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ÁFRICA/MALÁUI - Um testemunho do crescimento da Igreja no país: os
50 anos da Diocese de Mzuzu
Lilongwe (Agência Fides) – A Diocese de Mzuzu no Maláui celebrou em 5 de novembro suas Bodas de Ouro na
Catedral dedicada a São Pedro. Segundo uma nota enviada à Agência Fides, a celebração eucarística foi presidida
por Dom Joseph Mukasa Zuza, Bispo da Diocese, Presidente da Conferência Episcopal do Maláui. Durante a
missa, foram exibidos cantos africanos, sobretudo em Tumbuka, uma das línguas mais difundidas na região. Em
sua saudação, Dom Nicola Girasoli, Núncio Apostólico na Zâmbia e Maláui, elogiou Dom Zuza pelas grandes
iniciativas pastorais a serviço da população da região e sobretudo pelo seu incansável trabalho pastoral. O Núncio
afirmou que nestes anos constatou através de suas visitas que a Diocese de Mzuzu é bem administrada e muito
bem organizada. Dom Girasoli exortou a comunidade católica, em particular os leigos, a permanecerem sempre
unidos à Igreja. Dom Zuza agradeceu ao Núncio pela ajuda oferecida e pela sua atenção acerca da ereção da nova
diocese de Karonga. O Bispo de Mzuzu acrescentou que a celebração do Jubileu de ouro é um testemunho do
crescimento da Igreja Católica no país e pediu aos fiéis que continuem a apoiar a diocese de Karonga. A diocese
de Karonga abrange os distritos de Chitipa e Karonga, que faziam parte do decanato setentrional da diocese de
Mzuzu.
Por fim, Dom Zuza agradeceu a Dom Girasoli, que deixará seu cargo em Malauí e Zâmbia no início do próximo
ano, enquanto destinado a outra sede, pelo serviço oferecido à Igreja local.
A Prefeitura Apostólica do Norte Malauí foi erigida em 18 de maio de 1947 (com decreto de 8 de maio de 1947),
como parte do Vicariato Apostólico de Malauí. Em 3 de março de 1961, a Prefeitura foi elevada a Diocese. (L.M.)
(Agência Fides 8/11/2011)
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