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1. Foi com prazer que tomei conhecimento de que Vossa Eminência irá inaugurar o Centro sócio-sanitário "Casa Santa

Face de Jesus", que a benemérita Congregação das Irmãs Beneditinas Reparadoras da S. Face de Nosso Senhor

Jesus Cristo, cumprindo a Sua inspiração e orientação, realizou na colina de Magura na cidade de Baucau. Dirijo a

minha cordial saudação a Vossa Eminência, ao Bispo de Iasi, D. Petru Gherghel, aos venerados Irmãos no Episcopado,

bem como às Autoridades civis, religiosas e militares, aos sacerdotes, às pessoas consagradas e aos leigos, que

participarão no significativo acontecimento.Com a mente e com o coração dirijo-me espiritualmente para a Roménia,

Nação que me é tão querida, recordando com profunda emoção a memorável visita que tive a alegria de realizar ali em

1999. Peregrino de fé e de esperança, fui recebido muito calorosamente pelo Presidente e pelas Autoridades estatais,

por Sua Beatitude o Patriarca Teoctisto e por todo o povo da venerável Igreja Ortodoxa da Roménia. Recebi um abraço

particularmente fraterno dos Bispos e das amadas Comunidades católicas, de rito quer bizantino quer latino.2. A nova

estrutura assistencial, com o anexo lugar de culto dedicado a Jesus eterno Sacerdote, destina-se ao acolhimento de

pessoas idosas e inábeis, começando pelos sacerdotes. Trata-se de um importante serviço em favor de quantos se

encontram em situações de pobreza ou de doença e não tem familiares capazes de enfrentar as suas necessidades.

Por conseguinte, a iniciativa constitui uma resposta concreta ao mandamento divino de amar Deus e o próximo com

todo o coração, com toda a alma e com todas as forças (cf. Mc 12, 29-31). Ao mesmo tempo, ela dá um contributo

solidário às necessidades do Pais que, tendo saído do jugo comunista, está a reorganizar a sua vida económica e

social.É-me grato expressar, nesta circunstância, o meu profundo apreço a Vossa Eminência, Senhor Cardeal, à

Superiora-Geral e às Irmãs Beneditinas Reparadoras da Santa Face de Nosso Senhor Jesus Cristo, bem como a

quantos apoiaram e realizaram concretamente esta obra providencial. Ela coloca-se como ajuda significativa aos

pobres, aos doentes e aos idosos, testemunhando de maneira concreta aquela "fantasia da caridade", à qual convidei a

Igreja na Carta apostólica Novo millennio ineunte (cf. n. 50).3. Através da dedicação de quantos trabalham na nova

estrutrura, muitas pessoas poderão experimentar a ternura providencial do Pai celeste. Faço votos por que os esforços

realizados em vista deste importante serviço social suscitem na comunidade dos discípulos de Cristo propósitos

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html


renovados de solidariedade e de cooperação generosa numa Nação, como a Roménia, que se situa na encruzilhada

entre o Oriente e o Ocidente.Com estes sentimentos, enquanto invoco abundantes recompensas celestes sobre quantos

cooperaram de todas as formas para a construção do importante Centro de Saúde, concedo de coração a Vossa

Eminência, Venerado Irmão, e às pessoas presentes na solene inauguração a implorada Bênção Apostólica.Vaticano,

13 de Maio de 2004.JOÃO PAULO II
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