãos e Irmãs

Estou sinceramente feliz de me encontrar também hoje convosco, amigos e mantenedores da
"Radiotelepace" de Verona, vindos a Roma para o Jubileu da Redenção, em representação
também de todos aqueles aos quais cada dia chega a mensagem que a vossa Instituição há seis
anos difunde não só na Diocese de Verona, mas ainda naquelas limítrofes.

Não posso deixar de encorajar tal iniciativa que, mediante os modernos instrumentos da
comunicação social, procura qualificar-se como uma constante presença e um autêntico
testemunho da verdade e do bem para todas as pessoas que crêem em tais valores e desejam
realizá-los profundamente na sua vida quotidiana.

Tenho conhecimento dos vários e complexos programas, em que "Radiotelepace" propõe as
mensagens do Papa, dos Bispos do mundo inteiro e do Bispo de Verona; a oração, que conforta
de modo especial os doentes; os problemas concernentes à "cultura da vida", à família, aos
jovens, aos anciãos, aos deficientes e às vítimas daquele flagelo do nosso tempo como é a droga.

Auguro que com métodos sempre adequados e novos os vossos programas sejam uma preciosa
ajuda para a evangelização e a catequese, as duas grandes e fundamentais tarefas de toda a
Igreja, e que o vosso empenho, o vosso trabalho e a vossa dedicação sejam recompensados pelo
Senhor.

De igual modo, dirijo-vos os meus particulares bons votos pelo fim específico desta vossa
peregrinação, que é feita por ocasião do Jubileu da Redenção. Seja ele para vós, e para todos,
um Ano verdadeiramente Santo, isto é, seja um tempo de graça, de salvação e de santificação;



um Ano em que cada um de vós se sinta chamado a um empenho singular de penitência, de
renovamento e de conversão.

Com tais votos invoco sobre todos vós, sobre os que vos são caros e sobre todos os amigos e
mantenedores da "Radiotelepace" a abundância dos favores celestes, em penhor dos quais
concedo a Bênção Apostólica.
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