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ÁSIA/COREIA DO SUL – Florescem nas vocações: ordenações de bispos,
padres e diáconos em Seul
Seul (Agência Fides) – O florescimento das vocações ao sacerdócio e à vida religiosa na Coreia do Sul não cessa:
como comunica à Fides a secretaria da arquidiocese, realizam-se em Seul, de 5 a 7 de fevereiro, três ordenações
consecutivas de bispos, sacerdotes e diáconos. Papa Francisco nomeou pe. Timothy Yu Gyoung-chon e pe. Peter
Chung Soon- taek como Bispos auxiliares da arquidiocese. Sua ordenação será no Olympic Gymnastics Hall do
Parque Olímpico de Seul. Serão ordenados pelo recém-nomeado Cardeal Andrew Yeom Soo-jung, arcebispo de
Seu, e outros bispos. Prevê-se a participação de mais de 10 mil pessoas. No território, a notícia se difundiu
rapidamente: de 27 de janeiro a 4 de fevereiro, paróquias e institutos de toda a diocese celebraram novenas de
oração pelos novos bispos.
Em seguida, haverá a ordenação de 38 sacerdotes, no dia 7 de fevereiro. Dentre os novos padres, todos
diocesanos, um é vietnamita (o diácono Vu Tan Tuan, da diocese de Thai Binh ) e um é membro da “Comunidade
internacional da missão católica” de Seul, e se formou no Panamá. Por isso, estarão presentes Dom José Domingo
Ulloa Mendieta, arcebispo de Panamá, e Dom Nguyen Van De, Bispo da diocese de Thai Binh, no Vietnã. Ele
escreveu ao Cardeal Yeom Soo-jung: “Somos muito gratos por seu empenho em dar a Vu Tan Tuan uma saudável
e completa formação sacerdotal”. A ordenação dos diáconos será em 6 de fevereiro: 26 são da arquidiocese e se
dedicarão ao serviço dos fiéis nas paróquias, servindo na liturgia e na caridade. (PA) (Agência Fides 4/2/2014)
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