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ÁSIA/CHINA - A Diocese de Lan Zhou acolhe três novos sacerdotes "sob a
cruz de Cristo"
Lan Zhou (Agência Fides) - A Diocese de Lan Zhou, na província de Gan Su na China, acolheu três novos
sacerdotes "sob a cruz de Cristo", segundo as palavras do Bispo Dom Joseph Han Zhi Hai, famoso por sua "Carta
aos Meus Amigos" (2003), em que lançava um apelo pela reconciliação da Igreja na China. Na verdade, no
domingo 15 de setembro, memória de Nossa Senhora das Dores e no dia seguinte a festa da Exaltação da Santa
Cruz, Dom Han presidiu a ordenação solene de três padres, que se prepararam no Seminário Maior de Xi An. De
acordo com informações recolhidas pela Agência Fides, mais de 1.800 fiéis participaram da liturgia na catedral da
diocese concelebrada por cerca de quarenta sacerdotes. Dom Han exortou os novos trabalhadores na vinha do
Senhor: "Sejam fiéis à Cruz de Cristo", porque "a Cruz nos revelou o Seu sacrifício para nossa salvação. Vocês
que foram chamados por Ele devem segui-lo levando sua cruz". Lan Zhou é a capital da província de Gan Su, no
noroeste da China. Em 1696, o Papa Inocêncio XII confiou a missão de Gan Su ao Vigário Apostólico de Shan
Xi. Em 1878, o Papa Leão XIII criou um novo Vicariato Apostólico, reagrupando a província de Gan Su e Xing
Jiang, confiada aos missionários CICM, com Pe. Fernand Hamer CICM primeiro vigário apostólico (1878-1889).
Em 1946, ano da criação da hierarquia chinesa, a capital Lan Zhou se tornou Arquidiocese. De 1987 até hoje,
vemos o renascimento da igreja local, graças ao compromisso missionário e pastoral de bispos, sacerdotes e
religiosas, mas especialmente dos leigos. Hoje, os fiéis são mais de 35 mil, com trinta sacerdotes, mais de 200
religiosas de três congregações (Congregação da Sagrada Família, Filhas de Nossa Senhora da China e as Irmãs
Servas do Espírito Santo), quarenta seminaristas e cerca de oitenta noviças. A Diocese é muito ativa na pastoral
missionário através de obras caritativas e sociais. (NZ) (Agência Fides 2013/09/19)
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