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ÁSIA/CHINA - Mil fiéis na bênção da nova imagem de Nossa Senhora da
Paróquia de Dong He, na Mongólia, e na inauguração do centro pastoral
Bao Tou (Agência Fides) - A bênção da nova imagem de Nossa Senhora, alta 4 metros, e a inauguração do novo
centro pastoral, é um sonho realizado, uma chamado para a evangelização, sobretudo no Ano da Fé, para os
paroquianos de Dong He, na Diocese de Bao Tou na Mongólia. Assim começou sua homilia, o pároco que
presidiu o rito solene, no domingo, 18 de novembro, concelebrado por 48 sacerdotes provenientes das
proximidades, com 23 religiosas e mais de mil fiéis. Conforme relatado à Agência Fides por Faith de Hebei, os
católicos locais são muito devotos à Virgem Maria. Antes dos anos 50 construíram uma gruta, para recordar a de
Lourdes, e colocaram a imagem de Nossa Senhora, que mais tarde foram destruídas durante a Revolução Cultural.
Com as novas aberturas dos anos 80, a primeira coisa que fizeram foi reconstruir a gruta de Nossa Senhora e a
imagem, para que "Nossa Senhora nos proteja e acompanhe sempre o nosso caminho de fé e evangelização", disse
o pároco. Ao longo dos anos, a imagem de Nossa Senhora se deteriorou por causa do tempo. Além disso, o espaço
da igreja tornou-se insuficiente para conter os fiéis cada vez mais numerosos.
Em 2010 foi construída uma sala de 300 m2 para sediar encontros paroquiais e, domingo passado, com a bênção
da nova imagem de Nossa Senhora, também foi inaugurado um novo edifício de dois andares, de 570 m2, que
funcionará como Centro pastoral. A despesa de cerca de 600 mil Yuan (equivalentes a 100 mil euros) foi
inteiramente financiada com as ofertas dos fiéis locais. (NZ) (Agência Fides 2012/11/21)
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