
A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
A UMA PEREGRINAÇÃO DE JOVENS DA CROÁCIA

Segunda-feira, 2 de Maio de 1983

 

Sejam louvados Jesus e Maria!
Meus caros Jovens Croatas!

Como nos anos passados, também desta vez viestes em grande número da Zagrábia, de Split e
de outros lugares da Croácia para visitar Roma. Bem-vindos!

A vossa peregrinação no Ano Santo da Redenção tem para vós valor especial: desejais obter o
dom da indulgência nos lugares Santos, entre milhares e milhares de peregrinos vindos de todas
as partes do mundo.

Inspirais-vos nas ideias do grande apóstolo da juventude croata, o professor Ivan Merz. Também
ele, como vós hoje, com grande devoção fez a sua peregrinação a Roma, no Ano Santo de 1925,
com um grupo de cem jovens. Todos foram recebidos em audiência pelo meu Predecessor de
venerada memória, o Papa Pio XI. Naquela ocasião, disse entre outras coisas: "Os nossos
Predecessores chamaram-vos com razão 'Antemurale Christianitatis'. Este glorioso título, esta
grande honra, foi dado ao vosso povo como sinal de especial reconhecimento, porque
verdadeiramente representáveis o muro da cristandade. Devereis também vós continuar com
grande coragem esta gloriosa tradição de ser o muro da Santa Igreja" (18 de Setembro de 1925).

Sim, meus caros jovens croatas, vós, segundo o vosso ideal, que vos foi confiado pelo professor
Merz, deveis amar e permanecer fiéis à Santa Igreja e ao Santo Padre.

Tenho conhecimento, que este ano, tendes muitos congressos eucarísticos regionais em
preparação para o próximo ano, quando celebrareis o Congresso Eucarístico Nacional no
Santuário de Maria Bistrica. Como o doutor Ivan Merz, também vós cuidais de modo especial a

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


vida eucarística que inspirou tantas almas jovens. Ele recebia diariamente a Sagrada Comunhão,
fazia amiudadas vezes a sua adoração, confessava-se com frequência e tinha um amor particular
à Mãe de Deus. Não esqueçais, meus caros jovens, a importância de uma confissão frequente.
Ela é o fundamento da vida espiritual. Ela une-vos a Cristo.

Voltando para as vossas casas, reforçadas na fé e no amor a Jesus e à Santa Igreja, levai da
Cidade Eterna esta chama de amor e de fidelidade. Este Ano Santo seja verdadeiramente para
vós o ano da Redenção. Sede apóstolos entre os vossos colegas, nas escolas e no trabalho.
Saudai os jovens croatas que ficaram na pátria, e dizei-lhes que o Papa reza por eles, que pensa
neles e os ama. Saudai os vossos pais, os vossos irmãos e as vossas irmãs. A vós e a todos eles
concedo de coração a minha Bênção Apostólica.
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