
A Santa Sé

CARTA DO PAPA BENTO XVI
AO CARDEAL CAMILLO RUINI
PARA A NOMEAÇÃO COMO SEU ENVIADO
ESPECIAL AO CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL

 

Ao Venerado Irmão o Senhor Cardeal CAMILLO RUINI
Presidente da Conferência Episcopal Italiana

No mês de Outubro do ano passado, Sua Eminência, juntamente com D. Francesco Cacucci,
Arcebispo de Bari, e D. Angelo Comastri, então Arcebispo Prelado de Loreto, Presidente do
Comité Italiano para os Congressos Eucarísticos, dirigiu um urgente convite ao meu venerado
Predecessor João Paulo II para presidir às celebrações conclusivas do XXIV Congresso
Eucarístico Italiano, em programa em Bari de 21 a 29 de Maio próximo.

Este acontecimento, que é muito significativo para a Igreja italiana, desenvolve-se no contexto do
especial Ano da Eucaristia, para o qual os católicos do mundo inteiro estão estimulados a tomar
uma consciência renovada do grande dom deixado a nós por Cristo na Última Ceia. No Pão e no
Vinho, transformados na Santa Missa no Corpo e no Sangue do Senhor, o povo católico encontra
alimento e sustento para percorrer o caminho em direcção à santidade, vocação universal de
todos os baptizados.

O tema escolhido é particularmente actual: "Sem o domingo não podemos viver", sobre o qual a
Igreja na Itália está reflectindo a fim de traçar eficazes vias de acção pastoral destinadas a
redescobrir cada vez mais o valor do Dia do Senhor, em que se celebra o mistério da Páscoa, da
qual a Eucaristia é autêntico e perene memorial.

Confirmando de bom grado quanto o meu amado Predecessor estabeleceu, peço a Sua
Eminência, venerado Irmão, que seja o meu Enviado Especial ao Congresso Eucarístico. Quanto
a mim, espero estar presente na Celebração eucarística conclusiva de domingo 29 de Maio, para
honrar Cristo no Sacramento do seu amor e, ao mesmo tempo, reforçar os vínculos de comunhão



que unem o Sucessor de Pedro à Igreja que está na Itália e aos seus Pastores.

Desde já, garanto uma lembrança na oração para tão importante assembleia eclesial, a fim de
que seja rica de frutos espirituais para os cristãos e para toda a Comunidade italiana e sobre
todos invoco a materna protecção de Maria Santíssima.

Com estes sentimentos, concedo a Sua Eminência, aos queridos Prelados da Itália e ao povo
confiado aos seus cuidados pastorais uma especial Bênção Apostólica.

Do Vaticano, 13 de Maio de 2005.
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