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No final do encontro de oração em memória da fé das testemunhas dos tempos recentes, dirijo de
bom grado uma saudação a todos vós, sobretudo a vós que seguistes a liturgia na praça ou em
ligação radiotelevisiva. No vigésimo quinto aniversário da Comunidade, vindo a Santa Maria "in
Trastevere" o Servo de Deus João Paulo II confiou à Comunidade de Santo Egídio esta basílica
de São Bartolomeu e em 2000 estabeleceu que nela se alimentasse a recordação dos novos
mártires.

Queridos amigos da Comunidade de Santo Egídio, vós movestes os primeiros passos
precisamente aqui em Roma nos anos difíceis depois de 1968. Filhos desta Igreja que preside na
caridade, difundistes depois o vosso carisma em tantas partes do mundo. A Palavra de Deus, o
amor pela Igreja, a predilecção pelos pobres, a comunicação do Evangelho foram estrelas que
vos guiaram testemunhando, sob céus diversos, a única mensagem de Cristo. Agradeço-vos esta
vossa obra apostólica; agradeço-vos a atenção aos últimos e a busca da paz, que distinguem a
vossa Comunidade. O exemplo dos mártires, que recordámos, continue a guiar os vossos
passos, para que sejais verdadeiros amigos de Deus e autênticos amigos da humanidade. E não
temais as dificuldades e os sofrimento que esta acção missionária exige: inserem-se na "lógica"
do testemunho corajoso do amor cristão.

Por fim, desejo dirigir a vós e, através de vós, a todas as vossas Comunidades espalhadas pelo
mundo os meus votos mais cordiais no quadragésimo aniversário da vossa instituição. Faço a
minha saudação extensiva aos doentes, ao pessoal médico, aos religiosos e aos voluntários do
anexo Hospital Fatebenefratelli da Ilha Tiberina. A todos e a cada um garanto uma recordação na



oração, enquanto, invocando a protecção materna da Virgem Santa, concedo a todos a Bênção
Apostólica.
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