FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

EUROPA/POLÔNIA - No nome de Pauline Jaricot o espírito missionário
ainda sopra na comunidade
Gniezno (Agência Fides) – Foram cerca de 1.200 os participantes do VII Congresso Missionário da Arquidiocese
de Gniezno dedicado à Serva de Deus Pauline Jaricot, que foi celebrado por ocasião dos 150 anos da sua morte,
em 4 de junho, em Gniezno. Do Congresso participaram crianças, jovens, membros do Rosário Vivo. Estavam
presentes também o Primaz da Polônia, o Arcebispo de Gniezno Jozef Kowalczyk, e o Bispo auxiliar Bogdan
Wojtus, missionários e responsáveis pelas missões da Arquidiocese.
Segundo as informações enviadas à Agência Fides, a primeira parte do Congresso se realizou no Seminário Maior
de Gniezno e nas igrejas da Santíssima Trindade, São João e São Jorge. O concurso histórico sobre a vida de
Pauline Jaricot se realizou na Escola de Ensino Fundamental n°1. Para o Congresso, cada grupo de participantes
preparou uma breve apresentação missionária e contou sua atividade. Também os missionários apresentaram seus
testemunhos. A Santa Missa, celebrada na Catedral de Gniezno, foi presidida pelo Arcebispo Kowalczyk,
enquanto a homilia foi pronunciada pelo Pe. Bogdan Michalski, Secretário-nacional da Pontifícia Obra para a
Propagação da Fé e da Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo.
Durante o Congresso, se realizou o concurso sobre a vida da Serva de Deus Pauline Jaricot, do qual participaram
500 crianças e jovens, e foi realizado também o concurso sobre a história e a atividade da Congregação para a
Evangelização dos Povos nos 390 anos de sua fundação. O Congresso se concluiu com uma oração comum diante
das relíquias do Beato João Paulo II. "Para mim, a maior alegria foi ver o grande número de participantes no
Congresso", disse a Fides Pe. Franciszek Jablonski, diretor diocesano das POM da Arquidiocese de Gniezno e
organizador do Congresso. "Hoje senti novamente o espírito missionário soprar na comunidade", acrescentou
Grazyna Lewandowska, participante do Congresso e animador missionário. (MF/SL) (Agência Fides 16/06/2012)
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