
A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
NA INAUGURAÇÃO DO NOVO

ESTACIONAMENTO NO JANÍCULO

Segunda-feira, 31 de Janeiro de 2000

Senhores Cardeais
Venerados Irmãos no Episcopado
e no Sacerdócio
Estimados Irmãos e Irmãs

1. Sinto-me feliz por inaugurar o novo estacionamento no Janículo, fruto do empenho conjunto da
Santa Sé e das Autoridades italianas.

Dirijo a minha cordial saudação ao Senhor Cardeal Jozef Tomko, Prefeito da Congregação para a
Evangelização dos Povos, e agradeço-lhe as palavras com que se fez intérprete dos comuns
sentimentos e ilustrou, ao mesmo tempo, as finalidades e o funcionamento desta importante obra.

Juntamente com ele saúdo as Autoridades religiosas, civis e militares presentes, dirigindo um
pensamento especial ao Prefeito, aos Subsecretários Minniti e Bargone e aos Embaixadores
acreditados junto da Santa Sé.

Além disso, desejo exprimir o meu regozijo aos responsáveis das Empresas empreiteiras e a
todos os que trabalharam com perícia e empenho na realização desta importante estrutura.

Por fim, dirijo uma afectuosa saudação aos Superiores e estudantes do Colégio Urbano da
"Propaganda Fide", bem como aos Professores e aos estudantes da Pontifícia Universidade
Urbaniana.

2. O estacionamento no Janículo foi construído num espaço que pertencia à Congregação para a
Evangelização dos Povos com a intenção de facilitar o acesso dos peregrinos ao Vaticano,
sobretudo durante este ano jubilar, mas também para facilitar a circulação num ponto nevrálgico



da Cidade. Portanto, a validade deste importante complexo multifuncional prolonga-se para além
do ano 2000. Também depois dele, constituirá para Roma, e sobretudo para as redondezas de
São Pedro, uma importante infra-estrutura urbana, destinada a melhorar a situação do trânsito e a
qualidade de vida dos habitantes deste bairro.

Por conseguinte, exprimo profundo prazer por uma obra que oferece grandes vantagens urbanas
sem danificar o panorama tão conhecido da colina do Janículo, e uno-me de bom grado a todos
vós na acção de graças ao Senhor. A Ele confio todos os que contribuíram para a realizar e os
que dela beneficiarão.

Sobre todos e cada um, por intercessão de Maria Salus Populi Romani, desçam abundantes
favores celestes, dos quais quer ser penhor a Bênção Apostólica que vos concedo com afecto.

Obrigado!
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