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ÁSIA/CHINA - “Nas pegadas de Santa Teresinha, saiam em missão”
Shi Jia Zhuang (Agência Fides) – “Nas pegadas de Santa Teresinha, Padroeira das Missões, saiam em missão!”:
assim, Dom Giuseppe Li Lian Gui, Bispo da diocese de Xian Xian/ Cang Zhou, na província de He Bei, exortou
os 9 sacerdotes e os 2 diáconos que receberam a ordenação de suas mãos no primeiro de outubro, festa de Santa
Teresinha de Lisieux. Como destacou o bispo, o dia primeiro de outubro foi um dia muito significativo, porque é
festa da Padroeiras das Missões, que tem muitos devotos na China, e marca o início do mês do terço e do mês
missionário. Segundo as informações enviadas à Agência Fides, este ano celebram-se ainda dois aniversários
importantes: 150 anos da construção da Catedral e os 10 anos da sua nova consagração. Os novos sacerdotes estão
conscientes de que a ordenação presbiteral e diaconal constitui “um novo início de sua missão e de sua vida
dedicada ao Senhor, ao invés de uma meta alcançada”. Escolheram a Casa dos Idosos para sua primeira
celebração eucarística, para destacar que sua atenção será sempre dirigida aos mais fracos e necessitados.
Sempre no início do mês missionário, também a Arquidiocese de Tai Yuan (Shanxi) celebrou a ordenação de
quatro sacerdotes, presidida por Dom Meng Ning You, Coadjutor da Arquidiocese. Depois de um longo e intenso
retiro espiritual dos sacerdotes da Arquidiocese sobre o tema da oração, da compartilha comunitária e da vida de
fé, com alegria “a comunidade presbiteral acolheu esses quatro novos irmãos, para colocarem-se juntos a serviço
do povo de Deus”. (NZ) (Agência Fides 2013/10/08)
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