
A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA JOÃO PAULO II
DURANTE A VISITA AO PRESÉPIO DOS

"OPERADORES ECOLÓGICOS" DE ROMA

Domingo, 9 de Janeiro de 2000

Caríssimos!

Agradeço ao Senhor que também neste ano me proporcionou a oportunidade de visitar o
presépio preparado por vós, como sempre, com profunda sensibilidade e com tanta fantasia
criativa. Ao exprimir-vos a minha gratidão pelo cordial acolhimento, dirijo uma deferente saudação
ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, às Autoridades presentes, ao Presidente, aos
Dirigentes e a todos os empregados da AMA, bem como aos seus familiares.

Estamos no início do ano jubilar 2000, que verá chegar a esta cidade grandes multidões de
peregrinos e de visitantes, como estes primeiros dias indicaram. Para vós isto significa um maior
empenho. De facto, o vosso trabalho é muito importante para a comunidade: do vosso serviço
depende, em grande medida, o aspecto que a cidade apresenta aos seus habitantes e a quantos
vierem de fora. Tenho a certeza de que enfrentareis as vossas tarefas com grande sentido de
responsabilidade, no desejo de que a Cidade esteja sempre asseada e em ordem. Mesmo que
isto signifique para vós bastante sacrifício, fazei-o de bom grado, conscientes das vantagens que
o movimento dos peregrinos e dos turistas proporciona a toda a comunidade desta cidade.

Graças ao vosso serviço, Roma poderá estar, também nesta ocasião, ao nível das tradições que
a qualificam como cidade acolhedora e hospitaleira. Com a vossa cooperação, que sem dúvida
requer uma generosa disponibilidade, dareis um significativo contributo ao bom êxito do Jubileu, e
por este motivo vos manifesto desde já a minha cordial gratidão.

Nossa Senhora vos acompanhe sempre e vos proteja. Confio-vos a Ela na oração, enquanto
abençoo de coração a vós, o vosso trabalho, os vossos familiares e as pessoas que vos são
queridas.



Feliz ano e bom Jubileu!
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