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Eminências
Estimados Irmãos no Episcopado
e no Sacerdócio
Queridos Seminaristas e Hóspedes

1. No contexto das celebrações relativas ao 450º aniversário de fundação do Collegium
Germanicum Ungaricum, dou-vos a todos as minhas boas-vindas com grande alegria aqui, no
Palácio Apostólico. Este jubileu exorta-nos a considerar com reconhecimento a história louvável
do Colégio e a seguir o espírito da sua fundação, a fim de compreendermos a sua tarefa para o
presente e para o futuro.

2. Desde há séculos, o Collegium Germanicum recebe seminaristas provenientes dos territórios
daquele que outrora era o Sagrado Império Romano da Nação  alemã.  Sem  dúvida,  a
 convivência sob uma única fé católica é um grande enriquecimento para todos. Além  disso,
 desde  o  começo,  no  Colégio esteve sempre presente a ideia da internacionalidade. Neste
clima espiritual, durante a longa história do Collegium Germanicum, foi extraordinariamente
realizado o lema de Santo Inácio de  Loiola:   "Omnia  ad  maiorem  Dei gloriam!".

3. Estimados candidatos ao Sacerdócio! Aqui em Roma podeis viver a experiência maravilhosa
da eclesialidade universal. Utilizai este tempo para a boa aprendizagem da "Romanitas"
autêntica:  um amor e uma lealdade profundos ao Sucessor de Pedro, bem como uma obediência



interior e exterior ao ensinamento e à disciplina da Igreja tornam-vos portadores santos da
necessária renovação da vida eclesial nos nossos países de origem. Não poucos diplomatas do
vosso Colégio contribuíram com a sua obra para a criação de um vínculo mais estreito entre a
Santa Sé e as Igrejas particulares da vossa Pátria. Também a vós compete esta tarefa, um
compromisso que vos advém do período de estudo em Roma!

4. Estimados amigos! A vossa finalidade conjunta é o sacerdócio de Jesus Cristo. Oxalá vos
torneis presbíteros santos! Fazei da Santa Missa o vosso centro  espiritual  quotidiano  e  rezai
muito!

Conservai o Rosário nas mãos, para "contemplar  com  Maria  o  Rosto  de Cristo" (Carta
Apostólica Rosarium Virginis Mariae, 3). Cristo, Senhor e Redentor, deseja ser a vossa vida e a
vossa paixão.

Éde coração que concedo a Bênção apostólica aos presentes e aos alunos do Colégio, assim
como aos vossos hóspedes e parentes.
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