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Senhor Embaixador
Alegremente lhe dou as boas-vindas ao Vaticano e, ao receber as Cartas por meio das quais é
acreditado como Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República do Uganda junto da
Santa Sé, peço-lhe que transmita a Sua Excelência o Presidente Binaisa, ao Governo e ao Povo
do Uganda as minhas saudações e os meus melhores votos.
Ao receber Vossa Excelência hoje, garanto-lhe que a Santa Sé vai seguindo de perto os
progressos que se vão realizando no seu Pais, e está sinceramente interessada no bem-estar de
todo o povo ugandês. Por este motivo, eu de bom grado reafirmo a obrigação de a Igreja
continuar a ocupar-se ao mesmo tempo da assistência material e espiritual por meio do clero local
e dos missionários e por meio das próprias escolas e muitas outras instituições.
Tive muito prazer em ouvir-lhe fazer referência aos mártires do Uganda que sacrificaram
corajosamente as suas vidas por Cristo, Quanto a este facto, é-me grato que vá brevemente ser
consagrada aqui em Roma urna nova igreja à memória deles. Espero que tal igreja venha a servir
de símbolo da profunda estima do Bispo de Roma pelo Amado povo ugandês. E também meu
fervoroso desejo que os mártires do Uganda, que deram testemunho dos valores supremos do
espírito, nos lembrem sempre a dignidade inviolável de cada ser humano.
Senti prazer ao ouvi-lo expressar a satisfação por ter sido nomeado Embaixador junto da Santa
Sé e também o desejo de contribuir para a busca da paz e harmonia internacional. Desejo que
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tenha bom resultado na sua missão e para o desempenho dela, conte com toda a necessária
ajuda por parte da Santa Sé.
Aprecio os desejos que tem o Presidente do Uganda de visitar a Santa Sé, e espero com
antecipado gosto ter a oportunidade de o receber. Entretanto, peço-lhe tenha a amabilidade de
comunicar a Sua Excelência os meus cordiais votos e preces pelo desenvolvimento espiritual e
material do Povo do Uganda.
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