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1. É-me grato este encontro convosco, caros jovens atletas da Sociedade de Futebol
"Sambenedettese" que, em companhia dos vossos Directores e Familiares, viestes visitar o Papa,
na véspera de uma partida de campeonato na Cidade Eterna, também para recordar festivamente
o 60" aniversário de fundação da vossa Associação desportiva.

Agradeço-vos esta cordial visita que me permite manifestar mais uma vez a minha estima pelos
verdadeiros cultores do desporto, em todas as suas formas. Desejo-vos que das competições
possais obter aquelas autênticas satisfações que a vossa preparação, o vosso espírito agonístico
e as belas tradições da vossa Equipa merecem. Desejo sobretudo que possais realizar as vossas
competições naquela perspectiva, diríamos, "ascética" do desporto, que é meio de formação
humana, educando para a ordem, para a lealdade e para o respeito da pessoa e das leis, além de
ser escola de vigor e de elegância. Sobre tais valores constrói-se uma disponibilidade interior
para o acolhimento de inspirações e atitudes sinceramente cristãs, tal como o justo e adorante
reconhecimento devido ao Criador de todos os bens e Nosso Pai celeste, e ao mesmo tempo a
disponibilidade de amor para com os irmãos. Por todos estes motivos, a Igreja encoraja e
abençoa o desporto.

Caminhai a esta luz, progredi nela cada dia mais, rumo à plena maturidade de homens e de
cristãos.

2. Agora desejo saudar alguns jovens, aqui presentes, que sofreram queimaduras no incêndio no
Estádio "Ballarin", em Junho passado. Caríssimos, a vós e a quantos como vós foram feridos
naquela circunstância, dirijo o meu afectuoso pensamento e votos de completa cura, pedindo ao
mesmo tempo ao Senhor que valorize plenamente o vosso sofrimento passado, e permita que as
manifestações desportivas se realizem sempre na serenidade, na ordem e na comum alegria.



A minha palavra de boas-vindas dirige-se, por fim, às Delegações das Paróquias de Porto d'Ascoli
e da emissora televisiva "Telecolor" de" San Benedetto. Sei que realizastes a construção de um
povoado em Sant'Angelo dei Lombardi, para aquelas populações atingidas pelo terremoto.
Bravíssimos! A fé cristã deve manifestar-se mediante as obras de caridade em favor dos irmãos
mais necessitados, como afirma São Paulo: "A fé actua pela caridade" (Gál 5, 6). Desejo-vos
aumento de vida cristã, sempre mais sólido e jubiloso.

A todos vós aqui presentes, às vossas Famílias e a todos os Fiéis da Diocese de Montalto e
Ripatransone concedo de coração a minha Bênção Apostólica.
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