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EUROPA/POLÔNIA – Uma família de pessoas para ajudar os futuros
sacerdotes e pessoas consagradas em países de missão
Niepokalanów (Agência Fides) – “Adote seminaristas missionários” é o slogan da iniciativa que será lançada na
Polônia em 1° de outubro, dia de Santa Teresa do Menino Jesus, Padroeira das Missões, com o objetivo de
promover o apoio espiritual e material para seminaristas, candidatos e candidatas à vida religiosa nos países de
missão. Segundo informações enviadas à Agência Fides, a iniciativa foi ilustrada por Pe. Bogdan Michalski,
Secretário nacional da Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo, durante o encontro realizado em Niepokalanów, de
16 a 18 de setembro, intitulado “Chamados aos territórios de missão – o futuro da Igreja”, que reuniu centenas de
pessoas, como Diretores diocesanos das Pontifícias Obras Missionárias (POM), encarregados de missões das
congregações religiosas e animadores missionários leigos.
Padre Tomasz Atlas, Diretor nacional das POM na Polônia, abriu o encontro, focalizado sobretudo na Pontifícia
Obra de São Pedro Apóstolo, no contexto do 125° aniversário de sua fundação e dos 80 anos da morte de sua
fundadora, Jeanne Bigard. “Queremos criar uma família de pessoas que se reúna para ajudar os futuros sacerdotes
e as pessoas consagradas nos países de missão. Não se pode falar de um real crescimento da Igreja local nem da
Igreja universal sem a presença de sacerdotes indígenas”, sublinhou padre Atlas, ilustrando o objetivo da
campanha “Adote seminaristas missionários”.
O hóspede principal da reunião foi o padre Simeone Stachera, OFM, Diretor nacional das POM em Marrocos, que
partilhou com os presentes a experiência da atividade da Igreja no norte da África e as dificuldades que o anúncio
do Evangelho encontra. Os participantes foram também informados sobre a atividade da Comissão Episcopal para
as Missões durante um encontro com o seu presidente, Dom Jerzy Mazur. A reunião se encerrou com a Missa
presidida por Dom Józef Michalik, Presidente da Conferência Episcopal da Polônia. (SL) (Agência Fides
24/09/2013)
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