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

Współdziałanie Duszpasterstwa
Młodzieżowego i Animacji Misyjnej
Obecnie jesteśmy wezwani do pogłębienia drogi 27 KG: mistycy, prorocy
i słudzy. Zgodnie z liniami nakreślonymi przez ostatnie Kapituły Generalne,
i we współpracy z radcami regionalnymi, chcemy wzmocnić współdziałanie Duszpasterstwa Młodzieżowego i Animacji Misyjnej, zwłaszcza w odniesieniu do wolontariatu misyjnego.
W ramach programów spotkań regionalnych DM i AM, będziemy przeżywać razem momenty modlitwy osobistej i wspólnotowej. A także:
• zapoznamy się z dotychczasowym doświadczeniem współpracy w inspektoriach,
• wsłuchamy się w aktualne doświadczenia,
• wypracujemy razem niektóre linie współpracy na przyszłość.
Przypominamy daty i miejsca kolejnych spotkań regionalnych:
dla Regionu Afryki i Madagaskaru:
dla Regionów obu Ameryk:
dla Regionu Azji Południowej:
dla Regionu Azji Wschodniej-Oceanii:
dla Regionu Morza Śródziemnego:
dla Regionu Europy Środkowej i Północnej:

16-19 września 2015, Addis Abeba, Etiopia
17-20 października 2015, Cumbaya, Ekwador
2-5 listopada 2015, Bangaluru, Indie
10-13 listopada 2015, Seul, Korea Południowa
2-5 lutego 2016, Santiago de Compostela, Hiszpania
9-12 lutego 2016, Rzym

Spotkania regionalne to specjalny czas w naszym życiu, który powierzamy Duchowi Świętemu. Mamy nadzieję, że doprowadzą nas do odnalezienia dróg naszego posłannictwa
i wypełnią nasze serca radością, pochodzącą od Pana.
Niech Bóg nam błogosławi!
Ks. Guillermo Basańes SDB
Radca ds. Misji

Ks. Fabio Attard SDB
Radca ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego

Świadectwo salezjańskiej świętości misyjnej

Ks. Pierluigi Cameroni, Postulator Generalny ds. Kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej

Sługa Boży ks. Francesco Convertini (1898-1976), misjonarz w Indiach, napisał w liście
z 1938 roku do Przełożonego Generalnego ks. Piotra Ricaldone: „Głosiłem im Jezusa. Jezusa
Zbawiciela. Jezusa Miłosiernego. Powiedziałem im o krzyżu, pokazałem im obraz Jezusa
Ukrzyżowanego. Głos mi się załamał, oni płakali. Co za radość, jakie wzruszenie w moim sercu”.

