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Excelências Ilustres

Senhores e Senhoras

Escutei com interesse as composições musicais de Félix Mendelssohn e de Zoltán Kodály, que a Philharmonia

Hungarica acabou de executar durante esta interessante tarde musical, organizada pela Academia Musicae pro Mundo

Uno, de Roma.

Agradeço em primeiro lugar ao Maestro Ervin Acél, Director estável da Orquestra Sinfónica de Szeged, ao violinista

Stefan Milenkovich e ao conjunto dos músicos a competência e o talento com que alegraram o nosso espírito. Depois, o

meu pensamento reconhecido dirige-se ao Maestro Giuseppe Juhar e à Doutora Monika Ryba-Juhar, respectivamente

Presidente e Directora artística da Academia Musicae pro Mundo Uno.

Além disso, saúdo cordialmente os hóspedes que aqui vieram e exprimo-lhes sentimentos de gratidão por terem querido

honrar, com a sua presença, este encontro musical no Palácio Apostólico de Castel Gandolfo.

Na interpretação dos textos que nos foram oferecidos, parecem transparecer toda a força e todo o pathos da alma

nacional húngara, tão rica de sentimento e todavia tão sóbria e nobre, aberta ao diálogo com as outras culturas.

Em virtude do carácter mesmo da sua linguagem universal, a música tem a capacidade de favorecer o encontro entre

culturas diferentes, tornando-se veículo de uma frutuosa permuta de dons que frequentemente enriquece mais quem

oferece do que quem recebe. Ela eleva o espírito a sentimentos nobres e sinceros e, mediante a harmonia das notas e

do diálogo dos instrumentos, pode levar à contemplação da suprema e eterna beleza de Deus.



Formulo cordiais votos por que cada execução musical seja uma ocasião de interior enriquecimento espiritual e motivo

de fraterno entendimento entre as pessoas e as Nações.

Acompanho estes sentimentos com uma especial Bênção, que de bom grado concedo aos presentes e às suas

respectivas famílias, em penhor de abundantes graças celestiais.

Estou grato por este belo concerto.

Boa-noite a todos!
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