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Publikacja Dykasterium ds. Misji dla wspólnot salezjańskich i przyjaciół misji salezjańskich

Drodzy Przyjaciele,
miesiąc czerwiec jest
poświęcony miłosiernemu i misyjnemu Sercu
Jezusa. W tym miesiącu prosimy Go o większą gorliwość apostolską w salezjańskiej Europie! Prawdą jest, że
średnia wieku wciąż rośnie na „starym kontynencie”, ale to nie może stać się powodem
osłabienia „da mihi animas”!
Kontaktując się nieustannie ze współbraćmi, otrzymałem w tych dniach wiadomość od
ponad 70-letniego salezjanina, który pyta
mnie, czy jest jakiś limit wieku odnośnie misjonarzy ad gentes. Odpowiedziałem mu, że nie
możemy stawiać granic ani misjom ani
Opatrzności!
Odwiedzając Mozambik spotkałem w
Maputo 81-letniego Pana Pedrosa SDB, narodowości portugalskiej, który jest tam na misji
od 1968 roku. Jest szczęśliwy, że w każdy
weekend – oprócz wielu zajęć, jakie ma przez
cały tydzień – może być katechetą różnych
grup młodzieżowych.
Z drugiej strony, teksty na 27. Kapitułę
Generalną podkreślają, że „modlitwa i ofiara
życia salezjanów w podeszłym wieku i
chorych, są prawdziwym apostolatem z
młodzieżą i dla młodzieży; są oni „aktywną”
częścią wspólnoty, która żyje „da mihi
animas”. Wspólnoty bowiem zobowiązują się
nie wykluczać ich z posłannictwa”.
Niech zatem nikt nie czuje się w „garażu”
posłannictwa. Szczególnie wam, drodzy
współbracia w infirmeriach Zgromadzenia,
powierzamy misję stałej modlitwy za misjonarzy – w tym miesiącu zwłaszcza za salezjanów w Europie.
Dziękuję!
Ks. Guillermo Basañes SDB
Radca ds. Misji

SPOTKANIE Z PANEM PRZYNAGLA NAS
DO GŁOSZENIA GO WSZYSTKIM

„Ewangelizowanie w tych czasach wielkich przemian
społecznych wymaga Kościoła misyjnego, całkowicie
wychylonego na zewnątrz, zdolnego dokonać rozeznania, by zmierzyć się z różnymi kulturami i wizjami człowieka. Światu będącemu w trakcie przeobrażeń trzeba
Kościoła odnowionego i przemienionego przez kontemplację i osobistą relację z Chrystusem, dzięki mocy
Ducha... Nie mogą nam w tym przeszkodzić ani nasze
słabości, ani grzechy, ani przeciwności stawiane na
drodze świadectwu i głoszeniu Ewangelii. To doświadczenie spotkania z Panem popycha nas naprzód i daje
nam radość głoszenia Go wszystkim narodom.
…Ewangelizacja, która musi dotrzeć do wszystkich,
powinna jednak rozpocząć się od ostatnich, od ubogich,
od tych, którzy dźwigają na swoich barkach ciężar i trudy
życia… Kościół jest ludem błogosławieństw, domem ubogich, płaczących, wykluczonych i prześladowanych, tych,
którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Od was wymaga
się takiego działania, dzięki któremu wspólnoty kościelne
będą umiały przyjąć z preferencyjną miłością ubogich,
trzymając drzwi Kościoła otwarte, aby wszyscy mogli do
niego przyjść i znaleźć schronienie”.
Papież Franciszek
do uczestników
Papieskich Dzieł Misyjnych
9 maja 2014

