
BOLETIM DO CONCILIUM LEGIONIS MARIAE A SER LIDO NA
REUNIÃO DA LEGIÃO DE MARIA EM 08 DE JANEIRO DE 2022

EUROPA

ÁUSTRIA
Senatus da Áustria: As celebraçõ� es dõ Centena� riõ em Viena cõmeçaram cõm a Missa de 3 de setembrõ seguida 
de apõstõladõ de rua. Nõ sa�badõ, 4 de setembrõ, hõuve uma prõcissa�õ cõm a õraça�õ dõ Terçõ ate�  a Catedral 
Santõ Este#va�õ, seguida de Santa Missa celebrada pelõ Arcebispõ, cõm participaça�õ de aprõximadamente 600 
legiõna� riõs. Nõ dõmingõ, 5 de setembrõ, fõi realizadõ um cõngressõ marianõ e as celebraçõ� es terminaram cõm 
a Santa Missa na Catedral. Os esfõrçõs de extensa� õ esta�õ em andamentõ. Um Praesidium de 10 membrõs visita 
famí�lias de crianças que se preparam para a Primeira Santa Cõmunha�õ levandõ a imagem de Nõssa Senhõra; 
tambe�m fazem apõstõladõ de rua e visitas a membrõs auxiliares. Ainda, dõis desses legiõna� riõs da�õ a catequese 
para albaneses. Um Praesidium persa de 4 membrõs cuida da preparaça�õ de cõnterra#neõs para õ Batismõ. Ha�  
planõs  para  um  segundõ  Praesidium  persa  em  Viena.  Um  Cõmitium  e  uma  Curia  esta�õ  envõlvidõs  em 
recrutamentõ e extensa�õ. Dõis Cõmitia realizaram uma mini PPC, cõm participaça�õ de 23 jõvens legiõna� riõs e 7 
legiõna� riõs adultõs, cõntatandõ mais de 1000 pessõas. Uma Curia fez a peregrinaça�õ da imagem de Sa�õ Jõse�  põr 
õcasia�õ aõ anõ a ele dedicadõ. Duas Curiae da Eslõva�quia retõmaram suas reuniõ� es. Tõdõs õs 7 Praesidia da 
Mõlda�via te#m suas reuniõ� es regularmente e esperam retõmar em breve as reuniõ� es de Curia.

UCRÂNIA
Va� rias lõcalidades realizaram a sõlenidade da Acies. Alguns Cõnselhõs na�õ te#m reuniõ� es ha�  mais de um anõ, 
mas õ cõntatõ cõm legiõna� riõs cõntinua sendõ mantidõ põr telefõne.

POLÔNIA
Regia de Lublin: A maiõria das reuniõ� es de Praesidia ja�  fõram retõmadas. As reuniõ� es da Regia õcõrreram em 
junhõ e julhõ de 2021. Os trabalhõs incluem visitas a9 s famí�lias e a membrõs auxiliares. O Diretõr Espiritual da 
Regia instruiu tõdõs õs legiõna� riõs a estudarem õ Manual. A Missa dõ Centena� riõ fõi celebrada nõ dia 7 de 
setembrõ.  O Cõmitium de Varsõ�via tem 16 Praesidia  diretamente filiadõs e 3  Curiae cõm um tõtal  de 311 
membrõs ativõs e 392 auxiliares. Os trabalhõs incluem visitas a asilõs e muitõs Praesidia õrganizaram õraçõ� es 
dõ Terçõ, nõs quais fõram distribuí�das Medalhas de Nõssa Senhõra das Graças.

CROÁCIA
Regia de Zagreb: A Acies fõi realizada em 27 de marçõ, em tõdas as Curiae em Zagreb. Os trabalhõs de 4 
Praesidia incluí�ram visitas dõmiciliares e a asilõs, levandõ a9 s Missas pessõas cõm dificuldades de lõcõmõça�õ. 
Membrõs  auxiliares sa�õ  cõntatadõs  regularmente e recebem visita  cõm a imagem peregrina.  Retõrnõs  aõs 
Sacramentõs  fõram  registradõs  em  tõdas  õs  4  Praesidia.  Uma  Curia  relatõu  apõstõladõ  de  rua  e  cõntatõs 
telefõ# nicõs. Praesidia de õutra Curia empreenderam esfõrçõs de recrutamentõ, cõm a inscriça�õ de 18 nõvõs 
membrõs auxiliares, e tambe�m realizaram visitas dõmiciliares e apõstõladõ de rua. Dõis Praesidia aumentaram 
õ nu� merõ de membrõs ativõs. Um Cõmitium realizõu encõntrõ de Diretõres Espirituais cõm a presença de 12 
pessõas. Duas palestras fõram ministradas sõbre a atuaça�õ da Legia�õ nas Parõ� quias e uma palestra sõbre a 
impõrta#ncia  dõ  Diretõr  Espiritual.  Em  õutrõ  Cõmitium,  legiõna� riõs  visitaram  idõsõs  em  suas  casas,  cõmõ 
sugeridõ pelõs sacerdõtes, e õs encõrajaram a receberem õs Sacramentõs, tendõ 20 pessõas recebidõ a Unça�õ 
dõs Enfermõs. A Curia de Sarajevõ, na Bõ� snia Herzegõvina, realizõu a Acies em maiõ, cõm bõa presença. As 
reuniõ� es da Curia fõram retõmadas e õ  trabalhõ legiõna� riõ inclui  õ  cõntatõ cõm as pessõas põr telefõne e 
participaça�õ na Adõraça�õ aõ Santí�ssimõ. Na Letõ# nia, Praesidia võltaram a fazer õ trabalhõ de cõntatõ de rua, 
mas ainda sem õ retõrnõ de membrõs idõsõs, e esta�  sendõ planejada õ retõrnõ da reunia�õ de Cõmitium.


