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ÁSIA/CAZAQUISTÃO - Pela primeira vez, a Santa Missa para o Dia Mundial
das Missões será celebrada em russo
Astana (Agência Fides) – No Cazaquistão estão previstas muitas iniciativas para o Dia Mundial das Missões. As
Pontifícias Obras Missionárias (POM) foram instituídas no país em 2008 e desde então, continuam a empenhar-se
em divulgar aos cazaques os objetivos e o compromisso das POM em todo o mundo. Padre Bonaventura Garofalo,
Diretor Nacional das Pontifícias Obras Missionárias no país, revela à Agência Fides que até agora, não havia
textos em russo que explicassem a existência e o significado do Dia das Missões e das POM. “Enviei diversos
textos sobre as Pontifícias Obras Missionárias, que até agora não existiam em russo, a todas as paróquias do
Cazaquistão - diz padre Garofalo. Em preparação ao dia Mundial das Missões, enviei a todos os sacerdotes e
religiosos uma breve introdução a ser lida para entrar em familiaridade com este importante evento que se celebra
domingo, 23 de outubro”.
“Os textos - continua padre Garofalo - incluem a explicação de cada Pontifícia Obra, seus fundadores e sua
história. Conseguimos também obter a tradução em russo, que até agora não existia, do texto da Santa Missa para
o Dia Mundial. O texto, que cada paróquia já recebeu, foi traduzido por Dom Athanasius Schneider, Bispo de
Astana, a partir do original em latim. Eu mesmo traduzi a Mensagem do Santo Padre Bento XVI para o Dia e pedi
que seja lida em todas as paróquias. Escrevi uma carta em que ilustro os objetivos do Dia das Missões, encorajei
todos os sacerdotes e religiosos a explicarem aos fiéis as razões pelas quais devemos ser gratos por este Dia, além
do apoio espiritual e econômico que nossas missões recebem da Igreja. Convidei-os também a exortar as pessoas
a dedicarem tempo e talentos à Igreja”. (AP) (21/10/2011 Agência Fides)
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