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ÁSIA/BANGLADESH – Uma nova igreja em Dinajpur, sinal de
renascimento na conclusão do Ano da Fé
Kodbir (Agência Fides) – O Ano da Fé se concluiu em Bangladesh com um evento definido por todos como
“fortemente simbólico”: a consagração de uma nova igreja e a instituição simultânea de uma nova paróquia em
Kodbir (a 15a na diocese de Dinajpur). A nova paróquia é intitulada à “Conversão de São Paulo” e à figura do
Apóstolo dos gentios; foi e continuará sendo um poderoso convite à evangelização. A solene Concelebração
eucarística de consagração, realizada em 16 de novembro passado, foi presidida pelo Arcebispo George Kocherry,
que recentemente iniciou sua atividade como Núncio Apostólico em Bangladesh. Como informado à Fides,
participaram da celebração o Bispo local, Dom Sebastian Tudu, e o superior do PIME em Bangladesh, pe. Franco
Cagnasso. Concelebraram com ele cerca de 40 sacerdotes, dentre os quais bispos locais, missionários do Pime,
Xaverianos, Irmãos da Santa Cruz. Participaram também muitas religiosas.
A população da nova paróquia, que se separa de Dhanjuri, é composta por fiéis da tribo santal: um sinal da nova
evangelização que brota de uma comunidade que celebra e testemunha a fé. Este processo, disse o Núncio
Apostólico, tem o apoio do Santo Padre Francisco que, através de seu representante em Bangladesh, doou à nova
comunidade um cálice e uma patena.
Conforme referido à Fides, na homilia o Núncio recordou o caminho de conversão de São Paulo, a sua fé e sua
obra de evangelização. Falou a seguir sobre a importância da família e seu papel fundamental na sociedade,
terminando com um convite a rezar pelas vocações na diocese. Depois das celebrações foram abençoadas a
imagem de São Paulo colocada no entrada da igreja e o dia se concluiu com um espetáculo de danças e músicas
preparados pelos jovens de vários povoados tribais. “A recordação deste dia acompanhará o nosso caminho
missionário. Na conclusão do Ano da Fé, todos nos estamos conscientes da nova tarefa que nos espera em
construir juntos uma comunidade fundada na unidade, paz e amor a Deus”, comentou Pe. Michele Brambilla,
missionário do Pime em Bangladesh. (PA) (Agência Fides 26/11/2013)
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