A Santa Sé

MENSAGEM DO CARDEAL ANGELO SODANO
EM NOME DO SANTO PADRE
AO CARDEAL FIORENZO ANGELINI

A Sua Eminência Reverendíssima
Card. Fiorenzo Angelini

O Santo Padre foi informado da cerimónia oficial que terá lugar em Moscovo, na próxima quarta-feita, 22 de Abril, por
ocasião da solene bênção do Hospital pediátrico «Blagozenter», e confiou-me o encargo de transmitir os seus votos
auspiciadores e afectuosos, em primeiro lugar a Vossa Eminência, pelo pessoal interesse para com a nova e importante
estrutura, sinal concreto de caridade evangélica e de colaboração no serviço aos irmãos, sobretudo aos mais pequenos
e débeis.

Sua Santidade exprime o seu total aprazimento por esta iniciativa, que verá o encontro entre a nobre vocação de
quantos serão chamados a prestar aí a sua obra profissional e os pequenos enfermos, também eles revestidos de uma
vocação, porque o sofrimento é vocação para o amor: para com Deus, Pai de misericórdia, e para com os outros, para
com os irmãos (cf. João Paulo II, «O Evangelho do sofrimento. Recolha antológica por Leonardo Sapienza» Roma
[1993], p. 106).

O Sumo Pontífice dirige um pensamento de cordiais bons votos a todos os que colaboraram nesta obra: o Núncio
Apostólico e agora Cardeal Francesco Colasuonno, o actual Representante Pontifício na Federação Russa, D. John
Bukovsky, D. Tadeusz Kondrusiewicz, Administrador Apostólico para a Rússia Europeia. Apresenta de igual modo uma
deferente saudação às ilustres Autoridades políticas, civis e religiosas da Cidade de Moscovo, presentes no acto oficial
juntamente com Sacerdotes, Religiosos, Religiosas e leigos. Por fim, dirige um profundo agradecimento e bons votos às
mestranças e aos operários de várias nacionalidades que ali trabalharam durante mais de cinco anos, aos numerosos
benfeitores e patrocinadores; e faz chegar as suas fervorosas congratulações ao voluntariado, aos «Malteser-
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Hilfsdienst» da Alemanha e, entre eles, sobretudo aos da diocese de Ausburgo, que oferecerão a sua assistência na
orientação do Hospital.

A presença de um centro especializado de cura também é símbolo de progresso social e espiritual, encorajamento à
solidariedade e convite à esperança. E ao recordar que no mistério pascal, mistério de Cruz e de glória, a vida vence a
morte e a Cruz é fonte de serenidade e de paz, de conforto e de audácia apostólica (cf. ibid., p. 107), Sua Santidade, ao
invocar sobre Vossa Eminência e sobre cada uma das pessoas e instituições mencionadas a abundância dos dons do
Espírito Santo e a protecção da Virgem Maria, de bom grado concede a implorada Bênção Apostólica, garantindo a sua
participação em união de oração.

Feliz por incluir a minha pessoal e cordial saudação, renovo a Vossa Eminência sentimentos de distinto obséquio e
estima.

Vaticano, 9 de Abril de 1998.

Angelo Card. SODANO

Secretário de Estado
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