147. salezjańska
wyprawa misyjna!
W duchu rodzinnym łączymy się
w pięknym Magnificat
misyjnym:
Pan
uczynił
wielkie rzeczy!
Popatrzmy
na
liczby, które przemawiają. Licząc
od
pierwszej
wyprawy
misyjnej,
którą
wysyłał
z Valdocco sam Ksiądz Bosko, obecna
jest 147. wyprawą. Od tamtej pory do
dzisiaj wyjechało na misje ponad
11 tysięcy salezjanów. W tym roku pracę
na misjach podejmie 19 salezjanów.
Najstarszy ma 44 lata, najmłodszy
23. Średnia wieku wynosi 29 lat. W tegorocznej wyprawie bierze udział 13 kleryków, dwóch koadiutorów, czterech kapłanów (w tym jeden neoprezbiter). Popatrzmy teraz na poszczególne kontynenty.
Afryka wysyła sześciu misjonarzy i otrzymuje czterech; Ameryka wysyła trzech
i otrzymuje pięciu; Azja wysyła ośmiu
i otrzymuje trzech; Europa wysyła dwóch
i otrzymuje pięciu; Oceania otrzymuje
dwóch.
Jak widzimy, misja ad gentes realizuje
się we wszystkich kierunkach. Każda
inspektoria powinna być gotowa dawać
i otrzymywać. Inspektorie ubogie
w powołania nie powinny wahać się
dawać ze swego ubóstwa. Inspektorie
obfitujące w powołania powinny nadal
przygotowywać teren na przyjęcie
nowych misjonarzy i wzrastać w zrozumieniu powszechnego braterstwa. Dziękuję!

NIE BÓJCIE SIĘ! BĄDŹCIE MISJONARZAMI!

Nr 93 - wrzesień 2016

Biuletyn Salezjanskiej Informacji Misyjnej

Publikacja Dykasterium ds. Misji dla wspólnot salezjańskich i przyjaciół misji salezjańskich
„Misjonarze zawsze głoszą wszystkim orędzie zbawienia; nie
tylko misjonarze, którzy jadą do dalekich krajów, ale także my,
chrześcijańscy misjonarze, którzy przekazujemy dobre słowo
zbawienia. To jest dar, jaki daje nam Jezus poprzez Ducha Świętego.
W jakim duchu uczeń Jezusa powinien realizować tę misję?
Przede wszystkim powinien zdawać sobie sprawę z trudnej, a
czasem wrogiej rzeczywistości, która go czeka. Jezus nie szczędzi słów na ten temat! Mówi: „Posyłam was jak owce między wilki”
(Łk 10,3). Mówi to jasno. Wrogość jest zawsze u początku prześladowania chrześcijan. Jezus wie, że misję utrudniają dzieła złego.
Dlatego głosiciel Ewangelii stara się uwolnić od różnego rodzaju
ludzkich uwarunkowań. Zgodnie z zaleceniem Jezusa nie nosi
torby, ani trzosa, ani sandałów (por. Łk 10,4). Polega wyłącznie na
mocy Krzyża Chrystusa. Oznacza to rezygnację z każdego
powodu do chluby, z karierowiczostwa, z żądzy władzy. Oznacza
bycie pokornymi narzędziami zbawienia dokonanego przez ofiarę
Jezusa.
Dzisiaj bardzo potrzeba chrześcijan, którzy w życiu codziennym są radosnymi świadkami Ewangelii. Uczniowie wysłani przez
Jezusa „wrócili z radością” (Łk 10,17). Kiedy głosimy Dobrą
Nowinę, nasze serce napełnia się radością. To wyrażenie pozwala
mi myśleć o radości Kościoła. Jakże on się raduje, kiedy jego
dzieci otrzymują Dobrą Nowinę dzięki poświęceniu tak wielu mężczyzn i kobiet, którzy codziennie głoszą Ewangelię: dzięki kapłanom – tym dobrym pasterzom, których wszyscy znamy, dzięki
siostrom, osobom konsekrowanym, misjonarkom, misjonarzom...
I stawiam sobie pytanie – słyszycie to pytanie – ilu z was młodych,
obecnych dzisiaj na tym placu słyszy wezwanie Pana do naśladowania Go? Nie bójcie się! Miejcie odwagę nieść innym tę pochodnię gorliwości apostolskiej, która została nam dana przez tych
wyjątkowych uczniów.
Prośmy Pana, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, aby
nigdy nie zabrakło Kościołowi wspaniałomyślnych serc, które
niosą wszystkim miłość i czułość Ojca Niebieskiego”.

