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Venerados Irmãos
Prezados irmãos e irmãs

Estou feliz por me encontrar convosco e dou-vos cordiais boas-vindas. Saúdo com afecto o
Cardeal Peter Turkson, e agradeço-lhe as suas palavras. Saúdo o Cardeal Law e todos vós, que
viestes de muitas regiões do mundo por ocasião do encerramento da fase diocesana da causa do
Servo de Deus Cardeal François-Xavier Nguyên Van Thuân.

Caros amigos, a vossa alegria é também minha! Demos graças a Deus! E agradeçamos também
a todos aqueles que se comprometeram neste serviço, que é para a glória de Deus e para o seu
Reino: o Postulador da causa, Doutor Waldery Hilgeman e os seus colaboradores, o Tribunal
diocesano e o Departamento competente do Vicariato, a Comissão histórica e o próprio Pontifício
Conselho «Justiça e Paz», onde a recordação do Cardeal Van Thuân, testemunha da esperança
está sempre viva, e mais do que uma lembrança, é uma presença espiritual que continua a trazer
a sua bênção.

Com efeito, são muitas as pessoas que podem testemunhar que foram edificadas pelo encontro
com o Servo de Deus François-Xavier Nguyên Van Thuân, nos vários momentos da sua vida. A
experiência demonstra que a sua fama de santidade se difundiu precisamente através do
testemunho de muitas pessoas que o encontraram e conservaram no coração o seu sorriso
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manso e a grandeza do seu espírito.

Muitos o conheceram também através dos seus escritos, simples e profundos, que mostram o
seu espírito sacerdotal, profundamente unido Àquele que o tinha chamado a ser ministro da sua
misericórdia e do seu amor.

Muitas pessoas escreveram, descrevendo graças e sinais atribuídos à intercessão do Servo de
Deus Cardeal Van Thuân. Demos graças ao Senhor por este venerado Irmão, filho do Oriente,
que concluiu o seu caminho terreno ao serviço do Sucessor de São Pedro.

Confiemos à intercessão da Virgem Maria a continuação desta causa e de todas as outras
actualmente em curso. Nossa Senhora nos ajude a viver cada vez mais na nossa vida a beleza e
a alegria da comunhão com Cristo. A todos vós e aos vossos entes queridos, concedo de coração
a minha Bênção. Obrigado!
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