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ÁSIA/CHINA - Primeira Comunhão e obras de caridade para o Ano Novo
chinês: a paróquia de Xian Wen vive o Ano da Fé
Pequim (Agência Fides) – A profunda formação catequética para os sacramentos da iniciação cristã e a
intensificação das obras de caridade em vista do Ano Novo chinês são algumas iniciativas com que a paróquia de
Xian Wen, em Pequim, está vivendo com empenho especial o Ano da Fé. Segundo informado à Agência Fides
pelo Faith, de He Bei, depois de um curso de preparação longo e intenso, 15 crianças receberam a Primeira
Comunhão na solene celebração de domingo, 27 de janeiro. A religiosa que acompanhou sua formação ressaltou
que “as crianças são o futuro da Igreja; portanto, prosseguiremos sua formação também depois da Primeira
Comunhão, para promover o futuro da Igreja”.
No dia anterior, 26 de janeiro, a paróquia lançou oficialmente seu compromisso de visitar as famílias mais pobres,
em vista do Ano Novo chinês, que se celebra em 10 de fevereiro. Não obstante a forte nevada, os paroquianos,
com três vans repletas de ajudas, liderados pelo pároco, foram visitar 40 famílias em situação difícil nas áreas
mais remotas no campo. Segundo o pároco, “nossas obras não se limitam às festas ou a um determinado grupo de
pessoas. Todos os anos, vamos a todas as famílias carentes levar o Amor de Deus”.
A paróquia de Xian Wen tem 400 anos. Por diversas causas, a antiga Igreja teve que ser demolida em 2001 e foi
reconstruída no centro da área industrial, nas proximidades do Centro esportivo das Olimpíadas. O novo templo
foi consagrado em 24 de abril de 2011 e aberto oficialmente em 1o de junho de 2011. Durante a Eucaristia de
abertura, o pároco exortou os fiéis a “desfrutar a nossa posição geográfica para levar o Evangelho em meio ao
povo. Junto a outras paróquias e aos fiéis, relancemos a evangelização!”. (NZ) (Agência Fides 2013/01/28)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

