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Publikacja Dykasterium ds. Misji dla wspólnot salezjańskich i przyjaciół misji salezjańskich
Drodzy Bracia, drodzy Przyjaciele!
Ubogaceni treścią Wiązanki 2016 przeżywamy razem misyjną przygodę w Duchu Świętym. Przełożony Generalny ks. Àngel Fernández Artime zaprosił nas w tym roku, aby wychowywać siebie i młodych do „słuchania
i zasmakowania ciszy”. Chodzi o pielęgnowanie umiejętności kontemplacji, podziwu i zachwytu. „Te umiejętności powinny być proponowane i praktykowane” – mówi ksiądz Àngel.
Zawsze jesteśmy pod wrażeniem wielkich misjonarzy, którzy trwali w postawie kontemplacji, a także wielkich kontemplatyków, którzy przeżywali swoją codzienność pełni ducha misyjnego. Wystarczy wspomnieć
św. Franciszka Ksawerego i św. Teresę od Dzieciątka Jezus, czy też bliskich nam, św. Alojzego Versiglia
i św. Kaliksta Caravario albo księdza Alojzego Bolla.
Gdybyśmy poświęcili nieco więcej czasu na modlitewne
milczenie – czy nie byłoby więcej powołań misyjnych?
Warto zauważyć i cieszyć się, że w dwóch naszych aspirantatach misyjnych w Indiach (Sirajuli i Pernambur) bardzo
ważne miejsce w formacji chłopców zajmują osobista
modlitwa, lectio divina i codzienna medytacja.
Niech ta przygoda w Duchu trwa!
Ks. Guillermo Basańes SDB
Radca ds. Misji

KURS FORMACJI CIĄGŁEJ
DUSZPASTERSTWA MISYJNEGO
Wydział Teologiczny Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego
w Rzymie wraz z Sektorem Misyjnym SDB organizują XX Kurs
Formacji Ciągłej Duszpasterstwa Misyjnego.
Kurs odbędzie się w dniach od 26 września do 15 grudnia
2016. Złożą się na niego wykłady, prelekcje, momenty dzielenia
się i refleksji. Stanowi pomoc na drodze rozwoju osobistego,
służy pogłębieniu orędzia chrześcijańskiego i odnowie duszpasterskiej.
Dla salezjanów kurs rozpoczyna się pielgrzymką do miejsc
salezjańskich i udziałem w uroczystości wręczenia krzyży misyjnych uczestnikom 147. wyprawy misyjnej w Turynie na Valdocco. Ostatni tydzień kursu to pielgrzymka do Ziemi Świętej,
będąca pogłębieniem tematów biblijnych i chrystologicznych.
Kurs zostanie przeprowadzony w języku włoskim. Osoby bez
znajomości włoskiego mają możliwość uczestniczenia w kursie
językowym (od czerwca, w zależności od osobistych potrzeb).
Kontakt dla salezjanów: ks. Martin Lasarte z Sektora Misyjnego (mlasarte@sdb.org).

Współpraca salezjanów i salezjanek
w przygotowaniu wychowawców-ewangelizatorów
Instytut Technologiczny Don Bosco (DBTI) to uniwersytet
w Port Moresby, w Papui Nowej Gwinei. Tam, salezjanie (SDB)
i siostry salezjanki (FMA) pracują razem, aby przygotować
młodych ludzi do bycia nauczycielami zawodu i wychowawcami
w szkołach średnich.
Celem uniwersytetu jest kształcenie studentów na liderów
społeczeństwa. Dla przyszłych wychowawców organizowane są
kursy katechetyczne, wykłady z zakresu
Systemu Prewencyjnego, salezjańskiego
duszpasterstwa
młodzieżowego
i społecznej nauki Kościoła. Studenci
należą do różnych wyznań chrześcijańskich.
Niektórzy
pochodzą
z rodzin, w których każde z rodziców
należy do innego kościoła. Część
kursantów nie jest nawet ochrzczona.
Wielu prosi o chrzest w trakcie
studiów. Różnorodne propozycje duszpasterskie w DBTI pomagają im
w nawiązaniu osobistej relacji z Chrystusem. Studenci nie tylko zdobywają
wiedzę, ale mają także możliwość
pracy na rzecz ubogich.
Kursanci mogą wziąć udział w organizowanym co roku obozie
młodzieżowym. Program jest bardzo atrakcyjny, ponieważ daje
możliwość poznania i pokazania swoich zdolności i talentów.
Ważne są również momenty modlitwy, które pomagają pogłębiać
Pismo Święte i nim żyć. Grupy młodzieżowe inspirowane
salezjańską duchowością młodzieżową są okazją do zaproponowania młodym wartości ewangelicznych. One pomagają wzrastać
w dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej.

