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ÁFRICA/GUINÉ-BISSAU - Uma nova paróquia na Diocese de Bissau
dedicada a Santa Baquita
Bissau (Agência Fides) - O Bispo de Bissau, Dom José Camnate na Bissign, presidirá amanhã, 7 de outubro, a
cerimônia de fundação de uma nova paróquia de sua Diocese: a comunidade de Santo Domingo será oficialmente
declarada paróquia e dedicada à Santa Baquita em Santo Domingo. O evento, como informa à Agência Fides a
Cúria diocesana de Bissau, foi preparado com uma série de iniciativas, sob o tema “E, sobre tudo isto, revestí-vos
do amor, que é o vínculo da perfeição” (Col 3.14). Em 27 de setembro, o pároco da paróquia “Nossa Senhora da
Luz” de Suzana, padre José Fumagalli, recordou “os primeiros passos da comunidade de Santo Domingo. O
passado e o presente”. No da 28, padre Domingos Cà, Vigário geral da Diocese de Bissau, falou da identidade de
uma Paróquia. No dia 29, padre Cristiano Urolis, pároco da paróquia de São José em Bor e Reitor do Seminário
Menor diocesano "S. Kizito", apresentou a experiência de um pároco e ilustrou o sentido de pertença à paróquia.
Foi também organizado um retiro com confissões, dirigido pelo padre Celso Corbioli, missionário OMI, pároco da
paróquia “São Francisco de Assis” de Antula. Nos dias 4 e 5 de outubro, foi projetado o filme “Santa Baquita”,
escolhida como padroeira da nova paróquia. A ex-escrava sudanesa (1869-1947) foi canonizada por João Paulo II
em 1° de outubro de 2000, e é a primeira santa sudanesa. O primeiro pároco da nova paróquia será padre Franco
Beati (italiano) e o vigário paroquial será pe. Stephen Du Khu (de Myanmar), ambos missionários do PIME. A
paróquia se encontra na região nordeste da Guiné-Bissau, na fronteira com o Senegal, e faz parte do setor pastoral
de Cacheu. Com esta, o número de paróquias da Diocese de Bissau aumenta para 27. (SL) (Agência Fides
06/10/2012)
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