
A Santa Sé

PAPA JOÃO PAULO IIANGELUSDomingo, 4 de Janeiro de 1981 1. "Christus natus est nobis — venite
adoremus! ".Reunidos na oração comum do Angelus, pedimos que esta invocação, simples e ao
mesmo tempo maravilhosa, que brota do estábulo de Belém, chegue, o mais extensamente
possível, aos corações dos homens. Assim como chegou aos pastores nos campos de Belém.
Assim como chegou aos Magos do Oriente. A vinda de Deus ao mundo, o nascimento de Deus
em corpo humano, é verdade penetrante e fascinadora. É caminho em que o homem,
percorrendo-o, se encontra a si mesmo. Que se pode desejar ao homem — a cada homem senão
isto precisamente?E, por este motivo, compenetrados do mistério do Natal, nós pedimos juntos
que o caminho dos pastores, o caminho dos Magos do Oriente, se torne o caminho de cada
homem.2. No dia 6 de Janeiro — solenidade da Epifania do Senhor — ser-me-á dado consagrar,
na basílica de São Pedro, 11 novos Bispos. Provêm dos seguintes países: um do Brasil, Mons.
Zico; um da Nigéria, Mons. Ochiaga; um da Indonésia, Mons. Sinaga; um da Argentina, Mons.
Donnelly; sete da Itália, Mons. Goretti, Mons. Sanguineti, Mons. Voto, Mons. Appignanesi, Mons.
Scarafile, e os dois Bispos, que nomearei depois, os quais deverão trabalhar, daqui em diante, na
Diocese de Roma como Auxiliares.Desejo depois, desde hoje, dirigir palavras especiais de
fraternal gratidão ao Cardeal Ugo Poletti, Vigário de Roma, que me ajuda, com vivo zelo e
dedicação, no meu serviço pastoral da Igreja nesta venerável Cidade, que a Providência divina
escolheu como Sede de São Pedro.Juntamente com o Cardeal Vigário, desejo "recordar todos os
meus Irmãos no Episcopado, que se dedicam ao trabalho pastoral nesta Cidade, começando pelo
Bispo Fiorenzo Angelini que, com o seu serviço episcopal, todo se entrega ao grande campo da
pastoral nos hospitais romanos.Os outros cinco Bispos Auxiliares dividem entre si os respectivos
grandes sectores de Roma. Desejo encomendar a Deus a alma do Bispo Óscar Zanera,
desaparecido antes do Natal, a quem estava entregue o sector Norte.Cristo Senhor recompense
os trabalhos deste servo, fiel até ao último alento.Convém ainda, nesta circunstância, agradecer
ao benemérito Bispo Plínio Pascoli, que, por causa dos anos, se retirou da efectiva actividade
pastoral no sector Centro.Os Bispos Clemente Riva, Remígio Ragonesi e Giulio Salimei
desenvolvem a actividade respectivamente no sector Sul, Poente e Oriente.Neste contexto desejo
saudar os dois novos colaboradores: Mons. Filippo Giannini e Mons. Alessandro Plotti, que
assumirão as tarefas dos seus predecessores na Diocese de Roma.Juntamente com eles, saúdo
cordialmente todos os outros, já recordados, que a 6 de Janeiro receberão a consagração
episcopal para serviço do Povo de Deus. © Copyright 1981 - Libreria Editrice Vaticana 
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