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Biuletyn Salezjańskiej
Animacji Misyjnej

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

Cagliero11 publikuje swój

150° numer!
Drodzy Współbracia
i Przyjaciele,
serdecznie dziękuję za daną
mi możliwość pozdrowienia
i podziękowania za to dzieło
„rozpowszechniania
dobra”,
jakim jest CAGLIERO 11. Zostały
osiągnięte znaczące urodziny:
150! 150 numer – dobro, które
trwa w czasie i pomaga nam
wszystkim, by nigdy nie zapominać o fundamentalnej części
nas samych: o Duchu Misyjnym!
Jeśli Bóg jest twoim Bogiem,
to wiara w Niego objawia się
w każdym twoim działaniu,
w każdym twoim słowie,
w każdej twojej decyzji…
taka jest energia Zmartwychwstałego
Chrystusa,
która
wchodzi w nas… i wychodzi
od nas do wszystkich tych,
którzy są wokół nas, wszędzie
tam, gdzie Pan zechce.
Ten Duch Zmartwychwstania
przychodzi do nas również z tą
misyjną kartką, która dociera
do nas wszędzie i pomaga nam
nigdy nie zapomnieć, kim
naprawdę jesteśmy: Dziećmi
Bożymi.
Dziękujemy wszystkim tym,
którzy z sercem i kompetencją
troszczą się o CAGLIERO 11,
już od 150 numerów!

Ks. Stefano Martoglio SDB
Wikariusz Przełożonego
Generalnego

Kiedy w 2008 roku ks. Václav Klement został wybrany Radcą ds. Misji, zostałem
powołany do jego ekipy. Pamiętam, że po spotkaniu Światowej Konsulty ds. Misji,
we wrześniu 2008 roku, odbyliśmy długą dyskusję nad tym, jak promować
animację misyjną na poziomie Zgromadzenia. Ks. Klement zaproponował rozważenie formatu Mt 28:19, który był biuletynem animacji misyjnej Inspektorii FIN.
Zasugerował nazwanie pisma na cześć wielkiego salezjańskiego misjonarza,
z dodatkiem dnia modlitwy za misje, każdego 11 dnia miesiąca. Tak z pierwszym
wydaniem 11 stycznia 2009 roku, narodził się Cagliero11.
Pierwsze przygotowane przeze mnie wydania miały właśnie na celu sprawdzenie,
jak współbracia zareagują na tę nową publikację, wydawaną równocześnie
w 5 językach, w 2-stronicowym formacie A4. Była ona nie tylko bardzo prosta do
odczytania, ale także łatwa do wydrukowania i zamieszczenia na tablicy ogłoszeń
wspólnoty, szkoły lub parafii. Początkowo publikowaliśmy niektóre refleksje na
temat Księdza Bosko i kolejnych misjonarzy salezjańskich. Ale wkrótce podjęliśmy
decyzję, by zaprosić obecnych misjonarzy do podzielenia się swoimi doświadczeniami. Okazało się, że jest to najatrakcyjniejsza i najbardziej poczytna część
Cagliero11. Wiele z tych historii zostało powielonych w licznych wydaniach
„Biuletynu Salezjańskiego”.
Iluż salezjanów i świeckich odkryło swoje misyjne powołanie po przeczytaniu
tego, czym dzielił się misjonarz w Cagliero11! Często znajdowałem Cagliero11 na
tablicy ogłoszeń wspólnot w wielu inspektoriach. Obecnie jest on co miesiąc
tłumaczony na 20 języków i towarzyszy mu 1-minutowy klip wideo, przeznaczony głównie dla młodych.
Patrząc wstecz na 150 numerów, nie możemy nie podziękować Panu za to wspaniałe natchnienie Ducha, które podtrzymuje ducha misyjnego Księdza Bosko.
Ks. Alfred Maravilla SDB
Radca Generalny ds. Misji Salezjańskich
PIERWSZY NUMER CAGLIERO11:

