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ASIA/VIETNÃ – Ano da fé: visita do Representante pontifício às irmãs da
diocese de Bui Chu
Bui Chu (Agência Fides) – A vida das religiosas de Bui Chu é preciosa para a Igreja e para toda a sociedade,
porque se baseia na oração e no serviço aos pobres e doentes: é o reconhecimento de Dom Leopoldo Girelli,
representante pontifício não-residente no Vietnã, à Congregação das Filhas de Nossa Senhora do Rosário de Bui
Chu, que o núncio visitou domingo, 7 de julho. Bui Chu é o território no qual o cristianismo chegou ao Vietnã, em
1533, com missionários estrangeiros. Como informado à Fides pela Igreja local, o Núncio esteve na diocese mais
antiga do Vietnã, Bui Chu, a sudeste de Hanói, onde vivem cerca de 400 mil católicos, em sinal do “retorno às
raízes da fé”, no âmbito das celebrações pelo Ano da Fé.
Dom Girelli, acompanhado pelo Bispo de Bui Chu, Dom Joseph Van Tiem Hoang, visitou as irmãs,
particularmente engajadas no serviço à Igreja local, na instrução e na caridade. A Superiora, irmã Imelda Vu Thi
Tuoi, expressou felicidade e gratidão pela presença do enviado do Papa, recordando a história da Congregação,
nascida em 1946. O Núncio se disse feliz “pelas tantas vocações na congregação; um sinal que existem muitas
jovens, cheias de vida, que desejam se comprometer generosamente com o serviço a Deus e ao próximo”. Dom
Girelli convidou as religiosas a “viver no exemplo de Maria, prontas para testemunhar que o caminho para estar
próximos de Deus é servir os pobres”, recordando as palavras de Papa Francisco. O Núncio visitou também o
orfanato e a clínica administrada pelas irmãs, encorajando os doentes e dizendo-lhes que “Deus os ama e não os
abandonará”, abençoando as crianças e os sofredores, levando a todos a benção e a proximidade do Papa
Francisco. (PA) (Agência Fides 10/7/2013)
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