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Senhor Presidente da Câmara Municipal
Venerado Irmão no Episcopado
Distintas Autoridades
Prezados amigos de Serra San Bruno!

Estou feliz por poder encontrar-me convosco, antes de entrar na Cartuxa, onde realizarei a
segunda parte desta minha Visita pastoral à Calábria. Saúdo todos vós com carinho e agradeço-
vos a calorosa hospitalidade; em particular, agradeço ao Arcebispo de Catanzaro-Squillace, D.
Vincenzo Bertolone, e ao Presidente da Câmara Municipal, Dr. Bruno Rosi, as amáveis palavras
que me dirigiu. É verdade, duas Visitas próximas do Sucessor de Pedro são um privilégio para a
vossa comunidade civil. Mas sobretudo, como justamente disse ainda o Presidente da Câmara
Municipal, um grande privilégio é aquele de ter no vosso território esta «cidadela» do espírito, que
é a Cartuxa. A própria presença da comunidade monástica, com a sua longa história que remonta
a São Bruno, constitui uma evocação constante a Deus, uma abertura para o Céu e um convite a
recordar que nós somos irmãos em Cristo.

Os mosteiros têm uma função muito preciosa, diria indispensável, no mundo. Se na idade média
eles eram centros de saneamento dos territórios pantanosos, hoje servem para «sanear» o meio
ambiente num outro sentido: com efeito, às vezes o clima que se respira nas nossas sociedades
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não é saudável, porque está poluído por uma mentalidade que não é cristã, e nem sequer
humana, porque está dominada por interesses económicos, preocupada unicamente com as
realidades terrenas e carentes de uma dimensão espiritual. Neste clima não só Deus é
marginalizado, mas inclusive o próximo, e as pessoas não se comprometem a favor do bem
comum. O mosteiro, ao contrário, é modelo de uma sociedade que põe no centro Deus e o
relacionamento fraterno. Temos muita necessidade disto também na nossa época.

Estimados amigos de Serra San Bruno, o privilégio de terdes próximo a Cartuxa constitui para vós
também uma responsabilidade: valorizai a grandiosa tradição espiritual deste lugar e procurai pô-
la em prática na vossa vida quotidiana. A Virgem Maria e São Bruno vos protejam sempre. Do
íntimo do coração, abençoo todos vós e as vossas famílias.
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