
Polônia - Rumo à JMJ 2016 – 5 
ANS, February 17, 2016 
 

 
 
 
(ANS – Cracóvia) – Faltam cinco meses para a Jornada Mundial da 
Juventude de Cracóvia (JMJ 2016 Cracóvia), a que se esperam 2.500.000 
pessoas. A preparação logística e organizativa já entrou na última fase. Mas 
os organizadores sublinham que a mais importante é a preparação 
espiritual.   
 

Por Grażyna Starzak. 
 

“Julgamos o evento que nos espera um dom da Providência, dom que nos 
ajudará a despertar a atenção religiosa nos jovens e nos ambientes em que 
vivem: família, escola, associações, movimentos, lugares de tempo livre... 
O período da preparação da DMJ deve ser sobretudo um tempo de 
formação espiritual aprofundada” – afirma Dom Damian Muskus, Bispo 
Auxiliar de Cracóvia e Coordenador Geral do Comitê Organizador da DMJ 



2016. 
 

No âmbito desta preparação espiritual, nas paróquias de toda a Polônia 
realiza-se pela terceira vez o projeto “Cz@t ze Słowem” (Ch@t com Deus), 
para  ajudar os jovens a conhecer melhor a Sagrada Escritura e refletir sobre 
o Evangelho dominical. Os jovens, com o auxílio dos seus párocos, 
organizam cada mês encontros, dialogando sobre temas como: identidade, 
família, dignidade, amizade. Completam esses encontros de grupo 
meditações bíblicas semanais e videocomentos ao Evangelho dominical, 
preparados pelos mesmos jovens.  
 

Elemento essencial da preparação espiritual são além disso os Exercícios 
Espirituais mensais sobre o tema “Para nós e para todo o mundo”, iniciados 
em janeiro no Santuário da Divina Misericórdia, em Cracóvia-Łagiewniki, 
como resposta à proclamação do Ano Santo da Misericórdia pelo Papa 
Francisco. 
 

O tema guia dos exercícios foi tirado da oração da “Coroinha da Divina 
Misericórdia” e, não por acaso, os exercícios se fazem no Santuário de 
Cracóvia-Łagiewniki, centro espiritual mundial dessa Devoção. Os 
exercícios, que são transmitidos em rede e traduzidos diversas línguas, 
prosseguirão até junho, até imediatamente antes do início da JMJ. 
 

“Espero que graças a eles os jovens aprendam também a rezar com a 
Coroinha da Divina Misericórdia – sublinha Dom Muskus –. E faço votos 
também por que através destes exercícios, os jovens criem uma 
comunidade que ultrapasse as fronteiras dos países e nos reúna em torno 
desse Santuário, a que realmente chegaremos como peregrinos”, visto que, 
com efeito, em julho se fará também uma “Peregrinação da Misericórdia”, 
partindo do Santuário de S. João Paulo II àquele de Cracóvia-Łagiewniki. 
Seguramente muito útil para a preparação espiritual será também a 
aplicação “Tweetując z Bogiem” (‘Twitando’ com Deus), nascida de livro e 
projetada pelo sacerdote holandês P. Michel Remery. A aplicação para 
smartphone e tablet (baixáveis gratuitamente qui) mostra os textos da missa 
e as orações em diversas línguas, e também 200 perguntas e breves 
respostas, chamados “tweets”, sobre todos os principais temas de fé: Deus, 
natureza, Igreja, oração, liturgia, vida do cristão, .…, que podem estimular à 
reflexão em comum. 
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