A Santa Sé

CARTA DO PAPA JOÃO PAULO II
AO CARDEAL ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO
DA «CIDADE DOS MENINOS»
NA DIOCESE DE KABGAYI EM RUANDA

Ao Senhor Cardeal Alfonso López Trujillo
Presidente do Pontifício Conselho para a Família
A inauguração da «Cidade dos meninos» dá-me o feliz ensejo de lhe dirigir a minha saudação
mais cordial, assim como ao Núncio Apostólico, à inteira Conferência Episcopal e, em particular, a
D. Anastase Mutabazi, Bispo de Kabgayi, a cada um dos fiéis da sua Diocese e a todos os que
participam nesta celebração. A Vossa Eminência, Senhor Cardeal, assim como a todos os
membros do Pontifício Conselho para a Família, à Conferência Episcopal, ao pessoal da
Nunciatura Apostólica em Ruanda, que trabalharam com ardor para esta realização, e a todos as
pessoas que permitiram que este empreendimento fosse levado a cabo, exprimo a minha
profunda gratidão.
Esta Cidade Nazaré, que desejei que fosse edificada como símbolo duma caridade efectiva e
fruto do Ano da Família, é o testemunho da solicitude da Igreja e da solidariedade de inúmeras
pessoas e instituições para com as crianças sem família de Ruanda. Espero vivamente que os
jovens acolhidos nesse lugar encontrem uma verdadeira comunidade de amor que, na confiança,
unidade e abertura aos outros, os ajude a realizar-se plenamente, a ter uma existência fraterna e
a encontrar o seu lugar na sociedade. Que os responsáveis e os educadores sejam para eles
testemunhas autênticas do amor de Cristo pelos mais pequeninos dos Seus irmãos!
Ao confiar esta nova cidade à protecção da Sagrada Família de Nazaré, onde Jesus «crescia em
sabedoria, em estatura e em graça» (Lc 2, 40), envio-lhe de todo o coração a Bênção Apostólica,
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que faço extensiva aos seus colaboradores, a todos os Bispos do País, aos sacerdotes,
religiosos, religiosas e fiéis ruandeses, assim como aos meninos da Cidade Nazaré, aos seus
educadores, aos benfeitores e a todos os que estão presentes nesta inauguração.

Vaticano, 2 de Novembro de 1998.
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