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

http://www.fides.org

ÁSIA/CHINA - Na Diocese de Wen Zhou consagrada uma nova igreja
dedicada à Imaculada Conceição, que será "fonte de evangelização"
Wen Zhou (Agência Fides) - "A luz de Cristo ilumine este templo de Deus": depois da invocação solene
pronunciada por Dom Zhu Wei Fang, Bispo de Wen Zhou, se acenderam todas as luzes da nova igreja dedicada à
Imaculada Conceição, no povoado de Luo Xi, no território da paróquia de Yong Lin, decanato de Yong Jia, da
Diocese de Wen Zhou. Conforme relatado à Agência Fides por Faith de Hebei, mais de 2.500 fiéis participaram
da solene consagração da igreja, presidida por Dom Zhu e concelebrada por 21 sacerdotes, que realizou-se em 1º
de dezembro, tendo em vista a Solenidade de Imaculada Conceição.
Uma longa procissão partiu da sala de oração localizada numa casa particular, usada até agora para encontros
litúrgicos, aberta por uma cruz enorme, e chegou até a nova igreja. O pároco recebeu solenemente as chaves da
igreja por Dom Zhu, enquanto todos os presentes expressaram sua alegria com a banda de música e aplausos. Na
homilia, Dom Zhu exortou os fiéis a "levarem a luz de Cristo a todos".
A nova igreja ocupa 2.500 metros quadrados e foi construída com o financiamento de mais de 5 milhões de yuans,
quase todos oferecidos pelos fiéis local, para atender às necessidades pastorais e missionárias da área.
Na verdade, a igreja está localizada num povoado onde havia apenas uma família católica. Ao longo dos anos,
agora são 33 famílias católicas e centenas de fiéis. No início, eles se encontraram em uma casa particular para
rezar e celebrar a missa, mas os fiéis, especialmente os jovens, sentiram uma forte necessidade de ter uma igreja.
Em 2009, compraram a terra e abençoaram a primeira pedra. Hoje, a nova igreja, a maior e mais bela do decanato,
será "uma fonte de evangelização", como disse o Bispo. (NZ) (Agência Fides 2012/12/06)
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