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Biuletyn salezjańskiej informacji misyjnej

Publikacja Dykasterium ds. Misji dla wspólnot salezjańskich i przyjaciół misji salezjańskich
Drodzy przyjaciele!
W tym miesiącu misyjnym, Papież Franciszek - podczas modlitwy Anioł Pański na Placu Świętego Piotra w
Rzymie - powiedział: „I ja pytam was, młodych, chłopców i dziewczęta, znajdujących się obecnie na Placu. Czy
poczuliście spojrzenie Jezusa na sobie? Co chcecie Mu odpowiedzieć? Czy chcecie opuścić ten Plac z radością,
jaką daje nam Jezus, czy ze smutkiem w sercu, jaki ofiaruje nam świat?” (11 października 2015). Wierzę, że
Ksiądz Bosko w podobnej sytuacji „zarzuciłby sieci” w taki sam sposób, jak uczynił to Papież Franciszek.
Opatrzność Boża stawia przed naszymi oczami, każdego dnia i na „sześciu kontynentach” (także tym cyfrowym!), niezliczoną liczbę młodych ludzi, którzy czekają na podobne, prowokujące pytania. A my, często roztargnieni lub zajęci, zapominamy o nich, albo nie mamy odwagi ich stawiać.
A właśnie w ten sposób możemy sprawdzić naszego ducha misyjnego, niezależnie od miejsca geograficznego, kontekstu kulturowego czy wychowawczo-duszpasterskiego, w którym się znajdujemy. W tych wszystkich
środowiskach młodzieżowych Pan oczekuje od nas, abyśmy rozpalili ducha misyjnego.
Ks. Guillermo Basańes SDB
Radca ds. Misji

Istotny i konstytutywny rys
naszej salezjańskiej tożsamości
Przypomnę tutaj to, o czym dobrze wiemy:
ksiądz Bosko od młodości pielęgnował w sobie
pragnienie bycia misjonarzem. Ksiądz Cafasso,
który towarzyszył mu w jego rozeznaniu powołaniowym, był innego zdania. Uważał, że ksiądz
Bosko nie powinien jechać na misje (MB 2, 203-204). Jednak to pragnienie zawsze było w sercu księdza Bosko. Zrealizował
je poprzez swoich synów, poczynając od 11 listopada 1875 roku. Posłał wtedy do Ameryki swoich pierwszych salezjanów, aby
zapewnili duchową opiekę emigrantom i zanieśli Ewangelię ludziom, którzy jej nie znali. Po pierwszej wyprawie misyjnej z
1875 roku były kolejne. Ostatnia, która wyruszyła 27 września 2015 roku, była już 146. salezjańską wyprawą misyjną. Rok po
wyjeździe pierwszych salezjanów do pracy w krajach misyjnych wyjechały także Córki Maryi Wspomożycielki. Obecnie,
często jadą na misje także misjonarze świeccy.
Nie możemy pominąć faktu, który mówi sam za siebie, a o którym wspomniałem w poprzednim liście (ACG 419). W chwili
śmierci księdza Bosko - w Ameryce było już 153 salezjanów. Według elenka Zgromadzenia z tamtego roku było to 20% ogólnej liczby salezjanów.
Ksiądz Paweł Albera pisał w jednym z listów w 1912 roku, odnosząc się do księdza Bosko: „Misje były ulubionym tematem jego dyskusji. Umiał zaszczepić w wielu sercach żywe pragnienie bycia misjonarzami. Czynił to w taki sposób, że wydawało się ono rzeczą najbardziej naturalną w świecie”.
Zawsze byłem przekonany, że wymiar misyjny jest istotnym i konstytutywnym rysem naszej salezjańskiej tożsamości. Im bardziej zagłębiam się w nasze dokumenty, tym bardziej jestem o tym przekonany!
Ks. Ángel Fernández SDB
Przełożony Generalny
(ACG 421)

Uczestnicy 146° wyprawy misyjnej
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Świadectwo salezjańskiej świętości misyjnej

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

Czcigodna siostra Laura Meozzi (1874-1951), FMA, misjonarka w Polsce, tak pisała do
sióstr, które otwierały nową placówkę: „Starajcie się tworzyć jedno z waszą dyrektorką. Zróbcie
wszystko, aby wasz dom był domem Jezusa. Niech siostry będą wzorem cnót… Niech wśród
was nigdy nie będzie zazdrości ani dąsów. Bądźcie zawsze radosne, pogodne, zadowolone ze
wszystkiego i gotowe na każdą ofiarę dla chwały Bożej. Szanujcie się, bądźcie wobec siebie
bardzo delikatne, nigdy nie podnoście głosu na nikogo i zawsze się uśmiechajcie. Kochajcie i
wychowujcie dziewczęta, ale nie bądźcie nigdy lekkomyślne”.

Salezjańska Intencja Misyjna
Za salezjanów w Afryce i na Madagaskarze
Aby towarzyszyli na drodze życia duchowego młodym,
powierzonym ich trosce duszpasterskiej.
Papież Benedykt XVI podkreślał, że „Afryka jest kolebką chrześcijańskiego życia kontemplacyjnego” (Africae munus, 119). Dlatego zadaniem nas, salezjanów, będących w szkole
księdza Bosko, jest prowadzenie młodych ludzi do Chrystusa. Na wzór księdza Bosko, który
pozwalając się prowadzić księdzu Cafasso, towarzyszył swoim chłopcom, aby wzrastali w
świętości, jako dobrzy chrześcijanie i uczciwi obywatele. Każdy salezjanin, na wzór księdza
Bosko, zdoła towarzyszyć młodym ludziom, i być ich przyjacielem i ojcem tylko wtedy, kiedy
sam pozwoli sobie towarzyszyć, korzystając z regularnego kierownictwa duchowego.