Kiedy byłem postnowicjuszem napisałem do ks. Luca Van Looya, wtedy Radcy ds. Misji; potem
napisałem jeszcze kiedy byłem studentem teologii, a także jako młody ksiądz... Pamiętam, że
w listach radził mi nie ustawać w modlitwie… i pisał, że Pan wezwie mnie poprzez przełożonych… Minęło wiele lat. W 1996 roku, kiedy byłem już pięć lat magistrem nowicjuszy Argentyny i Paragwaju, czułem w sobie wezwanie, aby powrócić do Japonii. Nie wiedziałem, czy jako
misjonarz..., ale pragnąłem wrócić.
Przyszłość mojego życia była tylko w Bogu: tak jak moi rodzice, którzy w 1964 roku
wyemigrowali do Argentyny, słuchając głosu Boga, tak i ja, jak Abraham, wróciłem do Japonii... Był to jakby mój drugi exodus. Pierwszy był w 1964 roku, kiedy wyjechałem do Argentyny z rodzicami i czterema braćmi (Angel i Fidel SDB; Domingo i Paulino) a potem tam
urodziło się kolejnych czterech braci i siostra, która zaraz zmarła...
Pierwszym wyzwaniem dla mnie jako misjonarza w Japonii był język japoński. Byłem w
Japonii tylko do trzeciej klasy (miałem 8 i pół roku, gdy wyemigrowałem) a w Argentynie (w miasteczku
Media Agua) nie było żadnej japońskiej rodziny. Byłem Japończykiem, ale małym, więc mogłem szybko nauczyć się
hiszpańskiego, i nie tylko, ale także pić mate i jeść asado, grać w piłkę i być ministrantem podczas niedzielnej Mszy św.
Teraz mam 58 lat i jestem wikariuszem inspektorialnym w Japonii, ale w 1997 roku, kiedy wróciłem do Japonii po 33
latach, miałem 42 lata. Byłem Ursashima Taroo (mityczna postać Japończyka, który po spędzeniu wielu lat w niebie, pod
morzem, wrócił z powrotem do
wioski, gdzie już nikt go nie znał i
Wyjechałem do Argentyny ... nie mógł wskazać, gdzie był jego
dom). Mieć japońską twarz i nie
… i wróciłem do Japonii … jako misjonarz! być w stanie dobrze mówić po
japońsku było trudnym doświadczeniem... Wróciłem i byłem
znowu jak dziecko. Musiałem nauczyć się nie tylko języka, ale i kultury, obyczajów japońskiego społeczeństwa, a także bycia chrześcijaninem wśród Japończyków, gdzie katolicyzm jest mniejszością (1 mln Japończyków i obcokrajowców na 126 mln mieszkańców).
Moją największą radością jako misjonarza są bracia i przyjaciele, których Pan dał
mi w Japonii... Dla mnie wszyscy oni są wspaniali i za każdym razem odkrywam coraz
bardziej ich życzliwość, cierpliwość, ich solidarność, szacunek, ich religijność, ich
uporządkowanie. Po tragedii tsunami, zwłaszcza w regionie Fukushima, odkryłem
nową Japonię, wielkiego ducha solidarności poza murami chrześcijańskich kościołów i
buddyjskich klasztorów. Doświadczyłem siły solidarności międzyreligijnej.
W ciągu całego mojego życia musiałem powiedzieć „tak” wobec obowiązków, które
zawsze przekraczały moje możliwości. Ludzki strach przed nieznanym jest normalny, ale ufność w miłującą obecność Boga
daje dużo pokoju i siły, aby iść naprzód. Zapraszam wszystkich, którzy jesteście (prawdopodobnie) młodsi ode mnie,
abyście byli bardziej odważni w słuchaniu głosu Pana, który was powołuje jako misjonarzy i zaprasza do rozpoczęcia przygody pełnej nadziei. Kto jest posłuszny Bogu szybko otrzyma Jego błogosławieństwo i nigdy nie będzie opuszczony!
Ks. Mario Yamanouchi SDB
Japoński migrant w Argentynie i misjonarz w Japonii

Salezjańska Intencja Misyjna
Za Projekt Europa w krajach Europy Północnej
Za wspólnoty salezjańskie w Europie, które głęboko dotyka syndrom starzenia
się, aby dzięki obecności młodych misjonarzy i współbraci z innych krajów uwierzyli w moc odrodzenia w Duchu i mogli odpowiedzieć na oczekiwania młodych,
potrzebujących wsparcia w poszukiwaniu sensu życia.
Aby inspektorie polskie były coraz bardziej otwarte i ofiarowały konkretny
wkład w Projekt Europa, poza granicami swego kraju.
Inspektorie Regionu Europy Północnej i Zachodniej cierpią na brak powołań i postępujący proces starzenia się współbraci. Rewitalizacja od wewnątrz jest wspomagana przez obecność młodych współbraci i
wolontariuszy świeckich z innych inspektorii. Współbracia zaczynają wierzyć, że ożywienie charyzmatu jest możliwe.
Trzeba, przy wsparciu całego Zgromadzenia, kontynuować Projekt Europa. Konieczność obecności salezjańskiego charyzmatu wychowawczego w Europie jest bezsporna; młodzi, często zagubieni w społeczeństwach europejskich, aby znaleźć
szczęście potrzebują przewodników i wsparcia wychowawczego. Każdy wysiłek współpracy międzynarodowej jest mile
widziany i rodzi znaki ożywienia entuzjazmu i dobrych praktyk, niezbędnych dla przyszłości. Modlitewne wsparcie jest
zawsze bardzo pomocne, bo wierzymy, że tylko Duch Święty może ożywić nadzieję i wiarę chrześcijańską w starej Europie
oraz dać młodym wizję życia szczęśliwego i chrześcijańskiego.

