
A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS JOVENS PARTICIPANTES NA "MARATONA DE PRIMAVERA"

Praça S. Pedro
Domingo, 13 de maio de 1984

 

Saúdo-vos, caríssimos rapazes e jovens, reunidos nesta Praça de São Pedro, de onde terá início,
dentro de pouco, a maratona da primavera das Escolas Católicas de Roma e do Lácio.

Regozijo-me com os organizadores e os vossos Mestres que, também este ano, promoveram
esta magnifica manifestação desportiva, que para vós significa uma jornada despendida sob a
insígnia da alegria, da serenidade e da fraternidade.

Esta vossa manifestação, de facto, particularmente rica de entusiasmo, de beleza, de encontros e
de intercâmbios humanos que alargam os vossos conhecimentos e fazem surgir novas amizades.
O desporto, de facto, é de per si um fenómeno destinado a elevar os espíritos às fundamentais
virtudes naturais e sobrenaturais.

Mas esta vossa iniciativa recorda-me também os inúmeros problemas que se referem à escola
católica e à sua importante função educativa. A vós estudantes, digo: colaborai com generosa
dedicação para superar as várias dificuldades; amai o estudo e na vossa fadiga aplicai uma alma
religiosa que sustenha, eleve e santifique todos os vossos esforços. Nisto dareis alegria aos
vossos Mestres e às vossas famílias, sabereis elevar-vos aos grandes ideais, pelos quais vale a
pena viver e permanecereis imunes à dúvida, ao tédio, ao cepticismo e às ilusões dos prazeres
falsos e nocivos. Deste modo haveis de oferecer à sociedade hodierna não uma juventude
medíocre e que não sabe renunciar, mas uma juventude cheia de vontade e forte.

Aos Mestres e aos Adultos desejaria recordar que nunca são perdidos o tempo e os esforços
consagrados à educação das novas gerações.



A todos os participantes, às vossas escolas e aos vossos familiares, dirija-se agora a minha
Bênção especial, em penhor dos meus votos e augúrios.
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