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Na feliz ocasião da Missa de Acção de graças celebrada para assinalar a comemoração do
quarto centenário da fundação do Venerável Colégio Inglês e Galês, é com alegria que lhe faço
chegar uma saudação cordial, assim como a toda a direcção, aos estudantes, quer do presente
quer do passado, as Irmãs, a todos os que trabalham pelo Colégio, e aos membros da Hierarquia
da Inglaterra e de Gales, que vieram até Roma participar neste aniversário.

Durante mais de dois séculos. antes que o Papa Gregório XIII fundasse o Colégio, esse local da
Via di Monserrato foi ocupado pelo "Hospício Inglês", que recolhia os que peregrinavam à sé de
Pedro, e por este motivo a presença inglesa e galesa mantém-se aí, há não menos de 615 anos,
com duas breves interrupções causadas pela guerra.

Foi uma presença marcada pela hospitalidade baseada no amor de Deus. E mesmo depois de o
edifício ser transformado em casa de estudos, a instituição continuou a reflectir a mesma
hospitalidade: as boas-vindas dadas àqueles que, desejando responder à chamada de Deus
sentida nos seus corações, são mandados pelos seus Bispos para o centro da Cristandade, a
prepararem-se para o sacerdócio e para se darem inteiramente ao bem espiritual dos seus irmãos
e irmãs ao voltarem depois para a terra natal.

Em tempos de perseguição, responder ao convite divino implicava perigo e até a morte. 44 dos
antigos estudantes testemunharam a sua fé derramando o próprio sangue.

Esses tempos passaram há muito, e o presente Colégio sente-se feliz acolhendo como visitantes
membros de outras Comunidades Cristãs: entre tais visitantes têm vindo os sucessivos Bispos de
Cantuária.

Assim como vós pensais na vossa história passada, e olhais com esperança e resolução para o



futuro, desejo saibais que eu rezo por todos vós. Rezo em particular por aqueles que estão
actualmente a estudar para o sacerdócio, a fim de que sejais generosos e perseverantes, e
correspondais às esperanças em vós depositadas. Oxalá a vossa vida em Roma vos fortifique no
amor de Deus e na fidelidade aos ideais que se apresentam diante de vós. O Espírito Santo vos
encha de zelo, para as vossas actividades se inspirarem nas palavras de Jesus que formam o
mote do Colégio: Ignem veni mittere in terram (Lc 12, 49).

E faço votos por que todos vós, que participais neste Jubileu, tenhais confiança na protecção de
Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja; por que vós, provenientes de uma terra, por tanto tem .do
chamada o seu dote, sempre experimenteis o seu carinhoso amor.

Écom estes sentimentos que Eu envio a cada um a minha Bênção Apostólica.

Vaticano, 26 de Setembro de 1979

PAPA JOÃO PAULO II
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