Nr 94 - październik 2016

Biuletyn Salezjanskiej Informacji Misyjnej

Publikacja Dykasterium ds. Misji dla wspólnot salezjańskich i przyjaciół misji salezjańskich
Drodzy bracia, drodzy przyjaciele,
w tym miesiącu przypada Światowy Dzień Misyjny. Ma on w tym roku szczególną wymowę: jest to
90. Światowy Dzień Misyjny, wieńczący jednocześnie Rok Miłosierdzia.
Przypomina nam o tym orędzie papieża Franciszka „Kościół misyjny, świadek miłosierdzia” (patrz
niżej).
Chodzi o to, aby zrozumieć, że jesteśmy wezwani do bycia misjonarzami wszystkich narodów,
przede wszystkim dlatego, że Ojciec jest miłosierny: „On jest miłosierny dla wszystkich, Jego miłość
jest dla wszystkich ludów, a Jego czuła troska obejmuje wszystkie stworzenia”.
W tym miesiącu zapraszam wszystkich, a zwłaszcza Delegatów ds. Animacji Misyjnej, aby: (1) osobiście i pilnie
studiowali i medytowali nad tym orędziem; (2) w sposób jasny i kreatywny przybliżyli je swojej inspektorii i Rodzinie
Salezjańskiej; (3) gromadzili i rozpowszechniali najlepsze doświadczenia salezjańskie Kościoła misyjnego i miłosiernego.
Widzę w orędziu papieża wspaniałą okazję do systematycznego pogłębiania naszej formacji misyjnej. Dziękuję
i życzę dobrej lektury!
Ks. Guillermo Basańes SDB
Radca ds. Misji

MISJA „AD GENTES” JEST OGROMNYM DZIEŁEM MIŁOSIERDZIA
„Przeżywany przez Kościół Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rzuca szczególne światło również
na Światowy Dzień Misyjny 2016: zaprasza nas do spojrzenia na misję ad gentes jako wspaniałe,
ogromne dzieło miłosierdzia, zarówno co do ducha, jak i co do ciała… Wszystkie ludy i kultury mają
prawo do otrzymania orędzia zbawienia, które jest darem Boga dla wszystkich. Jest to tym bardziej
konieczne, gdy weźmiemy pod uwagę, jak wiele niesprawiedliwości, wojen, kryzysów humanitarnych oczekuje dziś na rozwiązanie”.
Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2016 – patrz:

http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/missions/documents/papa-francesco_20160515_giornata-missionaria2016.html

NOWY KRZYŻ MISYJNY
Od tego roku członkowie Salezjańskiej Wyprawy Misyjnej będą otrzymywać nowy krzyż misyjny.
- Krzyż: jest symbolem samym w sobie.
- Dobry Pasterz: krzyżem, zgodnie z charyzmatem salezjańskim, żyje się w bezgranicznym oddaniu
duszpasterskim: miłość duszpasterska to rdzeń ducha salezjańskiego.
- Da mihi animas coetera tolle: „Daj mi duszę, resztę zabierz” – to motto salezjańskie,
które w kontekście misyjnym nabiera szczególnego blasku: zostawić wszystko, aby oddać się bez
reszty tym, do których Bóg nas posyła i być dla nich narzędziami zbawienia.
- Duch Święty zstępujący na Dobrego Pasterza: cała działalność misyjna bez Ducha Świętego, bez
Jego światła, bez Jego rozeznania, Jego siły i świętości, sprowadza się jedynie do serii działań – często pustych, realizowanych gdzieś daleko.
- „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19):
oto serce misyjnego posłania przez Zmartwychwstałego.
- Posłanie misyjne: misjonarz jest posłany w imię Pana, Jego Kościoła, Zgromadzenia, aby głosić Ewangelię.
- Bazylika Maryi Wspomożycielki: stąd została posłana pierwsza salezjańska wyprawa misyjna (11 listopada 1875).
Jak Maryja przyjmujemy powołanie misyjne; jak Ona wyruszamy w drogę, aby służyć; jak Ona jesteśmy uważni na
potrzeby młodych, aby wskazać im źródło radości: „Zróbcie wszystko, cokolwiek On wam powie!”.

