
A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA JOÃO PAULO II
 A UM GRUPO DE CICLISTAS

Pátio de São Dâmaso
Sábado, 21 de Junho de 1980

 

Caríssimos jovens
do Grupo Desportivo "Spumador" de Fagnano Olona

Desejastes este encontro com o Papa, para manifestar a vossa fé e o vosso afecto, para escutar
a sua palavra e receber a sua Benção.

Agradeço-vos cordialmente este vosso gesto de devoção e apresento a todos a minha saudação
mais sentida. O meu Predecessor Pio XII, de venerada memória, falando aos participantes no 29°
Giro Ciclistico da Itália, assim descrevia os benefícios do desporto que vós praticais:

"A corrida importa e requer esforço, esforço harmonioso de todo o corpo, esforço cuja energia se
mostra menos com a violência dos impetos ou dos lances, do que por meio da coragem na
disciplina viril e da constância prolongada e mantida até à meta" (2 de Junho de 1946).

Agradeço-vos portanto que pratiqueis esta disciplina, exortando-vos a cuidar sempre do
desenvolvimento integral da vossa pessoa. Em especial, fazei que as vossas competições e o
vosso ideal desportivo sempre ajudem a vossa vida interior, para o cumprimento dos vossos
deveres sociais, familiares e religiosos, especialmente para a santificação do Domingo, mediante
o encontro com Cristo e na prática da caridade fraterna.

Guie-vos sempre um sincero esforço de autêntica vida cristã, de que a sociedade dos nossos dias
tanto sente a necessidade.

Com estes votos, recebei o meu aplauso, os meus votos e sobretudo a minha Bênção, que de

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/index_po.htm


coração torno extensiva a quantos vos são caros.

"Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes aos homens
que esperam o seu senhor..." . (Lc 12, 35-36).
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