
A Santa Sé

ENCONTRO DO PAPA JOÃO PAULO II
COM UM GRUPO DE JOVENS DA DIOCESE HOLANDESA

DE ROERMOND

Vila Pontifícia de Castel Gandolfo
Domingo, 18 de Julho de 1982

Caros Filhos e Filhas

Sei que é grande alegria para cada um de vós, rapazes e meninas, encontrar-se aqui na tarde
deste domingo na Residência de verão do Papa, o Vigário do Senhor. Sei que vos esforçastes
enormemente para estar preparados, para conseguir viver bem a sério a graça deste encontro,
tanto agora como durante todo o resto da vossa vida que deverá ser vida cristã exemplar.

Grande alegria para vós: mas também alegria muito particular para mim, como pai de todos os
fiéis tanto dos Países Baixos em geral, como no Limburgo católico em particular.

Alegria para o Chefe dos Pastores da Igreja que vive aqui um momento profundo de fé, com o
vosso próprio Pastor, o caro Bispo Gijsen, de Roermond. Depois há diferentes jovens sacerdotes
que terminaram, não há muito, os seus estudos no Seminário Maior Rolduc, os quais há pouco
recebi no Vaticano e para quem concelebrei uma Santa Missa em língua neerlandesa com o
vosso Bispo e com o Bispo de Roterdão, D. Adriano Simonis, em favor de um crescimento cada
vez maior dos seminários e portanto da Igreja da vossa pátria.

Sabeis que Deus dispôs claramente para cada um de vós um dom particular, que poderia ser o
dom de uma vocação para o serviço do reino de Deus, e poderia ser igualmente a vocação do
casamento.

Pedi que sejais bem iluminados na vossa escolha: sede sempre obedientes ao vosso Bispo, aos
seus sacerdotes e a todos os que o ajudam no apostolado.

Agora que viestes aqui e recebestes uma graça muito particular de Deus, ninguém fique já no



erro. "Quem vos ouve, a Mim ouve", disse Cristo aos Seus Apóstolos. Escutai portanto
atentamente o sucessor de Pedro e os Bispos que propagam a verdadeira fé no nome dos
Apóstolos.

E para concluir, quero agradecer-vos a todos, e a cada um em particular, esta visita. Em primeiro
lugar, ao Bispo com os seus sacerdotes e outros assistentes; igualmente às Senhoras que,
segundo vim a saber, se dedicaram de maneira muito especial.

Agradeço-vos o belo programa que preparastes cuidadosamente e que terminastes de apresentar
diante do Papa.

Ide todos convencidos, quando voltardes à vossa terra, que o Papa não vos esquecerá e vos dá
em consequência uma especialíssima Bênção Apostólica, para cada um de vós aqui presentes, e
que a torna extensiva aos vossos pais, aos vossos irmãos e irmãs que ficaram em casa, assim
como a todos os que vos são queridos.

Digne-se a Santíssima Virgem, que o Limburgo venera profundamente sob o título de "Estrela do
Mar", guiar-vos a todos e a cada um durante a vossa vida e, sobretudo, em qualquer tempestade
para vos mostrar o Justo caminho de Cristo.

Não vos esqueçais de pedir pelo Papa e por toda a Igreja de que ele tem o cuidado.

Deus vos abençoe! E torne-vos felizes a riqueza da nossa santa fé.
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