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

Drodzy Bracia,
Drodzy Przyjaciele!
Święte Drzwi Miłosierdzia są
już otwarte. Papież Franciszek, otwierając je w uroczystość Niepokalanej, mówił
podczas homilii o „drodze
misyjnej”, a także o „impulsie
misyjnym”. To właśnie dlatego
zostały otwarte Drzwi Święte:
aby ożywić Lud Boży, aby
stawał się on bardziej święty,
bardziej misyjny.
W tegorocznej Wiązance
Przełożony Generalny rozpala
nasze serca zachęcając do
„przeżycia razem przygody
w Duchu Świętym”. To Duch
Święty może nam pomóc
zrealizować to, na czym
najbardziej Mu zależy: na
ewangelizacji wszystkich
narodów. Ta przygoda jest
zatem przygodą misyjną.
Drzwi Święte i Wiązanka 2016:
to wspaniałe możliwości,
aby pozwolić Bogu odnowić
wszystko. Życzę owocnego
roku!

Ks. Guillermo Basańes SDB
Radca ds. Misji

SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY
Ogień misyjny, jaki zapalił Ksiądz
Bosko w oratorium, płonie nadal
w domach salezjańskich, kiedy
proponujemy młodym wielkie
ideały życiowe; kiedy dajemy im
możliwość
wspaniałomyślnego
oddania się innym poprzez projekty na rzecz solidarności i misji.
To jest duch wolontariatu.
W ostatnich latach, szczególnie po
24. Kapitule Generalnej, Towarzystwo Salezjańskie przeprowadziło
refleksję na temat wielkiej wartości duszpasterskiej, wychowawczej, powołaniowej i misyjnej wolontariatu.
Dlatego Sektory ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego i ds. Misji w poszczególnych
inspektoriach kładą nacisk na rozwój tego wielkiego daru dla ludzi młodych, dla
Zgromadzenia i dla przemiany świata.
W społeczeństwie obywatelskim, a także w ramach posłannictwa salezjańskiego
spotykamy różne rodzaje wolontariatu. Niektóre są bardziej nastawione na
edukację, inne na wymiar społeczny lub misyjny. Jest wolontariat krótkoterminowy i długoterminowy. Można go realizować we własnym kraju lub w innych
krajach.
Wolontariat w duchu salezjańskim, nie umniejszając wartości innych form,
to salezjański wolontariat misyjny:
• wolontariat: nie należy go mylić ze współpracą lub innymi działaniami edukacyjnymi i humanitarnymi, również ważnymi. Wolontariat jest dobrowolny
i darmowy. Jest wyrazem solidarności, ma wymiar świecki i zawodowy, wymaga
kompetencji i przygotowania;
• misyjny: nie znaczy to, że koncentruje się tylko na wyraźnym głoszeniu Ewangelii lub bezpośredniej pracy duszpasterskiej (co jest istotne i ważne, jeśli można
to robić). Misyjny – wskazuje na motywacje i świadectwo życia. Wolontariusz,
ożywiony wiarą chrześcijańską, uczestniczy w procesie ewangelizacji poprzez
swoją działalność zawodową. Jest to ważna droga dojrzewania młodych w świętości;

• salezjański: to cecha charyzmatyczna naszego wolontariatu: oddanie młodzieży, edukacja; wszystko nacechowane
sercem oratoryjnym i duchem rodzinnym, który pozwala włączyć się we wspólnotę wychowawczą i w projekt wychowawczo-duszpasterski.
Wolontariat w posłannictwie salezjańskim jest wielkim bogactwem. Odnawia duszpasterstwo, budzi nowy entuzjazm
i otwiera nowe horyzonty. To uprzywilejowany środek wzrostu i formacji integralnej, realizacji osobistego projektu życia
i odkrycia swojego powołania. Salezjański wolontariat misyjny to cenna i konkretna pomoc w realizacji posłannictwa
salezjańskiego oraz ważna propozycja w wychowaniu młodych do wiary.

