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AMÉRICA/CUBA - Plena responsabilidade do Governo para a visita do
Papa
Havana (Agência Fides) – O presidente de Cuba, Raul Castro, recebeu ontem uma delegação da Santa Sede em
vista da preparação da próxima viagem do Papa Bento XVI a Cuba, anunciou o Pontífice durante a Missa
celebrada em 12 de dezembro em São Pedro na festa de Nossa Senhora de
Guadalupe e o Bicentenário de independência de vários países da América Latina. Das informações recolhidas
pela Agência Fides sabe-se que o encontro realizou-se no palácio do Conselho de Estado na Praça da Revolução.
Segundo um comunicado oficial, lido no jornal nacional, Castro mostrou sua plena disponibilidade para com a
viagem de Bento XVI, prevista para o fim de março de 2012. A notícia foi anunciada pelos meios de comunicação
oficiais cubanos e latino-americanos, sublinhando as "boas relações" entre Cuba e Vaticano.
O jornal Granma publica hoje na primeira página uma foto de Raul Castro e Alberto Gasbarri, responsável pela
organização das viagens papais em todo o mundo. Do encontro com o general Castro participaram o Cardeal
Jaime Ortega, Arcebispo de Havana; o Núncio Apostólico em Cuba, Dom Bruno Musaró, e o Presidente da
Conferência Episcopal, Dom Dionisio García Ibanez, Arcebispo de Santiago di Cuba.
Nunca se teve tão grande cobertura dos meios de comunicação para um evento desse tipo, nem mesmo durante a
preparação da viagem do Papa João Paulo II em Cuba, em 1998.
O encontro realizou-se enquanto a imagem da Virgem da Caridade do Cobre, padroeira de Cuba, está realizando
uma peregrinação nos bairros, nas sedes das instituições religiosas e nos lugares mais significativos de Havana,
por ocasião da Peregrinação Nacional que celebra os 400 anos do descobrimento da imagem mariana. A
peregrinação se concluirá com uma missa ao ar livre em 30 de novembro, na Avenida del Puerto, e os bispos
proclamaram o Ano Jubilar Mariano, de 7 de janeiro de 2012 a 5 de janeiro de 2013 (ver Fides 9/12/2011). (CE)
(Agência Fides, 19/12/2011)
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