W Wenezueli potrzebujemy misjonarzy, ale ja zrozumiałem, że misja nie ma granic!
W moim pragnieniu bycia misjonarzem chciałbym podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze – myślę,
że powołanie misyjne zrodziło się w moim sercu i w mojej głowie o wiele wcześniej, nim to sobie
uświadomiłem. Moja mama należy do Legionu Maryi. Zanim zaczęła uczyć mnie katechizmu,
poszliśmy do biednych, aby ich nakarmić i do chorych, aby ich pocieszyć i dać nadzieję. Stopniowo zacząłem rozumieć, co znaczy być chrześcijaninem; wyjść z domu, spotkać się z innymi i
dzielić się tym, co mamy.
Druga rzecz – związana jest z moim dzieciństwem i młodością. Miałem łaskę poznania wielu
misjonarzy, których życie zostawiło we mnie znaczący ślad, do tego stopnia, że chciałem ich
naśladować. Byli to Hiszpanie, Włosi, Polacy, Irlandczycy, Egipcjanie, Kolumbijczycy, Argentyńczycy... hydraulicy, nauczyciele, kucharki, psychologowie, mechanicy, pielęgniarki, muzycy. Ale przede
wszystkim byli to mężczyźni i kobiety, którzy kochają Jezusa i ludzi. Zostawili wszystko, aby służyć.
Opuścili ojczyznę i przybyli do Wenezueli, by nam pomagać. Żyli z nami, płakali i śmiali się,
śpiewali i modlili się. Byli z nami i z nami wzrastali. Dzielili się dobrą nowiną o Jezusie. Dzięki nim
zrodziło się moje powołanie misyjne. Chciałem naśladować ich życie, dobre czyny,
poświęcenie, oddanie i wytrwałość. Chcę kochać, jak oni kochali.
Afryka to ziemia, gdzie ból i smutek towarzyszą nam zawsze. Wielu młodych musi
mierzyć się z problemami i walczyć. Walczyć z chorobami, niesprawiedliwością, niebezpieczeństwami czy śmiercią. Moją największą radością w tej rzeczywistości było odkrycie
działania kochającego i miłosiernego Boga. I coraz lepiej rozumiem, że im bardziej
staram się ewangelizować, tym bardziej jestem ewangelizowany.
Z pewnością wielu myśli: „Wenezuela też potrzebuje misjonarzy. Po co jechać do
Afryki?”. To trudne pytanie. Wenezuela, kraj który kocham, potrzebuje misjonarzy, ale z
czasem zrozumiałem, że misja nie ma granic. Nasze życie opiera się na wezwaniu Chrystusa, który nas posyła. Doświadczam
wielkiej radości służąc mojemu narodowi, ale czuję, że Pan wzywa mnie do pójścia w odległe zakątki świata, aby ci, którzy Go
jeszcze nie znają mogli się z Nim spotkać.
Salezjanom, którzy chcą być misjonarzami, zwłaszcza tym z Ameryki Południowej, chcę powiedzieć: bądźmy uważni na
misyjne wezwanie Pana i pozwólmy się prowadzić Jego Duchowi! Nie zapominajmy, że nasz ojciec Ksiądz Bosko zawsze
marzył o byciu misjonarzem. Ty też możesz zrealizować marzenie Księdza Bosko. Pamiętaj, że jest wielu, którzy czekają na
ciebie!
Ks. Ubaldino Andrade SDB
Wenezuelczyk, misjonarz w Sierra Leone

KURS DLA NOWYCH MISJONARZY 146. WYPRAWY MISYJNEJ
Kurs formacyjny dla 23 nowych misjonarzy 146. Salezjańskiej Wyprawy Misyjnej rozpoczął się 2 września. Ostatni i kulminacyjny
moment kursu będzie miał miejsce w Bazylice Maryi Wspomożycielki na Valdocco, w niedzielę 27 września, kiedy to nowi misjonarze
otrzymają krzyże misyjne z rąk Wikariusza Przełożonego Generalnego, ks. Francesco Ceredy.
Kurs jest bezpośrednim przygotowaniem nowych misjonarzy przed ich wyjazdem na misje. Pomaga zrozumieć nową kulturę
i społeczeństwo, w które wejdą oraz uczy postaw otwartości, szacunku i zaufania wobec drugich, aby praca misyjna była owocna,
pokorna i dyskretna.
Wykorzystując praktykę wypracowaną przez lata, kurs składa się z dwóch etapów: pierwszy odbywa się w Rzymie, w Domu Generalnym, a drugi w miejscach salezjańskich. Treści kursu dotyczą trzech płaszczyzn: antropologiczno-kulturowej, misjologicznej
i salezjańskiej. Kurs jest przede wszystkim doświadczeniem formacyjnym (wartości i postawy) a nie informacyjnym (zdobycie nowej
wiedzy). Pomaga zweryfikować, pogłębić, a czasem i odkryć głębokie motywacje wyjazdu na misje. Dlatego wielkie znaczenie ma
refleksja i modlitwa osobista, dzielenie się doświadczeniami i słuchanie świadectw innych.

Towarzyszmy modlitwą naszym 23 nowym misjonarzom 146. wyprawy misyjnej!

Salezjańska Intencja Misyjna
Za 146. salezjańską wyprawę misyjną – Valdocco
Aby wzbudziła ducha misyjnego i entuzjazm powołaniowy
w całym Zgromadzeniu Salezjańskim.
Wyprawy misyjne ad gentes i ad exteros zawsze budziły w salezjanach i w młodzieży
radość ewangelizacji i entuzjazm. Módlmy się, aby misjonarze salezjańscy byli wiarygodnymi świadkami wiary. Prośmy Pana, aby ten konkretny wyraz ducha misyjnego Księdza
Bosko wzbudził zapał apostolski w salezjanach i w nowych powołaniach salezjańskich.

