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Caros Senhores

Sinto muito gosto em vos receber como "Amigos da Universidade de Lovaina" acompanhados
pelo meu caro Irmão no episcopado, o Cardeal Godfried Danneels. De facto, sem ter estudado
nem ensinado ali, como vós que sois diplomados nesta Alma Mater, sempre tive muita simpatia e
estima por esta prestigiosa universidade. Visitei-a diversas vezes quando fui à Bélgica; encontrei
muitos professores ou antigos alunos, em Roma, no Colégio belga, no vosso país e através do
mundo; apreciei o seu trabalho e as suas publicações, notáveis em geral por grande competência
científica, nos diversos campos, e por uma profunda preocupação de fidelidade à Igreja.

Faço votos por que as duas universidades destinadas a substituir a antiga continuem sempre a
própria missão no mesmo espírito. Deste modo, é um grande serviço de Igreja que se realiza —
penso sobretudo nas Faculdades de ciências eclesiásticas —, porque nas mudanças actuais, ou
nos esforços de adaptação, é necessário discernir o essencial, mostrar o enraizamento da
mensagem da Igreja na sua Tradição viva e enfrentar as novas questões com esta sólida
formação teológica. A universidade de Lovaina prestou e presta também um grande serviço à
sociedade, porque a competência cultural e técnica que adquiristes nos diversos campos do
saber, segundo uma perspectiva cristã, permite-vos exercer hoje as vossas responsabilidades
com proveito humano e moral ainda maior, para o vosso ambiente.

Éneste sentido que se dirigem os fervorosos votos que formulo por vós. Ligados a uma
universidade da qual beneficiastes e da qual sois legitimamente orgulhosos, ligados por amizade
aos outros veteranos, podereis continuar a dar o vosso contributo às diversas comunidades para
onde Deus vos chamou ao trabalho. Desejo-vos também uma frutuosa prática do Ano Santo, e
uma participação na grande obra da reconciliação. Abençoo-vos de todo o coração, como



também as vossas famílias e os vossos amigos.
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