FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ÁSIA/CHINA - Abre-se a "Porta da Fé" nas comunidades católicas da
China
Pequim (Agência Fides) – Continuam chegando à Agência Fides informações e testemunhos acerca da abertura do
Ano da Fé nas comunidades católicas da China. Dentre esses citamos alguns. A diocese de Tai Yuan também
invocou os mártires que marcaram a história da diocese, no século passado, durante a cerimônia de abertura do
Ano da Fé. Mais de 2 mil fiéis participaram da missa presidida por Dom Meng, Coadjutor da Diocese, com cerca
de 50 sacerdotes concelebrantes. Como aconteceu em outras paróquias da diocese, além da leitura da carta
pastoral do Bispo para o Ano da Fé, também foi lida uma breve história dos 5 mártires do século passado, para
que a sua intercessão ajude a fortalecer a fé dos fieis e os torne testemunhas da fé como eles.
Embora seja a época de colheita para os fiéis camponeses do povoado de Xiao Han da Diocese de Tian Jin, eles
não quiseram perder a abertura solene do Ano da Fé, comemorado em 14 de outubro. Mais de 700 fiéis da diocese
de Xi An participaram da abertura do Ano da Fé presidida por Dom Giuseppe Dang, Bispo ordinário, na noite de
11 de outubro, em comunhão com o Papa Bento XVI. Dom Dang explicou o significado do Ano da Fé e da
própria fé, apresentou o projeto pastoral diocesano para este ano e entregou aos fiéis um subsídio para o Ano da
Fé.
A diocese de Ha Er Bin celebrou a abertura do Ano da Fé em concomitância com a celebração presidida pelo
Papa Bento no Vaticano em 11 de outubro. A cerimônia foi presidida pelo Administrador apostólico e foi
acompanhada por um seminário sobre o Ano da Fé. A diocese preparou muito material sobre o tema, incluindo
um "especial" com todos os documentos do Papa e da Santa Sé para o Ano da Fé, para que os fiéis possam
"aprofundar a fé, fortalecer a fé e promover a evangelização no Ano da Fé, através da Eucaristia e do encontro
com Jesus, abrindo a Porta da Fé". (NZ) (Agência Fides 2012/10/15)
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