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Caros Amigos

Dá-me grande satisfação apresentar as boas-vindas ao Vaticano, ao vosso grupo. Exprimistes o
desejo de um encontro com o Papa, e estou contente por ter sido possível satisfazê-lo.

Como Membros da Assembleia Nacional da Coreia, sois participantes activos nos complexos
processos institucionais pelos quais os cidadãos do vosso país exercem as suas liberdades civis
para a obtenção do bem comum. A vossa é vocação de serviço à vida social e política dos vossos
compatriotas. É uma nobre tarefa que sem dúvida requer muito dos vossos dotes e talentos. É a
vossa atitude de serviço em favor do bem comum que vos faz promotores da ordem e da paz. É o
vosso empenho inteligente e competente na promoção e salvaguarda das condições necessárias
para a protecção dos direitos fundamentais da pessoa humana na vida pública que enobrece a
vossa actividade parlamentar.

Por outro lado, a vossa fé em Cristo e a vossa compreensão católica do significado da vida não
podem, de maneira alguma, diminuir a eficácia do vosso serviço político. Antes, o Evangelho do
Pastor da Paz, que vós professais, constitui um singular contributo para a comum tarefa de
promover uma fraternidade justa e duradoura entre os indivíduos e entre as nações.

Como Parlamentares sois qualificados representantes do amado povo coreano. Aproveito
portanto a vossa visita aqui hoje para vos pedir que leveis as minhas saudações pessoais ao
Presidente Chun Doo Hwan e às outras autoridades da República, e a todos os seus cidadãos.
Peço a Deus abençoe a nação coreana com paz abundante progresso em todos os campos da
vida.
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