WSPANIALE BYĆ MISJONARZEM I GŁOSIĆ JEZUSA
Kiedy byłem nowicjuszem w Monte Oliveto (Włochy) przewodziłem grupie misyjnej. I wtedy poczułem
pragnienie wyjazdu na misje.
Chciałem
jako
salezjanin
pracować wśród ludzi, którzy
nigdy nie słyszeli o Jezusie
i Jego Ewangelii.
Napisałem
podanie
do
ówczesnego Radcy Generalnego ds. Misji, księdza Bellido,
prosząc go, aby posłał mnie
tam, „gdzie jest niewielu
chrześcijan”. Myślę, że to
dlatego zostałem wysłany do
Japonii, gdzie chrześcijan jest
naprawdę mało.
Teraz, po 50 latach pracy
misyjnej, wydaje mi się, że
największym
wyzwaniem,
jakiemu muszą stawić czoła
wszyscy misjonarze w Japonii, jest sekularyzm.
Japończycy to naród bogaty duchowo, ale ubogi
religijnie. Innymi słowy, Japończycy mają głęboki
szacunek dla wszystkiego, co wydaje się być sacrum
i tajemnicą, ale boją się zaangażować w życie, które
wymaga wiary i moralności. Jest to również wyraz ich
silnego poczucia odpowiedzialności.

Największą moją radością, jako misjonarza
w Japonii, jest Jakub Chihiro Morito, młody Japończyk, którego stosunkowo
niedawno
ochrzciłem.
15 sierpnia 2014 roku złożył
on pierwsze śluby zakonne
jako misjonarz salezjański
w Afryce (inspektoria AFE).
Teraz studiuje filozofię
w Moshi (Tanzania).
Wielu młodym salezjanom, którzy pragną być
misjonarzami,
chciałbym
powiedzieć: drodzy młodzi
przyjaciele, po wielu latach
życia misyjnego w Japonii,
po wielu błędach i niepowodzeniach, myślę, że najlepszą rzeczą, jaką możemy
zrobić na ziemi, to pokazać
ludziom, że Jezus przynosi nam radosną nowinę,
a droga, którą wskazuje, prowadzi do szczęścia. Jest
to stroma, ale piękna droga. Żyjemy tylko raz, ale
naprawdę warto oddać swoje życie dla Niego i Jego
królestwa.
Ks. Achille Loro Piana SDB
Włoch, misjonarz w Japonii

Świadectwo salezjańskiej świętości misyjnej
Ks. Pierluigi Cameroni, Postulator Generalny ds. Kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej

Ksiądz inspektor Rosario Stroscio tak kończy nekrolog Sługi Bożego księdza Franciszka Convertiniego (1898-1976), misjonarza w Indiach: „Ci, którzy znali księdza Franciszka, zapamiętali na
zawsze jego proste rady, które z miłością zwykł dawać na spowiedzi. Głosem bardzo słabym, ale
pełnym zapału mówił: Kochajmy dusze, pracujmy tylko dla dobra dusz... Zbliżajmy się do
ludzi... Postępujmy tak, aby czuli, że ich kochamy. Całe jego życie było wspaniałym świadectwem niezwykle owocnej posługi kapłańskiej i pracy misyjnej. Można je podsumować prostym
zdaniem: Najskuteczniejszym sposobem zdobywania dusz dla Chrystusa jest dobroć i miłość”.

Salezjańska Intencja Misyjna
Aby wszyscy salezjanie Księdza Bosko odkryli na nowo radość
i odpowiedzialność ewangelizacji.
Papież Franciszek zachęca nas do walki z psychologią grobu, duszpasterską acedią i słodkawym smutkiem bez nadziei, który opanowuje serce (Evangelii Gaudium, 80-82). Módlmy
się, aby wszyscy salezjanie odkryli na nowo pasję zbawiania ludzi i radość dzielenia pełni
życia w Jezusie Chrystusie.

