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Quinta-feira, 27 de Março de 2003 Altezas!Agradeço a Vossas Altezas Reais a visita e os sentimentos que me

transmitistes da parte de todo o povo luxemburguês. Peço-lhes que tenham a amabilidade de transmitir a Suas Altezas

Reais o Grão-Duque João e a Grã-Duquesa Josefa-Carlota a minha cordial recordação, garantindo à Grã-Duquesa a

minha oração pela prova de saúde que está a atravessar.Conheço a atenção que dedicais à educação dos jovens, para

que seja transmitido às gerações futuras o património dos valores que forjaram as nossas sociedades e que devem

continuar a dar-lhes uma alma. Como tive muitas vezes a ocasião de dizer, a construção da União europeia não pode

limitar-se unicamente aos campos da economia e da organização do mercado. Ela tem em vista, antes de mais, um

modelo de sociedade que honre a dignidade fundamental de todos os homens e os seus direitos, e que privilegie entre

as pessoas e entre os povos relações fundadas na justiça, no respeito recíproco e na paz. É neste espírito que a Santa

Sé trabalha, para recordar incansavelmente que o homem "vale mais pelo que é do que por aquilo que possui", como

afirmou o Concílio Vaticano II. A dimensão religiosa do homem e dos povos, cuja importância não podemos ignorar,

permite justamente que cada um exprima o seu ser profundo, reconheça a sua origem em Deus e compreenda o sentido

da sua acção em termos de missão e de responsabilidade.A todos os que vivem no nosso continente, que gozam da

riqueza económica e dos benefícios da paz, temos o dever de dar a conhecer o valor inalienável da nossa humanidade

comum e da responsabilidade que ela confere em relação a todos os homens, sobretudo aos que sofrem devido à

pobreza, ao menosprezo da sua dignidade, ou que conhecem a prova da guerra. Sinto-me feliz porque, hoje, numerosos

jovens europeus sentem sede do espírito das Bem-Aventuranças e estão prontos a acolhê-lo em maior medida na sua

vida.Agradeço-vos a vossa visita, e, através de vós, saúdo o querido povo luxemburguês e concedo-vos, Altezas, assim

como aos vossos filhos, uma afectuosa Bênção Apostólica. © Copyright 2003 - Libreria Editrice Vaticana
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