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No final desta celebração, durante a qual o Cardeal Clemens August von Galen foi inscrito no
álbum dos Beatos, tenho a alegria de me unir a vós, reunidos em grande número na Basílica de
São Pedro, para prestar homenagem ao novo Beato. Transmito a minha cordial saudação aos
venerados Irmãos Cardeais e Bispos, às ilustres Autoridades e a todos os presentes.

Écom profundo afecto que saúdo os Bispos e os sacerdotes, os representantes da vida pública e
os peregrinos vindos a Roma de Monastério e de toda a Alemanha. Uno-me com alegria a todos
vós na veneração do novo Beato Clemens August von Galen. Todos nós, e em particular nós
alemães, estamos gratos porque o Senhor nos concedeu esta grande testemunha da fé, que em
tempos obscuros fez resplandecer a luz da verdade e manifestou a coragem de se opor ao poder
da tirania. Mas devemos também perguntar-nos: de onde lhe veio esta intuição, numa época em
que pessoas inteligentes eram como que cegas? E de onde lhe veio a força para se opor, num
momento em que também os fortes se demonstraram fracos e torpes?

Hauriu intuição e coragem da fé, que lhe revelou a verdade, abriu o seu coração e os seus olhos.
Mais do que os homens, ele temia a Deus, que lhe incutiu a coragem de fazer e de dizer aquilo
que outros não ousavam dizer nem fazer. Assim, ele infunde-nos coragem, exorta-nos a viver de
novo a fé nos dias de hoje e mostra-nos também como isto pode realizar-se nas coisas simples e
humildes, e também nas grandes e profundas.

Recordamos o facto de que ele muitas vezes foi a pé em peregrinação à Mãe de Deus em Telgte,
que introduziu a adoração perpétua a São Servásio, que muitas vezes no Sacramento da
Penitência pediu e alcançou a graça do perdão.



Portanto, ele mostra-nos esta catolicidade simples, em que o Senhor se encontra connosco, em
que abre o nosso coração e nos doa o discernimento dos espíritos, a coragem da fé e da alegria
de sermos salvos.

Demos graças a Deus por esta grande testemunha da fé e rezemos a fim de que nos ilumine e
nos guie. Beato Cardeal von Galen, precisamente nesta hora, intercede por nós, pela Igreja na
Alemanha e no mundo inteiro.

Amém!
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