A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS JOVENS DA ACÇÃO CATÓLICA ITALIANA
Segunda-feira, 21 de Dezembro de 1981

Caríssimos Jovens da Acção Católica!
Agradeço-vos cordialmente terdes vindo aqui, juntamente com o Assistente-Geral, Monsenhor
Giuseppe Costanzo, e com o Presidente Nacional, Professor Alberto Monticone, para me
exprimirdes pessoalmente os vossos fervorosos bons votos e os dos pertencentes aos outros
ramos da Acção Católica Italiana, na iminência das Festividades natalícias.
Retribuo de todo o coração este vosso gesto delicado com os melhores votos, por que nestes
dias santos, em que os olhos e o coração de todos os fiéis estão voltados para o mistério de
Belém, se realize para vós tudo o que de bom e belo desejais: bem-estar físico e espiritual,
serenidade e alegria. Vós sabeis que estes bens provêm de Jesus, que vós admirais nestes dias
no presépio das vossas Igrejas e das vossas casas.
Faça Ele renascer em cada um de vós um novo impulso nos compromissos que tomais, para
serdes jovens bons em casa, na escola e nos encontros de Acção Católica; suscite nas vossas
almas uma fé forte, simples e alegre, a ponto de a poderdes comunicar a todos aqueles que
encontrais nos vossos ambientes.
Os meus votos tornam-se extensivos também aos vossos coetâneos espalhados por toda a Itália,
e por todo o mundo: o Salvador esperado seja para todos portador de salvação, de luz, de
esperança e de vida nova; seja Ele sobretudo conforto e consolação para os jovens e as jovens
que sofrem e choram em consequência da guerra, da violência, do terremoto, da seca e do
subdesenvolvimento. Eles não podem ser esquecidos porque a sua condição os torna mais
próximos da humildade, da pobreza e do sofrimento de que historicamente foi marcado o
nascimento do Menino Jesus. Por conseguinte, ao mesmo tempo que reviveis aquele Mistério,
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que santos e artistas procuraram representar devotamente, tende sentimentos e gestos de
solidariedade cristã para com todas as crianças pobres e necessitadas.
Com estes sentimentos, de bom grado vos concedo uma especial Bênção Apostólica, que faço
extensiva aos vossos pais, aos vossos amigos e a todas as pessoas que vos são caras.
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