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EUROPA/POLÔNIA - Os "laboratórios missionários" dedicados ao Ano da
Fé
Czestochowa (Agência Fides) - "A fé se reforça quando é anunciada” este foi o tema dos “laboratórios
missionários” dedicados ao Ano da Fé e à Semana Missionária, que se realizaram em 20 de outubro na Cúria
metropolitana de Czestochowa. Segundo as informações enviadas à Agência Fides, participaram dos laboratórios
animadores missionários, membros do voluntariado missionário e das Pontifícias Obras Missionárias (POM) da
Arquidiocese de Czestochowa. Os hóspedes dos laboratórios foram Ir. Anna Siudak, das Franciscanas
Missionárias de Maria, responsável pela Pontifícia Obra de S. Pedro Apóstolo em Varsóvia, e pe. Mariusz
Frukacz, redator do semanal católico "Niedziela" e membro da Pontifícia União Missionária (PUM). "A tarefa
mais importante e mais bela da Igreja é pregar o Evangelho. Para permanecer firmes na Igreja, é preciso antes
conhecer Cristo", disse na sua conferência Pe. Jacek Gancarek, Diretor diocesano das POM de Czestochowa, que
destacou também a importância da oração do Terço para as missões.
Ir. Anna Siudak ressaltou a necessidade de falar das questões missionárias aos jovens, enquanto “o testemunho
pessoal é muito importante para promover a atividade missionária da Igreja”, empenho que será coadjuvado pela
criação de sites sobre missões e sobre atividades dos missionários. "Hoje, a internet oferece uma possibilidade:
usando os modernos meios de comunicação social, podemos realizar o mandato missionário de Cristo de ir e
pregar o Evangelho em todo o mundo”, disse Pe. Frukacz. Os laboratórios se concluíram com a Santa Missa para
as missões e os missionários celebrada na igreja do Santíssimo Nome da Beata Virgem Maria.
Durante a Semana Missionária, de 22 a 28 de outubro, na Arquidiocese de Czestochowa serão organizados os
laboratórios missionários para as escolas no Santuário mariano de Myszkow-Mrzyglód, dos quais participarão
também Pe. Tomasz Atlas, Diretor Nacional das POM, e Pe. Henryk Suchos, missionário no Brasil. Atualmente,
trabalham no mundo 55 missionários da Arquidiocese de Czestochowa: 12 sacerdotes diocesanos, 17 freiras, 22
religiosos e 4 missionários leigos. (MF/SL) (Agência Fides 23/10/2012)
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