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Reverendíssimo Mons. ERWIN GATZ
Reitor do Colégio no Campo Santo Teutónico

À sombra da Basílica de São Pedro se encontra o Campo Santo Teutónico, o cemitério dos
Alemães e dos Flamengos, que é circundado pelo Colégio e pela igreja de Santa Maria da
Piedade. Nestes dias chegaram a Roma visitantes de longe e de perto, para recordarem com
alegria as raízes do lugar em que se formaram, o qual se encontra naquela que, como é
documentado, há 1200 anos era a Schola Francorum.

Ciente da riqueza histórica deste lugar, uno-me espiritualmente a esta assembleia festiva, que na
celebração da Eucaristia dá graças a Deus, Criador de todas as coisas, por ter fielmente guiado
este Instituto ao longo do decorrer do tempo.

Esta ocasião suscita em mim recordações pessoais, ligadas ao meu tempo de estudo em Roma,
que remonta a cinquenta anos, o qual no ano passado inseri no meu livro Dono e Mistero, por
ocasião do 50° aniversário do meu sacerdócio. Como os membros do Colégio no Campo Santo
Teutónico, também eu então «na Cidade Eterna» aprendi «intensamente Roma: a Roma das
catacumbas, a Roma dos mártires, a Roma de Pedro e de Paulo, a Roma dos confessores. (...)
Ao partir», levei «comigo não só uma grande bagagem de cultura teológica, mas também a
consolidação do meu sacerdócio e o aprofundamento da minha visão da Igreja» (Dono e Mistero,
pág. 67 da versão italiana).

Ao exprimir a todos vós responsáveis do Colégio Teutónico o meu sincero apreço pelo vosso
serviço, faço votos por que esta valiosa fundação seja terreno fértil devido ao espírito que ali



reina. Conheço a relação que existe entre a Igreja na Alemanha e o Sucessor de Pedro. Conheço
as capacidades formativas desta instituição, que transmitiu a inúmeras personalidades a
competência e a formação necessárias, a fim de plasmarem em sentido cristão a vida da sua
nação, sob o ponto de vista científico, eclesial e social. Que a proximidade ao túmulo de Pedro
seja símbolo de fidelidade e possa representar um estímulo para todos aqueles que hoje saem
deste lugar de formação, ou que o farão no futuro. Eles são formados num lugar privilegiado, que
é capaz de ampliar a sua visão, conferindo- lhe uma dimensão europeia e universal.

Visto que a igreja de Santa Maria da Piedade representa, de certo modo, o centro do Colégio,
confio o Campo Santo Teutónico à particular intercessão da Virgem Maria. Guie ela a vida de
todos os que vão e vêm; dos sacerdotes e dos leigos, dos professores e dos alunos, dos
residentes e dos empregados, dos membros da Arquiconfraria e, não por último, das Irmãs da
Caridade Cristã, que trabalham ao serviço do Colégio! Sobre vós e sobre todos aqueles que
participam na celebração deste 1.200° aniversário, concedo de coração a Bênção Apostólica.

Vaticano 21 de Novembro de 1997.
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