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ÁSIA/CINA - Rosary Hill Village comemora 20 anos de fundação e de
devoção mariana dos chineses, católicos ou não
Fu Zhou (Agência Fides) – O Santuário mariano de Nossa Senhora do Rosário, Aldeia do Rosário (Rosary Hill
Village), da diocese de Fu Zhou, na capital da província do sudeste chinês de Fu Jian, comemora 20 anos de
fundação, de caminho espiritual e de devoção mariana dos chineses, católicos ou não. Segundo informações
apuradas por nossa Agência, não obstante a passagem de um tufão, mais de dois mil fiéis participaram da Missa
concelebrada por cerca de vinte sacerdotes, no dia 13 de julho de 2013. Homenagearam seu fundador, Dom
Zheng, que faleceu em 2006.
Em 1993, o Bispo, Dom Joseph Zheng Chang Cheng, de Fuzhou, ao aposentar-se, teve a ideia e a coragem de
construir um santuário mariano em sua cidade natal, a aldeia de Long Tian. Pediu ao Comitê da aldeia a concessão
de um terreno situado em uma área isolada da montanha e começou as obras de construção do Santuário,
dedicando-o a Nossa Senhora do Rosário. A Aldeia do Rosário compreende a Gruta de Nossa Senhora de Lurdes,
a Igreja, a Via Sacra ao longo do percurso, a Casa de retiros espirituais e de formação permanente do clero e dos
religiosos/as, a Biblioteca, o altar de Nossa Senhora, do Sagrado Coração de Jesus, as estátuas dos Santos Pedro e
Paulo e do arcanjo Miguel; e um edifício de 4 andares em que existe uma capela para a adoração eucarística
permanente. Há também uma estrutura que acolhe os peregrinos, uma Casa para idosos, o cemitério católico e
campos cultivados pelas religiosas, para se manterem economicamente. O Santuário é um oásis de espiritualidade,
assim como um lugar de evangelização para os muitos chineses não cristãos que assim, entram em contato com o
Evangelho e constatam o serviço de caridade da Igreja católica. O município indicou o Santuário como meta
turística. Cerca de 10 mil pessoas de todo o mundo visitam o Santuário anualmente. (NZ) (Agência Fides
2013/07/20)
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