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Caríssimos Irmãos e Irmãs

1. Estou verdadeiramente feliz por me encontrar convosco e dirijo-vos a todos uma cordial
saudação de boas-vindas.

Aos Comités Olímpicos:  o valor e a importância do desporto na formação da juventude
Saúdo, em primeiro lugar, o Presidente, Sua Ex.cia Mário Pescante, e os membros dos 49
Comités Olímpicos Europeus, que participam na Assembleia anual do Comité Olímpico
Internacional.

Aproveito esta ocasião para realçar, mais uma vez, o valor e a importância do desporto,
especialmente para a formação da juventude. A Europa é o berço do desporto moderno, que
descende das práticas desportivas dos antigos gregos, caracterizadas pelo respeito recíproco e a
amizade. O importante lema das Olimpíadas modernas, "Citius, Altius, Fortius", continue a
orientar a prática desportiva das novas gerações.

Às Associações Italianas dos Ópticos e para a investigação das doenças oculares:  Santa Lúcia
vos ajude no vosso serviço

2. Saúdo, ainda, o grupo da Associação Italiana dos Ópticos e o da Associação Italiana para a
investigação das doenças oculares. A vossa padroeira, Santa Lúcia, que hoje celebramos, vos
ajude a desenvolver sempre com grande empenho a vossa actividade em favor daqueles que têm
problemas de vista. Trata-se de um importante serviço que prestais à sociedade.



Ao Grupo "Interdis":  obrigado pelo generoso apoio que ofereceis às iniciativas de caridade do
Papa

3. Dirijo-vos ainda a vós, membros do Grupo "Interdis", o meu pensamento, enquanto vos
agradeço esta visita. Estou-vos grato também pelo generoso apoio que ofereceis às iniciativas de
caridade do Papa, em prol dos mais necessitados.

Caríssimos, na proximidade do Santo Natal, formulo-vos, bem como aos vossos familiares, os
meus ardentes bons votos, enquanto garanto para cada um uma lembrança na oração.

Abençoo-vos a todos de coração.
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