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ÁSIA/CHINA - Ordenações sacerdotais e diaconais enriquecem a
comunidade católica no continente e em Taiwan
Shi Jia Zhuang (Agência Fides) – A diocese de Su Zhou e a diocese de Ji Nan do continente estão em festa pelas
ordenações presbiterais e diaconais que acabam de ser celebradas, que representam o colhimento dos frutos da
evangelização e da vocação. Segundo as informações enviadas à Agência Fides, mais de dois mil fiéis
participaram da ordenação presbiteral de dois diáconos da diocese de Su Zhou, na província de Jiang Su,
celebrada em 15 de setembro, no dia em que a Igreja comemora Nossa Senhora das Dores.
O rito solene se realizou na Catedral da diocese, dedicada justamente a Nossa Senhora das Dores. Assim, a
diocese de Su Zhou conta hoje 21 sacerdotes, 15 religiosas e 60 mil fiéis.
A diocese de Ji Nan na província de Shan Dong celebrou, ao invés, a ordenação de um diácono em 14 de
setembro, festa da Exaltação da Santa Cruz, que é também a festa da paróquia onde se realizou a ordenação.
Durante o rito, o Bispo diocesano leu emocionado diante de todos os fiéis presentes a mensagem com a bênção
enviada pelo Santo Padre Bento XVI para a paróquia nesta festa.
Neste período, também a Igreja local de Taiwan teve a alegria de acolher um novo sacerdote, que tem também
uma história vocacional especial: se trata, de fato, de um missionário CICM (Missionários de Scheut) de origem
congolesa, pe. Norbert Khonde Khonde, que foi ordenado por Dom John Hung, SVD, Arcebispo de Tai Pei, em 8
de setembro, Natividade da Beata Virgem Maria. (NZ) (Agência Fides 2012/09/20)
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