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Pokřtěn a poslán

C

o dělají salesiáni Dona Boska v mimořádném misijním měsíci?“ Jsou
věrní svému poslání, působí, a dále
vyzařují „Da mihi animas coetera tolle“...
v tichu i hluku, pod reflektorem i skrytě.
Ano, naše misijní srdce, srdce Dona Boska, je naplněno apoštolskou vášní Ježíše.
Bezpochyby nejkrásnějším a výmluvným
darem salesiánů církvi, papeži Františku
a mládeži celého světa je během tohoto
mimořádného měsíce 150. misijní výprava – z celého světa a do celého světa
– všechny věkové skupiny (23 až 80 let).
Salesiánští duchovní a koadjutoři,
oživme a udržme 11. listopad 1875.
150. výročí tohoto slavného misijního
data, připadne na 11. listopad 2025. Sloužíme na vzdálených strategických misijních frontách: na oceánských ostrovech,
v Amazonii, ale i na Synodě, ve svědectví
a hrdinské službě uprchlíkům a přistěhovalcům v Evropě, v uprchlických táborech v Africe, jako viditelný křesťanský
svědek, a to i v mučednictví, mezi mladými lidmi v národech s muslimskou většinou nebo pravoslavnou křesťanskou
většinou.
Svatý otče, papeži Františku, děkujeme za tento mimořádný misijní měsíc!
My salesiáni dona Boska jsme tu.
S rozsvícenými lampami! Misionáři
na hlídce ve službě mládeži!

29. září předsedal hlavní představitel salesiánů, P. Ángel Fernández Artime eucharistické slavnosti u příležitosti vyslání 150. misijní
výpravy, během níž předal misionářský kříž
36 salesiánům a 13 dcerám Marie Pomocnice křesťanů za přítomnosti svého vikáře P.
Francesca Ceredy, hlavního rádce pro misie
dona Guillermo Basañese, hlavní představené dcer Marie Pomocnice křesťanů matky
Yvonne Reungoatové a sestry Alaíde Deretti,
rádkyně pro misie. Před sochou Dona Boska
na nádvoří Baziliky Marie Pomocnice křesťanů začal pak spolu s 36 novými misionáři
SDB 150. výpravy připravovat půdu k misijní
výzvě 2019, kterou učiní jako každoročně na
svátek Neposkvrněného početí Panny Marie
8. prosince. Hlavní představený, obklopený
salesiánskými misionáři 150. výpravy, si přál
oslovit všechny salesiány na světě z tohoto
dvora, který viděl počátky naší rodiny a upevnění salesiánského charismatu.
Bezprostředně před tímto okamžikem proběhla v divadle oratoře na Valdoku svěží
a důvtipná prezentace dvanácti nových misionářek FMA vedená sestrou Alaíde Deretti,
rádkyní pro misie a 36 nových misionářů SDB
vedená P. Guillermem Basañesem, hlavním
rádcem pro mise, ve třech skupinách „12
apoštolů“. Zaznamenané rozhovory několika
misionářů jsou živé a rozhodně stojí za to je
shlédnout. Akce byla vysílána živě na Rete
7 a na různých kanálech Facebooku.
Během eucharistické slavnosti zdůraznil
hlavní představený skutečnost, že dnešek
je den velké oslavy pro kongregaci, institut
a pro církev, protože jde již o 150. misijní
výpravu, 144 let od první výpravy v roce
1875, bez přerušení, dokonce i v průběhu
dvou hrozných světových válek.

SVĚDEK
SALESIÁNSKÉ
MISIJNÍ SVATOSTI
(P. Pierluigi Cameroni SDB,
generální postulátor pro
svatořečení)

P. Á. F. Artime poukázal na zajímavou okolnost, že se v kanceláři hlavního rádce pro
misie nachází kniha misionářů, která zaznamenává 9 542 salesiánských misionářů vyslaných hlavním představeným z této baziliky
ve 150 výpravách. Podle všeho činí skutečný
počet vyslaných více než 10 400. Naše kongregace je uznávána kvůli výchově a evangelizaci mladých a s těmito čísly můžeme
bezpečně říci, že jsme skutečně a opravdově misionářský institut a kongregace. Oheň
lásky k Ježíši nám nedovolil zůstat zavřen ve
čtyřech stěnách, ba právě naopak.
Hlavní představený v kázání představil tři
příklady konkrétních svědků, neboť svět
chce svědky, nikoli učitele / profesory.
MONSIGNOR MARCELLO MELANI: původem Ital, dlouholetý misionář v Argentině.
Když ukončil svou funkci biskupa v Patagonii,
vrátil se do provincie, do níž patřil, a sloužil
jako farář a katecheta. Cítil se připraven odpovědět na výzvu papeže a hlavní představený jeho nabídku přijal. Jede do Peru.
DON BAŠIR SOUCCAR: Syřan, 71 let, odborník na provoz oratoře s muslimy. Z provincie
MOR se dal k dispozici a odjede do Tuniska,
aby rozdával radost zejména mezi mladými
muslimy.
DON GERMAIN PLAKOOMLAPA z Toga,
byl svědkem mučednictví jak otce Césara Antonia Fernándeze (únor 2019), tak i otce Fernanda Hernándeze (květen 2019) v Burkině
Faso..neví, proč nebyl také zabit. Nyní je zde,
zotavuje se a jeho srdce je plné klidu a míru,
protože poznal, jak odpustit a nadále žít se
srdcem plným Ježíše a Jeho lásky.
P. Gianni Rolandi SDB

Sluha Boží Don Elia Comini (1910–1944). 1. října oslavíme 75. výročí jeho smrti z rukou nacistů. Bránil některé uvězněné a nabídl svůj život za jejich záchranu.
V roce 1928 napsal ve svém deníku: „Moje studium v příštím roce se musí dít zvláštním způsobem tak, abych poznal ducha Dona Boska: prožil radost, důvěru, empatii,
něžnost; rodinného ducha, laskavost v mém počínání, vyrovnanost a stálou bdělost,
jednotu s Bohem. Skvělý a svatý program, který pro mě vytvořil don Bosko. Snad mám
sklon k průměrnosti, špatným věcem, které jsem neměl nikdy rád a které nemohu vystát u jiných. Život, odvahu,oheň .“
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