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Senhor Cardeal, caríssimos filhos

Com vivo agrado acolhi o Seu desejo, Senhor Cardeal, que, fazendo-se intérprete dos pedidos
que Lhe foram feitos, desejou ser recebido juntamente com estes seus compatriotas letões,
vindos a Roma para o acompanhar nas cerimónias da Sua criação cardinalícia. Estou certo que
todos os católicos letões, onde quer que residam, se sentem cordialmente unidos ao Senhor, na
Sua alegria e gratidão, e legitimamente orgulhosos pelo facto de que, pela primeira vez, um filho
da sua Nação, nas margens do Báltico, tenha sido incluído entre os mais directos colaboradores e
conselheiros do Sucessor de Pedro.

Vossa Eminência fez-me presente o Seu profundo reconhecimento, compartilhado pelos católicos
letões. Recebi também de compatriotas vossos não católicos manifestações de análogos
sentimentos.

Desejo comunicar-vos que compartilho a vossa satisfação e agradeço a Deus ter-me concedido
dar esta prova do meu particular afecto a Vossa Eminência, Senhor Cardeal, que desde sempre
serve fielmente a Igreja e há diversos anos dirige a comunidade católica em Riga e em Liepaja.
Esta Comunidade é caracterizada por uma profunda fé, por uma sincera adesão à Sé Apostólica,
sobretudo, por uma viva devoção a Nossa Senhora. Por graça de Deus, estas características
estão igualmente bem vivas nas outras comunidades católicas espalhadas em diversas regiões
da União Soviética: elas estão constantemente prementes no meu espírito e o seu testemunho de
fé e de dedicação pôde encontrar um merecido reconhecimento na criação cardinalícia de Vossa



Eminência:

Esta criação realizou-se a 2 de Fevereiro, no dia da Purificação de Maria: a Ela dirijo agora o meu
pensamento para que apresente a Deus Todo-Poderoso os nossos sentimentos de gratidão e de
filial e confiante espera, e para que com o seu amor de Mãe proteja sempre os seus filhos letões
e os católicos de todas aquelas regiões. Em penhor disto e de outras graças divinas, de coração
concedo agora a Bênção Apostólica.
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