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VATICANO - Inicia-se hoje a visita pastoral do Cardeal Filoni às Antilhas
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – O Cardeal Fernando Filoni, Prefeito da Congregação para a Evangelização
dos Povos, inicia hoje, 19 de novembro, sua primeira visita pastoral às Antilhas. O Prefeito do dicastério
missionário chegará a Trinidad no final da manhã (hora local) e na parte da tarde, depois de uma visita de cortesia
ao Presidente Anthony Carmona, encontra com os sacerdotes, religiosos e administradores paróquias em Curepe.
No sábado, dia 30, no seminário dedicado a São João Maria Vianney e aos Mártires ugandenses, o cardeal se
reunirá com os bispos que formam a Conferência Episcopal e à tarde presidirá a concelebração eucarística do
primeiro domingo de Advento, na pró-Catedral de São Fernando, que contará com a presença do presidente da
República.
No domingo, 1° de dezembro, o Cardeal Filoni parte para a Jamaica, onde presidirá na parte da tarde a missa de
encerramento do Ano da Fé na catedral de Kingston. No dia 2 de dezembro, inicia sua visita a Castries, capital de
Santa Lúcia, onde haverá um encontro com o clero e religiosos, e a abertura oficial do Ano da Evangelização,
convocado pela Igreja local.
Na manhã de 3 de dezembro, o prefeito do organismo vaticano celebrará a missa para as religiosas no mosteiro
das Beneditinas, e depois partirá para a Martinica, onde se encontrará com os sacerdotes.
Ainda no dia 3 de dezembro, Festa de São Francisco Xavier, Padroeiro das Missões, o Cardeal Filoni presidirá a
missa na Catedral de Pointe-à-Pitre, na ilha de Guadalupe, e antes de voltar para Roma, em 4 de dezembro,
visitará algumas instituições católicas de Basse-Terre. (SL) (Agência Fides 29/11/2013)
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