
A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA BENTO XVI
AOS MEMBROS DE UM CORO DE REGENSBURG
Salão dos Suíços do Palácio Pontifício de Castel Gandolfo
Sábado, 5 de Julho de 2008

 

Queridos amigos

Estou feliz por esta vossa visita. Ela reaviva em mim a recordação do maravilhoso dia em que
pude abençoar o novo órgão, o "Benedikt-Orgel", na "Alte kapelle". Permanece inesquecível na
minha memória como, na harmonia do excelente órgão, do coro dirigido pelo Senhor Kohlhäufl e
da beleza daquela igreja luminosa, experimentámos a alegria que vem de Deus não só uma
"centelha dos deuses", da qual fala Schiller, mas verdadeiramente a maravilha da chama do
Espírito Santo, que nos fez sentir no íntimo o que sabemos também pelo Evangelho de João:  ou
seja, que Ele próprio é a alegria. E esta alegria era comunicada a nós.

Estou feliz porque este órgão continua a tocar e assim ajuda as pessoas a entender algo das
maravilhas da nossa fé um prodígio iluminado pelo Espírito Santo. Com isto o órgão desempenha
uma função evangelizadora, anuncia o Evangelho a seu modo.

Nós aqui não podemos oferecer um órgão, nem um coro, mas temos a beleza do "Castelo" e a
beleza do Sul que se difunde ao redor. Embora o sol neste momento irradie o seu calor de modo
talvez demasiado abundante, a luz do Sul contudo permanece como uma pequena festa que se
tornará uma bonita lembrança que levareis para casa.

Vejo também que receberemos alguns dons e já posso antecipar portanto o meu agradecimento,
pois não viestes de mãos vazias. Desejo-vos que passeis bons e enriquecedores dias aqui em
Roma. E depois, transmiti as minhas cordialíssimas saudações a Regensburg e à "Alte Kapelle"!
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