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Gentis Senhoras, Ilustres Senhores

1. Também neste ano tenho o prazer da vossa agradável visita. Este encontro cordial oferece-me
a oportunidade de exprimir a cada um de vós a minha viva satisfação pela realização do já
tradicional "Concerto de Natal no Vaticano". Trata-se de uma manifestação artística e musical
significativa, tornada um encontro esperado e familiar, que se insere bem entre as diversas
iniciativas promovidas na nossa cidade de Roma por ocasião do Santo Natal.

Desejo pleno sucesso para o vosso concerto  natalício  e  faço  votos para que  seja  portador  de
 alegria,  serenidade e paz para todos os que nele participarem.

2. As Festividades natalícias evocam sentimentos de solidariedade e de atenção ao próximo e
vós, muito oportunamente, ao idealizar este encontro quisestes assinalá-lo com uma finalidade
bem definida, de ordem benéfica e espiritual. Quisestes,  de  facto,  relembrar  à opinião pública
uma necessidade muito sentida na comunidade cristã da Cidade:  a falta de Igrejas e de lugares
de culto, especialmente em alguns lugares da periferia.

Com a vossa manifestação quereis recolher fundos para financiar, concretamente, projectos de
Igrejas e adequadas estruturas de acolhimento. Graças a vós, também os fiéis poderão exprimir



melhor a sua fé, contando com equipamentos idóneos para as suas reuniões de oração, de
catequese e outras actividades pastorais e sociais.

3. Gentis Senhoras e ilustres Senhores! O voso concerto, como em cada ano, apresenta-nos
canções antigas e modernas, muitas delas inspiradas na grande solenidade cristã do Natal.

O Natal é recordação alegre do que se realizou no decurso daquela noite de há dois mil anos e
que continua a suscitar nos crentes comoção e admiração. Deus fez-se menino para estar mais
próximo do homem de todos os tempos, mostrando-lhe a sua ternura infinita. Possa esta grande
festividade cristã ser ocasião  propícia  para  todos descobrirem e  experimentarem  quanto  Deus
ama o homem, cada homem e todos os homens!

Apresento os meus sinceros parabéns aos organizadores e aos promotores, aos artistas e aos
dignos assistentes, assim como  a  todos  aqueles  que,  através da televisão,  assistirem  a  este
 concerto natalício.

Confirmo estes votos com uma especial Bênção Apostólica, que de boa vontade dirijo também às
vossas famílias e a todos os que vos são queridos.
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