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EUROPA/POLÔNIA - Seminaristas e animadores na escola de formação
missionária
Varsóvia (Agência Fides) - O 46º Simpósio missionário de seminaristas organizado pela Secretaria Nacional da
Pontifícia União Missionária (PMU) foi realizado em Varsóvia de 5 a 8 de julho. Segundo informações enviadas à
Agência Fides pela Direção Nacional das Pontifícias Obras Missionárias (POM) da Polônia, eram 24 os
seminaristas provenientes de vários seminários diocesanos e religiosos que participaram da conferência sobre o
tema "Anuncia a fé com alegria ao mundo". A Eucaristia presidida pelo Pe. Luca Bovio IMC, Secretário Nacional
da PUM, abriu o simpósio durante o qual foram propostas duas conferências: a primeira sobre o papel do Centro
de Formação Missionária em Varsóvia para a preparação de missionários, realizada por Pe. Janusz Paciorek,
diretor do Centro; a segunda sobre a vida e a obra da Serva de Deus Pauline Jaricot, como um testemunho do
compromisso dos fiéis na obra missionária da Igreja, aos cuidados de Pe. Franciszek Jablonski, diretor diocesano
das POM. Os seminaristas também tiveram a oportunidade de conhecer missionários provenientes do Chade,
Etiópia e do Brasil.
Nos dias precedentes, de 1º a 4 de julho, sempre em Varsóvia, realizou-se a Escola de Animadores Missionários,
promovida pelas Pontifícias Obras Missionárias (POM). Este ano, os participantes foram 36 (12 religiosas, 7
seminaristas, 3 sacerdotes e 14 leigos) que tiveram a oportunidade de conhecer as POM, encontrar alguns
missionários, estudar como despertar a consciência missionária e suscitar o compromisso a serviço das missões.
Dom Jan Ozga, Bispo de Doumé-Abong' Mbang nos Camarões, encontrou-se com os animadores e apresentou a
situação da Igreja no país africano. A Escola de Animadores Missionários há 15 anos reúne pessoas provenientes
da Polônia, entre 15 e 85 anos, e já formou 700 pessoas para a animação missionária.
Para incentivar a reflexão e o compromisso pessoal em favor das missões, Mons. Tomasz Atlas, Diretor Nacional
das POM na Polônia, publicou um livro ("Zakochani ludziach w") que ilustra o serviço dos missionários
poloneses, baseando-se em sua experiência no Congo-Brazzaville e nas visitas aos países de missão. O produto da
venda do livro será destinada à Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo, que ajuda os seminários em terras de
missão. (SL) (Agência Fides 11/07/2012)
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