
A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA JOÃO PAULO II
DURANTE UM ÁGAPE FRATERNO
 NA "DOMUS SANCTAE MARTHAE"

18 de Outubro de 2003

 

Senhores Cardeais
Estimados Irmãos no Episcopado

1. Conservo na alma a comovida recordação da solene Celebração eucarística de quinta-feira
passada, que me fez reviver aquilo que aconteceu há vinte e cinco anos. Com alegria e gratidão,
compartilho convosco este ágape fraterno. Assim, prolonga-se a experiência de intensa
comunhão, vivida durante a interessante Assembleia promovida pelo Colégio cardinalício.

Agradeço de coração a cada um de vós, venerados Irmãos, a afectuosa proximidade de que me
dais testemunho em todas as ocasiões. Dirijo o meu agradecimento de modo particular ao
Cardeal Secretário de Estado, que se fez intérprete dos sentimentos de todos, e a todo o Colégio
Cardinalício pela generosa oferta que me apresentou. Esta oferta será destinada às
Comunidades cristãs da Terra Santa, tão duramente provadas.

2. Continuaremos a encontrar-nos nos próximos dias, primeiro por ocasião da Beatificação de
Madre Teresa e depois na circunstância do Consistório. São dias repletos de significado, que
põem em evidência a unidade e a vitalidade da Igreja.

Dirijo o meu pensamento reconhecido ao Director e aos funcionários desta casa, acolhedora e
funcional, que nos hospeda, assim como a todos os que prepararam a nossa mesa.

3. Uma vez mais, obrigado, obrigado a todos vós pela vossa presença e pelo amor que nutris pela
Igreja. Quando regressardes às vossas sedes, levai a minha saudação às vossas Comunidades



eclesiais e assegurai aos vossos fiéis que o Papa os ama. Agradecei-lhes, de modo especial, as
orações e a proximidade espiritual, que nestes dias eles demonstraram à minha pessoa. Com
grande afecto, concedo-vos agora, a vós e às vossas comunidades, a minha Bênção.
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