
A Santa Sé

CARTA DO SANTO PADRE JOÃO PAULO II 
AO ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

DO CAZAQUISTÃO POR OCASIÃO DO SOLENE RITO
 DE DEDICAÇÃO DA IGREJA

DA SANTÍSSIMA TRINDADE EM ALMATY

  

 

Ao Venerável Irmão JAN PAWEl LENGA
Bispo Titular de Arba
Administrador Apostólico dos Latinos do Cazaquistão

Compartilho a tua alegria e a da inteira Comunidade católica do Cazaquistão, na feliz ocasião da
Dedicação, no próximo dia 7 de Junho, Solenidade da Santíssima Trindade, da igreja da
Santíssima Trindade em Almaty, com uma liturgia solene presidida pelo meu Enviado Especial, o
Venerado Irmão Zenon Grocholewski, Arcebispo Titular de Agrópolis. Juntamente com todos vós
dou graças a Deus, que guia os destinos dos povos e mostra em vós «a extraordinária riqueza da
Sua graça, pela bondade que teve para connosco em Cristo Jesus» (Ef 2, 7).

O edifício material é um símbolo da Igreja, edifício de Deus (cf. 1 Cor 3, 9) feito de pedras vivas
(cf. 1 Pd 2, 5). Oro intensamente para que a comunidade do Povo de Deus, reunida em torno do
Altar do Senhor nessa igreja, se esforce sempre por dar ao mundo testemunho da própria
comunhão com a Santíssima Trindade, através das obras de amor e de fé autêntica.

Muitas pessoas contribuíram com os próprios recursos para a obra de reestruturação da igreja e
para a dotar de um esplêndido conjunto de sinos. A elas desejo manifestar o meu sincero e
sentido reconhecimento. Em particular envio com grande afecto as minhas saudações ao
Arcebispo ortodoxo de Almaty e ao Núncio Apostólico, assim como às Autoridades civis presentes
no rito da Dedicação.



Invoco a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre os sacerdotes, os religiosos e os leigos do
Cazaquistão e, em penhor da constância e da alegria em conduzir uma vida cristã, de coração
concedo a Ti e a quantos participam na solene cerimónia a minha Bênção Apostólica.

Vaticano, 28 de Maio de 1998, vigésimo ano de Pontificado

 

JOÃO PAULO II
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