Ks. Guillermo Basańes SDB
Radca ds. Misji

Papież Franciszek
Anioł Pański, 3 lipca 2016
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Imię i nazwisko

Inspektoria pochodzenia

Przeznaczenie

1.

Ks. Fidelius Marie ADJANOHOUN

AFO

Peru (PER)

2.

Ko. Jose Maria CASTILLO VERGARA

FIN

Brazylia (BMA)

3.

Kl. Nicholas CHIBUEZE

AFW

Taiwan (CIN)

4.

Kl. Paulraj CHINNAPPAN

INM

Paragwaj (PAR)

5.

Ks. Gabriel CRUZ

MEM

Pakistan (FIS)

6.

Kl. Jose Wilker FRANÇA DA SILVA

BRE

Bułgaria (CEP)

7.

Kl. Cirilo Patricio DE DEUS

ITM

Belgia (BEN)

8.

Ks. Mario DOS SANTOS

ITM

9.

Kl. Juliao DOS SANTOS

ITM

10.

Ks. Sławomir DRAPIEWSKI

PLO

Mongolia (VIE)
Papua Nowa Gwinea
(PGS)
Brazylia (BMA)

11.

Kl. Emmanuel ILODIGWE

AFW

Węgry (UNG)

12.

Kl. Ilunga Martin Pacifique KALWIBA

AFC

Tunezja (ISI)

13.

AFC
MDG

Bułgaria (CEP)

15.

Kl. Jean-Paul MUTOMBO
Kl. Harinala Hugue Romel
RANDRIAMALALATIANA
Kl. Augusto RODRIGUES DE SOUZA

BMA

Mozambik (MOZ)

16.

Kl. Vincent Vinh Hien TRAN

VIE

Projekt Europa

17.

Kl. Joseph Phuc Huu DANG

VIE

Nigeria (AFW)

18.

Kl. Paul Ky Quan Dai TRAN

VIE

19.

Ko. Reto WANNER

GER

Nigeria (AFW)
Papua Nowa Gwinea
(PGS)

14.

Paragwaj (PAR)

Świadectwo salezjańskiej świętości misyjnej

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

Sługa Boży, ksiądz Carlo Braga (1889-1971), misjonarz w Chinach i na Filipinach, pisał w 1964
roku: „Powinienem mieć świętość konieczną do reprezentowania miłosierdzia, dobroci, cierpliwości
Boskiego Zbawiciela. Powinienem poświęcać się aż do śmierci dla tych, których Bóg mi powierza!
Doskonale rozumiem, że aby zbawić, ocalić, ratować, budować, potrzeba krwi i całkowitego poświęcenia samego siebie. Proszę mi pomóc w tej posłudze, aby owocna była zbawcza ofiara Najświętszej Krwi Jezusa. W pojedynkę nie dam rady, jestem tylko kroplą zagubioną w oceanie. Potrzebuję
wsparcia heroicznych i wspaniałomyślnych dusz”.

Salezjańska Intencja Misyjna
Aby 147. salezjańska wyprawa misyjna ożywiła ducha misyjnego
i entuzjazm powołaniowy w całym Zgromadzeniu Salezjańskim.
W historii naszego Zgromadzenia wyprawy misyjne ad gentes, ad exteros i ad vitam były
konkretnym wyrazem misyjnego wymiaru charyzmatu Księdza Bosko. Módlmy się, aby ta
wyprawa misyjna ożywiła zapał apostolski i radość ewangelizowania w salezjanach i rozbudziła nowe powołania salezjańskie.

