Od redakcji
Z wielkanocną radością oraz wdzięczni Bogu za dobrą nowinę jaką jest wybór Papieża Franciszka przekazujemy w
Wasze ręce Nuntia na ten miesiąc.
“emes u cuch a ppic a pixan”, mówi stare przysłowie Majów, które można przetłumaczyć jako: „zmniejsza nadmiar
ciężaru twojej duszy”. Jaki jest lepszy czas na przejście od śmierci do życia z Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał. On, który poniósł nasze grzechy i odradza się do pełnego życia, może i uczyni nasze życie pełnym i owocnym.
Niech Bóg nadal będzie drogą z nami i w nas aby pomóc nam w codziennych staraniach, abyśmy byli Dobrą Nowiną
dla Ubogich.

Varghese

Thottamkara

—

Wizytacja kanoniczna na
Filipinach i w Papui Nowej
Gwinei

Jestem bardzo szczęśliwy z wrażenia jakie wywarła
na mnie ta Prowincja. Jest dynamiczna, energiczna,
entuzjastyczna, a przyszłość wygląda obiecująco.
Charyzmat wincentyński jest żywy i służy Ubogim.
W Prowincji daje się wyczuć atmosferę zaufania i
nadziei. W Prowincji tkwi wielki potencjał.

W dniach 27 stycznia do 17 marca 2013 miałem przywilej i
okazję odwiedzić wszystkie wspólnoty Prowincji Filipin.
Miałem możliwość zwiedzenia wszystkich domów i spotkania się z większością Konfratrów Prowincji. To była bardzo dobrze zorganizowana podróż. Konfratrzy uczynili
wszystko co mogli, aby moja wizyta była komfortowa,
przyjemna i jak to tylko możliwe pomocna. Wyjechałem z
prowincji z wieloma pozytywnymi wrażeniami. Poruszyły
mnie entuzjazm, zapał, zaangażowanie i gościnność Konfratrów.

Na Filipinach, kraju katolickim, gdzie większość
ludności praktykuje swoją religię, Zgromadzenie
ma wiele możliwości do wzrostu powołań. Tak
więc, widzę, że przyszłość Zgromadzenia mocno
zależy od prowincji z półkuli południowej i Filipin.

Fiipiny:

Obecną Prowincję zapoczątkował przyjazd hiszpańskich
misjonarzy w 1862 roku. Wówczas podstawowym zadaniem misjonarzy była formacja miejscowego duchowieństwa. Kiedy Misjonarze zaczęli formację seminaryjną
wiele seminariów zostało powierzonych naszym Konfratrom. Jednakże obecnie, aktualny zarząd został przekazany diecezjom i nie ma z nami związków. W większości z
tych miejsc nasi Konfratrzy nadal pomagają w uczeniu.
Konfratrzy przeszli do innych zadań, m.in. do edukacji
dzieła społeczne i pastoralne.

Papua Nowa Gwinea:
Opuściłem Manilę i udałem się do misji międzynarodowej
w Papui Nowej Gwinei. Obecnie pięciu Konfratrów pracuje w trzech diecezjach, oraz jeden Konfrater biskup Rolly
Santos jest ordynariuszem diecezji Alotau-Sidea. To bardzo biedny kraj, słabo rozwinięty i ze słabą infrastrukturą.
Nasi Konfratrzy godnie pracują w różnych dziedzinach i
spotykają się z uznaniem miejscowej ludności i Ordynariuszy. W diecezji Moresby dwóch Konfratrów
zaangażowanych jest w formację seminaryjną i duszpasterstwo parafialne. Dwóch innych pracuje nad integralnym rozwojem mieszkańców gór w diecezji Goilala
Bareina. Jeden Konfrater poświęcił się ewangelizacji na
wyspach Torbiand w diecezji Alotau-Sidea, a drugi, na Filipinach jest wyczekiwany by przyłączyć się do tego dzieła.
Byłem pod wrażeniem poświęcenia i ciężkiej pracy
naszych braci w trudnym terenie i trudnych warunkach.
Chociaż nie mają wygód i udogodnień są szczęśliwi a
ludzie ich kochają. Biskupi są bardzo prości, otwarci i doceniający. Mimo, że doceniamy i uznajemy wspaniałą
posługę naszych Konfratrów na tych terenach, prosimy
Boga aby błogosławił im w ich misji oraz ich życiu.

