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ÁSIA/COREIA DO SUL – Adoração Eucarística mundial com o Papa: se reza
pela paz com a Coreia do Norte
Seul (Agência Fides) – Ao celebrar a solene Adoração Eucarística em simultânea mundial com o Papa Francisco,
em 2 de junho próximo, a Arquidiocese de Seul rezará com uma intenção especial: as relações pacíficas e a
reconciliação entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. É o que refere à Agência Fides pe. Matthias Hur Young-yup,
Diretor para as Comunicações Sociais na Arquidiocese. O evento da Adoração foi idealizado por ocasião do Ano
da Fé e apresentado esta manhã no Vaticano por Dom Rino Fisichella, Presidente do Pontifício Conselho para a
Promoção da Nova Evangelização.
Pe. Matthias informa à Fides que enviou cartas oficiais a todas as paróquias da arquidiocese que participarão da
Adoração. Na Catedral de Seul, a celebração terá a participação de milhares de jovens católicos: “Acreditamos
que esta seja uma grande ocasião para nos unirmos com a Igreja em todo o mundo e para ajudar os jovens a
reforçar a sua fé”, explica.
Nesta fase de alta tensão entre as Coreias do Norte e do Sul, será feita a invocação de paz a Deus: “Já que o nosso
Arcebispo é também Administrador Apostólico de Piongueangue (capital da Coreia do Norte), rezaremos de
modo especial pelo bem-estar do povo da Coreia do Norte e para que se possam instaurar relações mais pacíficas
com o governo da Coreia do Norte”, declara o Diretor. Dentre as outras intenções de oração: “Que a boa nova de
Deus possa se difundir em todos os países da Ásia, e o Senhor conceda ajuda material e espiritual a todos os
povos asiáticos”.
Além disso, no dia 7 de junho, Dia Mundial de oração pela santificação dos sacerdotes, todos os sacerdotes da
arquidiocese de Seul farão uma peregrinação com o Arcebispo, visitando alguns lugares sagrados de Seul. (PA)
(Agência Fides 28/5/2013)
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