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ÁSIA/CHINA - A comunidade católica continental vive a abertura do Ano
da Fé ao vivo na Internet, direto de São Pedro
Shi Jia Zhuang (Agência Fides) – Segundo informações recebidas pela Agência Fides, Dioceses e paróquias da
China continental estão vivendo com grande fervor a abertura do Ano da Fé, propondo diversas iniciativas,
religiosas e culturais. A comunidade católica chinesa participa da abertura do Ano da Fé em comunhão com a
Igreja Universal e com o Papa Bento XVI, acompanhando-a ao vivo na Internet. Muitos sites diocesanos dispõem
de um link que permite aos usuários do site acompanhar ao vivo de São Pedro a celebração de abertura.
A Diocese de Nan Chong, na província de Si Chuan, programou três dias de iniciativas para a abertura do Ano da
Fé, que tiveram como tema "Viver concretamente a fé", com o fim de “ajudar os fiéis a conhecer e aprofundar a
fé, para oferecer um testemunho vivo, com a sua vida”. No dia 9 de outubro, foi organizado um concerto e
celebrada uma ordenação sacerdotal, no dia 10 houve um seminário de estudos pelos cinquenta anos do Concílio e
vinte anos do Catecismo da Igreja Católica, enquanto esta manhã, 11 de outubro, realizou-se uma celebração
solene no Mosteiro de São Bento, em comunhão com o Papa. Milhares de fiéis tomaram parte da Missa não
obstante a intensa chuva.
Dom Francesco An Shu Xin, Bispo da Diocese de Bao Ding, na província de Hebei presidiu a abertura do Ano da
Fé em sua Diocese, concelebrando na Catedral junto com 12 sacerdotes. Na homilia, convidou os fiéis a “crer até
o fim, reconfirmar publicamente a fé com suas palavras e vivê-la com a ação, para dar testemunho e para que
sempre mais pessoas acolham o convite do Senhor”. Mais de mil fiéis participaram da abertura do Ano da Fé da
Diocese de Xian Xian, na província de Hebei, que foi presidida pelo bispo local, Dom Joseph Li Lian Gui.
Durante a celebração, o vigário diocesano leu a Carta Pastoral de Dom Li para o Ano da Fé e anunciou o
programa diocesano para este ano. (NZ) (Agência Fides 2012/10/11)
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