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Drodzy Bracia i Siostry!

Pozdrawiam was serdecznie i cieszę się ze spotkania z wami, pracownikami charytatywnymi tutaj
w Gruzji, którzy poprzez waszą troskę wymownie wyrażacie charakterystyczną dla uczniów
Chrystusa miłość bliźniego.  Dziękuję księdzu Zurabi za słowa skierowane do mnie w imieniu
wszystkich. Reprezentujecie Państwo różne ośrodki charytatywne kraju: instytuty zakonne
męskie i żeńskie, Caritas, stowarzyszenia kościelne i inne organizacje, grupy wolontariatu. Do
każdej z nich kieruję moje uznanie dla szczodrego zaangażowania w służbie potrzebującym.

Wasza działalność jest drogą braterskiej współpracy między chrześcijanami tego kraju oraz
między wiernymi różnych obrządków. To spotkanie, ze względu na ewangeliczne miłosierdzie, jest
świadectwem komunii i sprzyja dążeniu do jedności. Zachęcam was do kontynuowania tej
wymagającej i owocnej drogi: ludzie biedni i słabi są „ciałem Chrystusa”, wzywającym chrześcijan
wszystkich wyznań, pobudzającym ich do działania bezinteresownego, idąc jedynie za
natchnieniami Ducha Świętego.

Szczególne pozdrowienie kieruję do osób starszych, chorych, cierpiących i wspomaganych przez
różne instytucje charytatywne. Cieszę się, że mogę być trochę z wami i dodać wam otuchy: Bóg
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was nigdy nie opuszcza, zawsze jest blisko was, gotów, aby was wysłuchać, dodać sił w trudnych
chwilach. Jesteście umiłowanymi Jezusa, który zechciał utożsamić się z osobami cierpiącymi, sam
cierpiąc podczas swojej męki.

Inicjatywy miłosierdzia są dojrzałymi owocami Kościoła, który służy, który daje nadzieję i okazuje
miłosierdzie Boga. Dlatego, drodzy bracia i siostry, wasza misja jest wspaniała! Żyjcie nadal
miłością w Kościele i ukazujcie ją w całym społeczeństwie z entuzjazmem miłości, która pochodzi
od Boga. Niech was prowadzi i strzeże Maryja Panna, ikona bezinteresownej miłości. Niech was
także wspiera błogosławieństwo Pana, o które całym sercem proszę dla was wszystkich.
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