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Venerável Senhor Cardeal, caros irmãos e irmãs,
O bispado de Berlim é-me particularmente caro, como já o era para os meus predecessores. A
oportunidade deste nosso encontro de hoje, em que celebramos a elevação a Cardeal do
Ordinário de Berlim, é disso uma prova clara. Sinto-me de facto profundamente ligado à padroeira
da vossa catedral. Santa Hedviges, não apenas em virtude da minha origem polaca, como
também em virtude de o dia da minha eleição para Bispo de Roma ter coincidido com a festa de
Santa Hedviges, em 1978. Esta santa é para nós modelo e conforto em todas as tormentas.
Alicerçada em Deus, dele recebeu a força e a perseverança nas dificuldades, de maneira a poder
colaborar de um modo corajoso no triunfo do bem, sempre e em toda a parte, mantendo uma fé
inquebrantável. Por isso, "caiu a chuva, engrossaram os rios, sopraram os ventos contra aquela
casa; mas não caiu, porque estava fundada sobre a rocha" (Mt. 7, 25).
O garante desta rocha basilar é para nós católicos, de um modo especial, Pedro, a rocha. Sobre o
seu túmulo entreguei ao vosso Ordinário o anel de Cardeal. Do mesmo modo que este anel,
concedido em memória de Pedro, lhe recorda doravante a sua união ao Papa e à Igreja universal,
também vós todos deveis participar nesta nova, vocação do vosso Bispo, através da vossa fé e
do vosso amor. Eu sei que o vosso Bispo pode confiar em vós. Em união com ele, agradeço-vos
pelo vosso corajoso testemunho de fé.
Sinal desta nova solidariedade do vosso bispado com a Igreja de Roma é também a igreja de que
o vosso Cardeal é titular: igreja construída sobre a casa da família Pudens, a "Domus
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Pudentiana". Segundo uma antiga tradição, foi nesta casa que o próprio S. Pedro um dia
encontrou abrigo. Que ele, já patrono do vosso bispado, vos proporcione, a vós e à todos os fiéis,
um semelhaste "abrigo", uma real segurança, e uma viva comunhão às comunidades do vosso
país e ao bispado de Berlim. Com os melhores votos de felicidades para si, caro Senhor Cardeal,
para todos os seus queridos familiares, para todo o seu bispado, concedo-lhe, a si e a todos os
seus fiéis, de todo o coração, a minha especial Bênção Apostólica.
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