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Não posso concluir este encontro sem acrescentar ainda mais algumas palavras que me vêm
neste momento do coração. É um momento, num certo sentido, de tristeza; mas sobretudo é um
momento de profunda gratidão. Vossa Eminência, trabalhou com tantos Papas, e no final comigo,
como Secretário de Estado, com a dedicação, a competência, a vontade de servir das quais já
falei. Gostaria de alargar este meu agradecimento, associando-me ao seu discurso, a todos os
Colaboradores e Colaboradoras, e às Representações Pontifícias no mundo. Compreendi cada
vez mais como esta grande rede de colaboração torna possível responder ao mandato do
Senhor:  "Confirma fratres tuos in fide". Só em virtude da confluência de todas estas
competências, só em virtude da humildade de um compromisso laborioso e muito competente de
tantas pessoas, no fim pode surgir esta "confirmação dos irmãos", na qual o Papa obedece ao
Senhor. Ele pode realizar adequadamente a sua missão graças a esta ampla colaboração.

Só nestes últimos anos, sendo Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, compreendi cada
vez mais quanta competência se encontra aqui, quanta dedicação, quanta humildade e quanta
vontade de servir realmente o Senhor na sua Igreja. Este trabalho crucial é, na realidade, um
trabalho pastoral num sentido eminente, porque ajuda realmente a guiar o povo de Deus pelos
campos verdejantes como diz o Salmo onde a Palavra de Deus está presente e nos alimenta por



toda a nossa vida.

Eminência, reflecti nas últimas semanas sobre qual sinal da minha gratidão lhe poderia dar neste
momento. Tive a alegria de ser acompanhado por si na minha Viagem à Baviera. Visitámos
Sedes episcopais importantes München, Regensburg e a antiga sede de Freising e visitámos o
nosso Santuário nacional, por assim dizer, de Altötting, que desde há séculos é chamado
"coração" da Baviera. Ele é o verdadeiro "coração" deste País, porque ali, encontrando a Mãe,
encontramos o Senhor. Ali, em todas as vicissitudes da história, em todas as dificuldades também
do presente, encontramos com a protecção da Mãe também de novo a alegria da fé. Ali renova-
se o nosso povo.

Vossa Eminência, Senhor Cardeal, foi testemunha do facto que o Bispo de Passau me entregou
para recordação perene um exemplar da figura quatrocentista de Nossa Senhora, que atrai
sempre de novo os peregrinos que desejam experimentar o amor da Mãe de todos nós. Pude
obter um exemplar fiel há outros menos fiéis de Nossa Senhora de Altötting. E penso que poderia
ser esta Nossa Senhora de Altötting o sinal não só da minha perene gratidão, mas também o
sinal da nossa comunicação na oração. Nossa Senhora esteja sempre ao seu lado, o proteja
sempre, o guie. São estas as expressões da minha sincera gratidão.
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