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AMÉRICA/CUBA - Os Bispos apresentam o programa da visita do Papa a
Cuba
Havana (Agência Fides) – Depois da Conferência Episcopal Mexicana (veja Fides 2/1/2012), também a
Conferência Episcopal Cubana apresentou o programa da visita do Santo Padre Bento XVI a Cuba. O texto do
comunicado, enviado à Agência Fides, afirma: "Em 12 de dezembro de 2011, Sua Santidade Bento XVI anunciou
que tinha a intenção de fazer uma viagem apostólica ao México e a Cuba. O Santo Padre, que foi convidado pelo
Presidente Raúl Castro Ruz e pela Conferência Episcopal, aprovou o programa apresentado pelos responsáveis
pela viagem do Papa depois de ter visitado o nosso país e depois das reuniões de preparação com as autoridades
cubanas e com os membros da Conferência Episcopal, para esta visita, que se realizará de 26 a 28 de março de
2012".
O Santo Padre chegará, proveniente do México, a Santiago de Cuba, onde será recebido oficialmente pelo
Presidente Raúl Castro Ruz, pela Conferência Episcopal Cubana e pelo Arcebispo desta cidade em 26 de março.
Na parte da tarde, o Santo Padre celebrará a Festa da Anunciação da Virgem Maria com a celebração da
Eucaristia na Plaza de la Revolucion "Antonio Maceo".
Na manhã de 27 de março, o Santo Padre visitará o Santuário da Virgem da Caridade do Cobre para rezar diante
da beata imagine de Nossa Senhora. Depois da visita, o Papa partirá para Havana. Por volta do meio-dia, no
Aeroporto "José Marti" de Havana, será acolhido pelo Cardeal Jaime Ortega Alamino, Arcebispo de Havana,
pelos Bispos auxiliares e pelas autoridades religiosas e civis. Na parte da tarde, Bento XVI visitará o Presidente da
República, Raúl Castro Ruz, e à noite, na Nunciatura, se encontrará com todos os bispos de Cuba.
Na manhã de 28 de março, o Santo Padre, presidirá a Santa Missa na Plaza de la Revolucion "José Marti". No
final da celebração voltará para a Nunciatura de onde partirá para o Aeroporto "José Marti", local onde serão
feitas as despedidas e o retorno a Roma. (CE) (Agência Fides, 03/01/2012)
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