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ÁSIA/CHINA - A celebração da Imaculada Conceição testemunha a grande
devoção mariana dos católicos chineses
Pequim (Agência Fides) - A dedicação de uma paróquia, o ministrar o sacramento da Confirmação, o encontro de
mulheres Católicas e muitas outras iniciativas foram realizadas no dia da Solenidade da Imaculada Conceição, 8
de dezembro, na comunidade católica chinesa, que sempre foi conhecida por sua grande devoção mariana.
Segundo as informações obtidas pela "Agência Fides, a paróquia dedicada à Imaculada Conceição da Diocese de
Ba Yan Zhuo Er celebrou a solene dedicação da nova igreja à padroeira com uma solene procissão mariana
presidida pelo Bispo diocesano, que em sua homilia, exortou todos os fiéis "para aproveitar da bela e nova casa do
Senhor a fim de se colocarem a serviço da missão evangelizadora da Igreja nas pegadas de Maria".
As mulheres da comunidade de Chao Yang Dioese de Liao Ning celebraram a Imaculada Conceição com um
encontro especial e exclusivamente feminino, para que se "fortaleça a relação das mulheres com o Senhor, porque
elas são os pilares da Igreja de hoje". Na circunstância, o bispo diocesano consagrou o novo altar e o ambão
oferecidos pelos fiéis peregrinos.
A Diocese de Hai Men, como todos os anos, celebrou solenemente a Imaculada Conceição. Este ano foi publicada
a oração mariana dedicado dedicada à Virgem venerada no Santuário Mariano de Lang Shan, localizado na
diocese. É o primeiro livro de oração depois de 1954.
Enfim, os 340 fiéis da paróquia e Hou Teng da Diocese de Su Zhou, na província de Jiang Su, receberam o
sacramento da Confirmação na Solenidade da Imaculada Conceição. (NZ) (Agência Fides 2012/12/10)
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