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A triste realidade da Pandemia do Coronavírus, quem vem a mais de um
ano assolando a humanidade, atingiu nossa Diocese no mês de março, levando
uma figura querida, membro do Clero da Diocese, que foi o padre Silvano
Surmacz, pároco da Catedral. O sentimento de perplexidade se apoderou tanto
dos diocesanos, que não poderíamos deixar de abrir esta edição sem mencionar
tal fato, que com detalhes registramos nas páginas deste mês.
Também perdemos um Diácono Permanente, vítima do Câncer, que
deixou a comunidade da paróquia Nossa Senhora do Rocio também abalada.
Vivendo a Oitava da Páscoa, diante da dor da perda de tantos outros fiéis,
a Fé na Ressurreição nos consola, nos faz “enxergar” os que se foram, como
participantes da vida nova em Cristo, ainda que deixando a saudade de boas
lembranças.
Nesta edição, um artigo de uma psicóloga nos ajudará a trabalhar as
diversas emoções que sentimos, em especial nessas horas difíceis. Aliada à fé,
o cuidado com a saúde mental nos faz caminhar mais esperançosos, sem perder
o sentido, o rumo da existência.
Verdadeiramente o sentido de nossa caminhada só se faz junto a um
processo formativo, de testemunhos e de estudo, de conhecimento da fé que
nos dá o sentido. Neste aspecto, aproveitamos para lhe indicar outro artigo, que
é o da Catequese. Buscando resgatar o processo formativo da fé por meio da
Catequese Catecumenal, a Diocese de União da Vitória vem se preparando para
implantar essa metodologia de caminhada na fé cristã.
Cristãos verdadeiramente formados, fazem diferença no mundo, lutam por
um mundo mais justo, pautado nos valores do Reino. Assim vemos o grande
empenho do laicato na Igreja, que em unidade com seus pastores, buscam fazer
com que o que professam na liturgia, seja testemunhado na vida.
No mês de março, a Assembleia dos bispos do Paraná, reuniu diversas
pautas, que foram além de assuntos apenas da vida interna da Igreja, mas

trataram de questões do dia a dia do povo, trazidas por representantes do
Laicato Nacional e Regional.
Assim, mesmo nosso Jornal não chegando ainda aos fiéis de forma
impressa, devido às restrições de público nas celebrações por conta da
Pandemia, continuamos a registrar no Estrela Matutina online, as atividades da
Igreja Particular de União da Vitória, para que a história possa reler um dia tais
fatos e saber que o futuro se construiu a partir dos acontecimentos do passado.
Outros artigos e notícias que marcaram o mês de março em nossa
Diocese você também encontra nas páginas desta edição.
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