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EUROPA/POLÔNIA - “Estamos fazendo todos os esforços possíveis para
que a Igreja na Polônia seja sempre mais aberta à missão Ad Gentes”,
afirma Pe. Jan Piotrwski, Diretor nacional das POM
Varsavia (Agência Fides) - As Pontifícias Obras Missionárias da Polônia estão realizando diversas iniciativas para
despertar a consciência missionária e a responsabilidade dos cristãos da Polônia em relação às missões: é o que
comunica à Agência Fides, Pe. Jan Piotrwski, Diretor Nacional das POM na Polônia. Foram preparados
numerosos subsídios litúrgicos para cada dia da Semana Missionária, que na Polônia segue o Dia Mundial das
Missões, de 24 a 31 de outubro, endereçada aos adultos, às crianças, aos Pastores e aos Animadores da missão.
Os Diretores diocesanos das POM reuniram-se de 19 a 22 de setembro em Lichen para examinar o grau
alcançado de consciência do empenho missionário e para buscar novas formas de cooperação neste campo. O
documento base para a reflexão durante esses dias foi a Exortação Apostólica "Ecclesia in Europa" de João Paulo
II. Nos dias 2 e 3 de outubro, celebrou-se o IV Congresso Missionário dos Jovens, com o tema "Duc in Altum"
(Lc 5,4): participaram jovens provenientes de toda a Polônia, para redescobrir sempre mais sua identidade cristã e
a necessidade de um empenho pessoal para a missão.
"O dever prioritário das POM na Polônia é aprofundar o sentido da missão e encorajar a cooperação em favor da
missão - afirma Pe. Jan Piotrwski -. É um dever que buscamos realizar em colaboração com as diferentes obras
diocesanas e as congregações religiosas. Juntos realizamos todos os esforços possíveis para que a Igreja na
Polônia seja sempre mais aberta à missão Ad gentes, tanto no plano espiritual, como material e pessoal". (RG)
(Agência Fides 12/10/2004)
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