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Agradecimento do Santo Padre:

Desejo exprimir a minha cordial gratidão por este esplêndido concerto, que me foi oferecido pela
República Checa, no contexto do Grande Jubileu. Ele permitiu-nos contemplar com a ajuda da
arte o mistério de Cristo, fundamento da nossa esperança.

O meu pensamento vai, antes de tudo, para o Senhor Primeiro-Ministro e as outras Autoridades
checas, que com a sua participação dão uma confirmação significativa da vontade de instaurar
um clima de efectiva colaboração entre o Estado e a Igreja no seu País. Neste momento desejo
transmitir uma deferente saudação ao Presidente da República Checa, Sua Excelência o Senhor
Václav Havel.

Além disso, saúdo com afecto os Senhores Cardeais e os Irmãos no Episcopado, que quiseram
estar presentes neste acontecimento artístico e cultural, engrandecendo-lhe a solenidade com a
sua presença. A minha saudação estende-se, enfim, a todos os participantes que partilharam
connosco a alegria desta maravilhosa execução. Em nome de todos dirijo as expressões de
apreço ao Maestro Aldo Ceccato, que com intenso e profundo sentido interpretou e propôs a
grandiosa partitura do Oratório denominado Cristo, de Franz Liszt.

Dirijo iguais sentimentos aos Solistas, aos Professores da Orquestra Filarmónica de Brno e aos
Membros do Coro Filarmónico Checo de Brno. Desejo agradecer também aos organizadores, que
com o seu generoso empenho tornaram possível a presente manifestação.



A singular experiência espiritual vivida nesta tarde leva-me a exprimir os votos de que a dignidade
da arte e o património, que nos foram transmitidos pelas gerações passadas, possam introduzir o
homem do novo milénio na renovada contemplação da Verdade evangélica, única garantia para a
construção de uma nova civilização, plenamente fundada no respeito por todas as pessoas e
culturas.

A Cristo Jesus e à Virgem Maria, sua e nossa Mãe, confio estes votos, invocando sobre todos a
Bênção celeste.
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