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Eminência, Senhoras e Senhores

Com a vossa visita, hoje, em companhia do venerável Senhor Cardeal König, desejastes premiar
um acontecimento cuja transmissão televisiva em mundivisão obteve, o ano passado, uma
repercussão mundial positiva.

E vós próprios, membros da redacção da Revista da Radiotelevisão Hörzu, quisestes indicar a
transmissão televisiva da celebração eucarística que inaugurou o meu Pontificado, como o
acontecimento mais notável do ano de 1978.

Do mesmo modo que esta liturgia inaugural, o ano passado houve também outros grandes
acontecimentos relativos ao Papado os quais, graças aos modernos meios de comunicação
social, aumentaram sensivelmente o interesse público pela pessoa e pela obra dos Papas. As
emissões e os comentários relativos ao mais alto cargo da Igreja católica suscitam,
presentemente, grande atenção. Isto não pode deixar de nos encher de alegria.

Éneste sentido que desejaria igualmente considerar a vossa oferta honorífica, a "Goldene
Kamera" que recebo com reconhecimento; um reconhecimento sincero para convosco e para com
todos aqueles que contribuíram para o bom êxito das emissões relativas ao importante
acontecimento eclesial.

E, se me permitis, desejaria ainda fazer-vos um pedido pessoal, eu queria pedir-vos que
ajudásseis os radiouvintes e os telespectadores a adquirirem uma compreensão religiosa mais



profunda deste género de emissões eclesiais, publicando sobre o assunto, na vossa Revista dos
programas, de tão vasta difusão, adequadas apresentações e comentários judiciosos; por este
meio formá-los-eis de um modo geral para um uso reflectido e crítico dos meios modernos da
comunicação social, a fim de que estas maravilhosas conquistas da técnica os Levem a um
autêntico progresso espiritual e moral.

Que, para isso, vos acompanhe a minha Bênção.
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