JAK NARODZIŁ SIĘ
CAGLIERO11
Ks. Václavie, jak w 2008 roku narodził się
pomysł stworzenia biuletynu misyjnego Cagliero11?
Podczas spotkania pierwszej Światowej Konsulty Misyjnej, po KG
26 (wrzesień 2008), odczuwało się silną potrzebę większego
uwidocznienia animacji misyjnej w Zgromadzeniu i w całej Rodzinie Salezjańskiej. W poszukiwaniu odpowiedzi na to wyzwanie,
pojawił się pomysł prostego miesięcznego biuletynu, na wzór
tego, który funkcjonował już w niektórych inspektoriach. Symboliczna nazwa „Cagliero” nawiązuje do przywódcy pierwszej ekspedycji misyjnej, Ks. Jana Cagliero (1838-1926), a liczba „11” odnosi się
do ważnej daty pierwszego posłania misjonarzy przez Ks. Bosko,
11 listopada 1875 r. Tak więc „Cagliero11”, jest comiesięcznym
zaproszeniem, skierowanym do wszystkich wspólnot salezjańskich
na świecie.
Teraz, po dwunastu latach, co się zmieniło
dzięki 150 numerom Cagliero11?
Z pewnością, dwa pierwotne cele – przyczynienie się do większego uwidocznienia misji oraz zachęcenie do modlitwy za misje
i o nowe powołania misyjne – przyniosły wiele dobrych owoców.
W wielu częściach Zgromadzenia i Rodziny Salezjańskiej możemy
zobaczyć Cagliero11 na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej.
Ponadto, opowiadania o powołaniu i życiu misyjnym w Cagliero11
zainspirowały wielu współbraci do tego, by zostać misjonarzem ad
gentes: Jeśli inni mogą, to dlaczego nie ja? Być może, dzięki swojej
prostocie, Cagliero11 stał się bardziej uniwersalnym narzędziem
animacji w Rodzinie Salezjańskiej.

Ks. Václav Klement SDB
Urodzony w 1958 r., w Brnie, w ówczesnej Czechosłowacji,
Ks. Václav jest najstarszym spośród czterech braci.
Z powodu reżimu komunistycznego, jako młody salezjanin
w sierpniu 1984 r., wyemigrował, aby móc zostać misjonarzem. Studiował w Rzymie, przyjął święcenia kapłańskie
i w 1986 r., został skierowany do Korei Południowej, gdzie
pracował do 2002 r., początkowo jako dyrektor wspólnoty
w Seulu, następnie jako inspektor salezjański.
W 2002 r. został wybrany Radcą Regionalnym dla Azji
Wschodniej-Oceanii. Stanowisko to piastował ponownie
od 2014 roku. W latach 2008-2014 był Radcą Generalnym
ds. Misji. Po 28 Kapitule Generalnej Przełożony Generalny
mianował go do 2025 roku wizytatorem nadzwyczajnym
„ad nutum”.

Co Ksiądz chciałby przekazać czytelnikom Cagliero11?
Niewątpliwie, najlepszą strategią animacji misyjnej jest sprawienie,
by sami misjonarze mówili o swoich motywacjach, o tym, jak przezwyciężyli wyzwania życia misyjnego i jak dzisiaj niosą Ewangelię
młodym. Dlatego pragnę, aby każda wspólnota i każdy współbrat
salezjanin znalazł, przynajmniej raz w miesiącu, czas na kontemplację życia i powołania misyjnego oraz na modlitwę 11 dnia
miesiąca. Dziękuję wszystkim, którzy tłumaczą i rozpowszechniają
Cagliero 11 w formie cyfrowej lub papierowej, po to, by podtrzymać żywy płomień misyjny w naszej Rodzinie Salezjańskiej.

Oto jak zmieniły się niektóre dane Zgromadzenia, porównując sytuację
z czasu powstania Cagliero11 (2009) z sytuacją dzisiejszą (2020)
• Liczba krajów, w których jesteśmy obecni: 2009 = 130; 2020 = 134
• Liczba inspektorii salezjańskich: 2009 = 92; 2020 = 90
• Liczba kanonicznie erygowanych domów salezjańskich: 2009 = 1854; 2020 = 1718
• Liczba żyjących salezjanów: 2009 = 15 952; 2020 = 14299
• Liczba salezjanów, którzy zmarli w danym roku: 2009 = 264; 2020 = 401
• Liczba Świętych, Błogosławionych, Czcigodnych Sług Bożych, Sług Bożych: 2009 Świętych = 8 / Błogosławionych = 116 / czcigodnych Sług Bożych = 10 / Sług Bożych = 28; 2020
Świętych = 9 / Błogosławionych = 118 / Czcigodnych Sług Bożych = 18 / Sług Bożych = 28
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Piękno małżeństwa
Za chrześcijańskie małżeństwa ze środowiska
salezjańskiego w Demokratycznej Republice Konga.
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się
do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej
— aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością,
wiernością i cierpliwością.
W świetle intencji modlitwy Ojca Świętego