Dzieła Wszystkie św. Wincentego
Opublikowano II Tom Dzieł Wszystkich Św. Wincentego
a Paulo po portugalsku. Można go nabyć w wydawnictwie „O Lutador”. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie: +55 8800-031-7171 lub emailem: editora@olutador.org.br lub w księgarni internetowej:
www.olutador.org.br

Panama stała się
Regionem
Kanonicznym
(Ks. Alcibiades Guerra
CM)

Od stycznia 1914 r. Prowincja Wschodnia USA utrzymuje
misję ewangelizacyjną w Republice Panamy. Misja to
rozrosłą się od kilku Konfratrów do trzydziestu w czasach
świetności. Obecnie znajduje się w niej 19 Konfratrów. Nie
ma wątpliwości, że te lata decydująco przyczyniły się do
budowy Kościoła
różnych regionach gospodarczych
Panamy.
Te 99 lat pozwoliło nam wzrosnąć zarówno poczuciu
wspólnoty oraz naszej odpowiedzialności apostolskiej.
Dziesiątki dzieł misyjnych rozprzestrzeniło się w różnych
miejscach i okolicznościach charyzmatu i misji św.
Wincentego a Paulo tak, że nasze Zgromadzenie ma jasne i
zdefiniowane oblicze, uznawane przez Kościół i ludność.

Misjonarze, którzy obecnie pracują w Panamie w
ramach Prowincji Wschodniej mają jasną
świadomość naszej odpowiedzialności jako
Misjonarze a wspólnie z Ks. Gregorym Gayem,
Przełożonym Generalnym oraz Ks. Michaelem
Carrolllem stajemy przed tym nowym projektem
naszej misji jako Region Panamy z radością i
optymizmem. Jasno rozumiemy także nasze
członkostwo we Wspólnocie Międzynarodowej i
latynoamerykańskiej oraz czujemy, że każda
wewnętrzna moc umacnia również projekty
regionalne i kontynentalne, które tworzą nas
misjonarskich horyzont i etos. Misjonarze nie
mogą ukrywać się w Panamie. Nasze granice
wykraczają poza miejsca żyje CLAPVI i gdzie
zaczyna się droga Zgromadzenia.
Nasza wspólnota wzmocniła swój charyzmat i
ewangeliczne zaangażowanie się w poszukiwaniu
innowacyjnych rozwiązań formowania świeckich,
pełnej nadziei
drodze naszych studentów i
niezwłocznego skierowania Misjonarzy do
ewangelizacji Ubogich.
Wszystkich Was prosimy o modlitwę aby ten nowy
etap naszego misjonarskiego życia pomógł nam
zrozumieć bogatą przyszłość, nasze zobowiązania
wobec Kościoła i Ubogich.

Gratulacje i życzenia dla Sióstr Miłosierdzia, które w tych dniach odnawiają
(składają na nowo) swoje śluby. Niech Pan Żniwa towarzyszy im w ich drodze z
Ubogimi.
„Za klasztor mają jedynie domy chorych i dom, w którym przebywa
Przełożona, za celę wynajętą izdebkę, za kaplicę kościół parafialny, za krużganki ulice miast, za klauzurę posłuszeństwo; nie powinny bowiem wychodzić jak
tylko do chorych albo do tych miejsc, do których iść muszą, aby im służyć, za
kratę bojaźń Boga, za welon świętą skromność, a ponieważ dla zabezpieczenia
swego powołania nie składają innej profesji oprócz nieustannej ufności w
Opatrzność Bożą i ofiary ze wszystkiego, czym są i co czynią, służąc Bogu w
osobie Ubogich, dlatego powinny posiadać tyle albo nawet więcej cnoty, niż
gdyby złożyły profesję w jakimś zakonie oraz zachowywać się we wszystkich
miejscach z taką skromnością, skupieniem i tak budująco, jak prawdziwe zakonnice w swoim klasztorze”
(SV, X, 661 - 24 sierpnia 1659, O doskonałości potrzebnej Siostrom na parafiach…, X, 661.;
Konstytucje Sióstr Miłosierdzia, K.12, a)

Grupa Studiów Wincentyńskich – Brazylia

CLAPVI - Rekonfiguracja

W dniach 9 i 10 marca 2013 r. Odbyło się pierwsze
spotkanie Grupy Studiów Wincentyńskich (GEV) z
udziałem przedstawicieli prowincji Zgromadzenia Misji
i Sióstr Miłosierdzia wyznaczonych przez swoich
Przełożonych. Miejscem spotkania był Dom
Prowincjalny Sióstr Miłosierdzia w Rio de Janeiro.
Grupa jest otwarta na udział innych gałęzi Rodziny
Wincentyńskiej a jej celem jest studium i pogłębienie
dziedzictwa wincentyńskiego, spójne przekazywanie
jego sensu i znaczenia. Aby ten cel osiągnąć Grupa
bedzie:

Zgodnie z wnioskami Konwentu Generalnego Prowincje należące do CLAPVI
pracują nad rekonfiguracją, rozumiejąc
ją jako możliwość dania Zgromadzeniu
nowego oblicza dostosowanego do

zagłębiać się w lekturze, dyskusji i studium
najważniejszych treści dziedzictwa wincetyńskiego;
promować zainteresowanie i zachęcać do ponownego
odkrycia źródeł wincentyńskich poprzez inicjatywy
formacji ciągłej (publikacje, spotkania, warsztaty,
rekolekcje, itd.);
pozostawać zawsze do dyspozycji gałęzi i regionów
Rodziny Wincentyńskiej.
Grupa rozpoczęła swoją pracę z nadzieją, że ta nowa
inicjatywa to żywa rzeczywistość do pomocy w
trwającym zadaniu rewitalizacji życia wincentyńskiego
i przekazania duchowego dziedzictwa otrzymanego od
naszych Założycieli.

Jest to drogą, którą kroczą inne prowincje i
zgromadzenia. Możemy powiedzieć, ze jest to droga,
na którą wkroczył cały Kościół i od której nie możemy
się odłączyć. W październiku 2012, na spotkaniu
CLAPVI w Kostaryce podzielono Konferencję na
Prowincje północne (region Ameryki Środkowej i Karaibów) oraz Prowincje południowe CLAPVI (Chile, Argentyna, Peru, Ekwador, misja boliwijska). W listopadzie 2012 spotkały się prowincje brazylijskie. Celem
było rozwinięcie tematu i konkretne propozycje rekonfiguracji. Nowe spotkania zostały zaplanowane na
obecny rok.:
CLAPVI Północ ma wyznaczony termin spotkania na 2731 maja;
CLAPVI Brazylia odbędzie swoje spotkanie w Belo Horizonte, w dniach 16 -19 kwietnia przy udziale trzech
rad prowincji brazylijskich i w obecności ks. Eliego
Chavesa;
CLAPVI Południe odbyła swoje spotkanie w Buenos
Aires w Argentynie w dniach 18 i 19 marca przy
udziale ks. Javiera Alvareza.
Rekonfiguracja jest realizacją kreatywnej wierności,
jest poszukiwaniem nowej postaci historycznej, jest
przekładem oryginalnych postaw charyzmatu, praktykowaniem nowych struktur i dopasowaniem do
obecnych realiów. Jest to szeroki proces tworzenia i
zmiany, konstrukcją nowego sposobu bycia oraz
zniszczeniem form i przejawów życia dzisiaj uznawanych za przestarzałą amatorszczyznę. Wymaga ona
konwersji osobistej i wspólnotowej. Zawsze zawiera
wymiar łaski i odwołanie się do Ducha powołania. To
jest horyzont banału, marzenia i szukania rewitalizacji
Zgromadzenia Misji z perspektywy „wielkiego dzieła
budowy”
naśladowania
Chrystusa
głoszącego
Ewangelię Ubogim.

Nominationes / Confirmationes
DUARTE ALONSO Pedro

19/01/2013

Dyrektor SM Argentyna

GONZÁLEZ LÓPEZ Antonio

19/01/2013

Dyrektor SM Wenezuela

MAŁŻEŃSKI Kazimierz G.

13/03/2013

Dyrektor SM Warszawa

LÓPEZ MASIDE José María

15/03/2013

Dyrektor SM Hiszpania - Południe

MOLINA SALMERÓN Antonio

27/03/2013

Dyrektor SM Hiszpania Madryt

Ordinationes
MARONGIU Silvano

Sac

Tau

15/09/2012

SANTOS NÚÑEZ José Israel

Sac

Por

16/02/2013

COLOYAN PEREZ Rogelio II

Sac

Phi

16/03/2013

PORCINCULA Geowen

Sac

Phi

16/03/2013

Necrologium
Nomen

Cond

Dies ob.

Sac

20/12/2012

Nan

84

65

Sac

27/12/2012

Mad

82

66

Sac

29/01/2013

Par

93

57

Fra

30/01/2013

Col

86

67

Sac

07/03/2013

Phi

57

39

HENRIQUES DA SILVA Manuel

Sac

07/03/2013

Lus

82

65

CULLIGAN Martin

Sac

22/03/2013

Occ

85

65

LACHOWSKI Joseph M (Fe de Errata)
TOLU Antonio Vincenzo

DASSONVILLE Edgar René

FUERTE BOLÍVAR Alfonso
GUIRITAN GUIRIT Ruperto

Prov. Aet. Voc.