Cechą charakterystyczną formacji jest wielka
troska o pogłębianie tożsamości katolickiej studentów. Sanktuarium Maryi Wspomożycielki, które znajduje się w centrum kampusu uniwersyteckiego, sprzyja pogłębianiu pobożności maryjnej. Kursanci mogą
pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem
i regularnie przystępować do sakramentu pojednania.
Chętni mają możliwość codziennego uczestniczenia
we Mszy Świętej.
Świadectwo ducha rodzinnego
wśród salezjanów i salezjanek oraz
współpracowników, byłych wychowanków i studentów jest skutecznym środkiem wzbudzania zainteresowania osobą Jezusa Chrystusa
i Jego Ewangelią. Cała wspólnota
wychowawczo-duszpasterska,
która dąży do budowania jedności
w różnorodności kultur jest
konkretną propozycją wzajemnej
komunii i proroctwem braterstwa.
Nieustanny wysiłek SDB i FMA,
aby służyć z radością i oddaniem,
pozwala na doświadczenie rodziności. To wszystko
zapewnia sukces w wychowaniu. Nasi studenci są nie
tylko przygotowani do bycia kompetentnymi wychowawcami, ale także ewangelizatorami wśród swojego
ludu.
S. Pamela Vecina FMA
Filipinka, misjonarka w Papui Nowej Gwinei

Świadectwo salezjańskiej świętości misyjnej

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

Nowo wyświęcony biskup, Sługa Boży ks. Stefano Ferrando (1885-1978), misjonarz w Indiach,
założyciel Misjonarek Maryi Wspomożycielki, pisał do Przełożonego Generalnego, ks. Piotra
Ricaldone: „Ukochany Ojcze, 10 listopada zostałem konsekrowany na biskupa. Błogosławię
Boga Wszechmogącego, który spojrzał na moją małość i chciał, aby we mnie rozbłysło Jego
miłosierdzie. Jestem biskupem, biskupem salezjaninem i nie mam innego pragnienia, jak
tylko okazać wdzięczność i cześć Zgromadzeniu, któremu zawdzięczam wszystko, co mam
[...]. Polecam jego ojcowskiemu sercu ukochaną misję w Krishnagar”.

Salezjańska Intencja Misyjna
Aby Rodzina Salezjańska była w świecie inspiracją zdrowych rodzin chrześcijańskich.
Charyzmat Księdza Bosko zrodził się w kontekście rodziny. Tej z Becchi, wspieranej i ubogaconej
przez obecność Mamy Małgorzaty. I tej z Valdocco, tworzonej przez naszego Ojca i Założyciela
dla ubogich chłopców. Wyzwania podkreślone przez dwa ostatnie synody o rodzinie umocniły
w członkach Rodziny Salezjańskiej dwa ważne przekonania. Pierwsze – o pilnej potrzebie odpowiedzialnego towarzyszenia młodzieży na wszystkich kontynentach w odkrywaniu piękna powołania do małżeństwa i rodziny. Drugie – o konieczności wspierania ich w tworzeniu silnych i zdrowych rodzin chrześcijańskich.

