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PALAVRAS DO PAPA JOÃO PAULO II
 A UM CORO DE JOVENS DA CATEDRAL DE AUGSBURG

Sexta-feira, 14 de Março de 1980

 

Épara mim um prazer especial poder receber-vos hoje aqui, em audiência no Vaticano. Com o
Bispo diocesano de Augsburg, D. Josef Stimpfle, saúdo em vós os representantes da nobre
Baviera e as personalidades eclesiásticas e civis. A todos vós as minhas saudações de boas-
vindas — em particular aos jovens Cantores da Catedral de Augsburg, os "Augsburger
Domsingknaben". Apesar das mais diferentes proveniências e das mais diversas tarefas que
desempenhais na vida, acolho-vos como um grupo único, como uma comunidade de fiéis ligados
como irmãos e irmãs pela fé comum em Cristo e na sua Igreja. Vós representais, por outro lado, a
vossa pátria católica, onde estão profundamente radicados o amor a Cristo e a fidelidade ao
sucessor de Pedro. Neste tempo de secularização do Estado e da sociedade, torna-se deveras
importante reflectir sobre a preciosa tradição cristã chegada até nós através dos nossos
antepassados, e manter viva esta tradição em instituições e comportamentos eclesiais e culturais
adequados aos tempos. Cada um de vós é chamado a dar o seu contributo pessoal no âmbito da
própria competência e responsabilidade.

Étambém neste sentido que saúdo o Coro dos "Augsburger Domsingknaben", fundado há poucos
anos ainda para felizmente retomar uma tradição trissecular de música sacra. Em nome de todos
os presentes, agradeço aos jovens cantores os seus trechos musicais e desejo, a eles e a todos
vós uma estadia em Roma feliz e espiritualmente frutuosa. Possa o encontro com tantos lugares
sagrados e com tantos testemunhos de fé demonstrados pelos cristãos dos primeiros séculos
reforçar a vossa fé e fazer-vos sentir alegres pela vossa vocação cristã. Com os melhores votos
pessoais para cada um, imploro para vós e para os vossos familiares a particular protecção e
assistência de Deus e concedo-vos a todos, do coração, a Bênção Apostólica.
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