Ks. Martin Lasarte SDB
Sektor Misyjny

Misjonarz wśród imigrantów
w „Kraju Długiej Białej Chmury”
Maorysi, rdzenni mieszkańcy Nowej Zelandii, nazywają swoją ojczyznę Aotearoa,
tj. „Kraj Długiej Białej Chmury”. Jest to również dom dla wielu imigrantów. Salezjanie przybyli tu w 2009 roku. Rok później otrzymali parafię św. Pawła w Massey,
a w 2013 roku także parafię Niepokalanego Poczęcia w Avondale. W tych dwóch parafiach pracuje czterech salezjanów, którzy tworzą jedną wspólnotę.
Większość naszych parafian to Samoańczycy, Tongijczycy, Hindusi, Birmańczycy,
Filipińczycy i Afrykanie, a także Europejczycy i ci, którzy urodzili się i wychowali
w Nowej Zelandii. Wszyscy ci imigranci przywożą ze sobą swoją silną wiarę, tradycje i wartości katolickie, którymi
starają się żyć w nowym kraju i w nowej kulturze. Niektórzy są uchodźcami i musieli wiele wycierpieć, aby dotrzeć do
Nowej Zelandii. Ale wszyscy mają wielkie pragnienie dzielenia się swoją wiarą. Zachęcamy ich, aby kochali swoje
tradycje, wzrastali w wierze i dzielili się nią z całą wspólnotą.
Zachęcamy też każdą grupę etniczną do organizowania lekcji katechizmu dla swoich dzieci. To pomaga im uczyć się
i żyć wiarą jako wspólnota, umacniać więzi z przyjaciółmi, zachować swoją tożsamość podczas dorastania w nowym
środowisku.
Przygotowanie dzieci do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej jest podstawową posługą, jaką oferujemy w naszych
parafiach. W trakcie lekcji dla dzieci, ich rodzice mają spotkania na tematy religijne. To pomaga młodym rodzinom na
nowo odkryć swoją wiarę i przynależność do Kościoła. Niektórzy proszą o sakrament małżeństwa. Jest to piękne
doświadczenie drogi wiary, bogatej i otwartej na plan Boży.
Nasze parafie realizują pierwsze głoszenie na różne sposoby. Organizujemy „katolickie
wieczory pytań”, które są doskonałym sposobem docierania do tych, którzy nie znają Jezusa.
Zachęcamy też parafian, aby swojej wiary nie zatrzymywali tylko dla siebie. Są tacy, którzy
rozpoczynają rozmowę na temat życia i wiary z innymi ludźmi po wstępnej wymianie pozdrowień. Takie życzliwe nawiązanie kontaktu przez osobę pogodną i radosną, która doświadczyła
w swoim życiu obecności Chrystusa zmartwychwstałego jest bardzo skutecznym sposobem
zainteresowania innych osobą Jezusa!
Ks. Matthew Vadakkevettuvazhiyil SDB
Hindus, misjonarz w Nowej Zelandii

Świadectwo salezjańskiej świętości misyjnej

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

Święty Alojzy Versiglia (1873-1930), biskup, pierwszy męczennik salezjański, który zapoczątkował obecność salezjanów w Chinach, kilka tygodni przed śmiercią pisał do przełożonej karmelitanek we Florencji: „Wznośmy nasze serca do Boga, zapominajmy o sobie i rozmawiajmy więcej
o Bogu. O tym, jak Mu lepiej służyć, jak bardziej Go pocieszyć, jak zdobywać dusze dla Niego.
Wy, drogie siostry, mogłybyście z łatwością powiedzieć nam o subtelnej miłości Jezusa. A my
moglibyśmy bez końca mówić wam o nędzy tak wielu dusz, które żyją daleko od Boga i o pragnieniu przyprowadzenia ich do Niego. My czujemy się wciąż podnoszeni przez miłość Boga,
a wy płoniecie wielkim zapałem i ogromną miłością do Niego”.

Salezjańska Intencja Misyjna
Aby zanikły podziały między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi
w Południowej Azji i by wszystkie narody poznały jedyne oblicze Chrystusa.
Chrześcijanie w Południowej Azji stanowią zdecydowaną mniejszość religijną. Pilnym
wezwaniem jest tam proroctwo ekumenizmu. Głębokie braterstwo wśród tych, którzy
poszli za Chrystusem i Jego Ewangelią jest świadectwem szczególnie ważnym dla
młodych. Tylko poprzez gotowość do wzajemnej komunii i przebaczenia możliwe jest
nawiązanie prawdziwej przyjaźni między ludźmi i instytucjami reprezentującymi różne
religie.

