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Venerados Irmãos

Ilustres Senhores e Senhoras!

Participei profundamente reconhecido nesta singular homenagem, e agora sinto-me feliz por dirigir a cada um de vós a

minha cordial saudação, manifestando um pensamento de particular deferência às Autoridades que quiseram honrar

este encontro com a sua presença.

Agradeço aos membros do Intergrupo Parlamentar italiano, e aos seus Colegas do mundo inteiro, o empenho que

assumiram a fim de contribuir juntos para a preparação do Jubileu do Ano 2000, quer em vista do encontro que lhe diz

respeito directamente como políticos, quer, mais em geral, pelas finalidades ético-sociais do Ano Santo. A respeito disto,

alegro-me pelo facto de as propostas de reduzir a dívida externa dos Países mais pobres e de suspender as execuções

pelo menos durante o ano jubilar, serem apoiadas por pessoas que desempenham altos cargos institucionais que

podem, por conseguinte, contribuir de maneira eficaz para a sua aceitação.

Desejo dizer um «obrigado» particular a todos os que esta tarde me apresentaram uma mensagem de bons votos: à

Senadora Ombretta Fumagalli Carulli e a cada uma das ilustres Personalidades políticas e religiosas coligadas à

distância.

Agradeço ao Maestro Paolo Olmi com a Orquestra e o Coro do Teatro da Ópera de Roma e às Vozes Brancas de

Poznan, bem como aos validíssimos Solistas, e congratulo-me pelas valiosas execuções. 

Esta tarde de gala - além de ser uma particular manifestação de proximidade à pessoa do Papa - ofereceu um

significativo testemunho de unidade em redor dos fundamentais valores espirituais e éticos da pessoa e da comunidade

humana.



Para todos vós aqui presentes e para quantos se uniram a nós através dos meios de comunicação social, invoco

abundantes bênçãos do Senhor.
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