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ÁSIA/ÍNDIA – Jubileu para a eparquia sírio-malabarense de Kalyan,
pérola oriental entre os cristãos latinos
Kalyan (Agência Fides) – Há 25 anos é uma comunidade que celebra e testemunha a fé, a caridade, e a unidade da
Igreja indiana no Estado de Maharashtra (centro da Índia): a eparquia de Kalyan, diocese católica de rito
sírio-malabarense, se encontra no território de Mumbai e se desenvolve em 15 distritos de Maharashtra, acolhendo
milhares de fiéis de rito oriental que, imigrantes de Kerala – Estado no sul da Índia, coração da Igreja
sírio-malabarense – vivem no território. Como referido à Fides, a diocese celebrou a conclusão do 25° aniversário
de nascimento no mês de novembro um evento útil que marca a unicidade e a preciosidade da contribuição dos
fiéis de rito oriental em favor da Igreja indiana, em plena comunhão e colaboração com as dioceses de rito latino.
A contribuição, reconhecida pelas autoridades eclesiásticas e civis, é um “patrimônio e uma preparação espiritual
de relevo e profundidade”, da qual a população se beneficia. A celebração do jubileu contou com numerosas
atividades espirituais, sociais e caritativas que terminaram com a Eucaristia solene celebrada por Dom Mar
Thomas Elavanal, Bispo de Kalyan. Para a ocasião o Cardeal Oswald Gracias, Arcebispo de Mumbai,
expressando a alegria pela coexistência da eparquia oriental no território de 5 dioceses latinas, sublinhou a
necessidade de difundir juntos virtudes cristãs como amor, verdade, sinceridade e paz para resolver os muitos
problemas que afetam a sociedade indiana.
Dentre os temas pastorais sublinhados durante as celebrações jubilares, por cerca de um mês, estão: a família, os
jovens e a missão. O Cardeal George Alencherry, Arcebispo Maior da Igreja sírio-malabarense também participou
da celebração. O cardeal ressaltou que a imigração de muitos fiéis sírio-malabarenses de Kerala, para outros
lugares da Índia e do mundo, é sempre uma oportunidade de missão.
Na Índia, a Igreja Católica conta dioceses de três ritos: latino, sírio-malabarense e sírio-malancarense. (PA)
(Agência Fides 30/11/2013)
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