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APEL MISYJNY 2013
Drodzy Konfratrzy,
Łaska i pokój Naszego Pana Jezusa Chrystusa niech wypełnią wasze serca teraz i zawsze!
Kiedy wkraczamy w październik zmiana pór roku przypomina nam, że swego czasu świeży
Nowy Rok 2013 zbliża się do końca. Istotnie, zarówno „Rok Wiary” jak i rok liturgiczny wkrótce
dobiegną końca. Jednakże, w październiku, kiedy obchodzimy również Światową Niedzielę
Misyjną, musimy pamiętać, że Jezus wezwał na do pójścia naprzód i do bycia misjonarzami. W
tym czasie z podziwem i emocjami wspominamy życiorysy wielkich misjonarzy naszego Kościoła
i Zgromadzenia. Ich historie inspirują nas do przeżywania na nowo misji Jezusa krocząc droga św.
Wincentego a Paulo.
Apel Misyjny 2013 pragnę rozpocząć
opowieścią misyjną, która rozpoczęła się przed 143
latami, gdy dwaj Konfratrzy, wierni naszej tradycji jako
misjonarze św. Wincentego opuścili Francję i udali się do
odległego, nieznanego miejsca. 9 listopada 1870 r. Księża
Gustave Foing i Augustine Rieux wylądowali w porcie
Bonaventura w Kolumbii, w południowej Ameryce i
rozpoczęli formację duchownych oraz misje parafialne.
Ci dwaj Konfratrzy byli pierwszymi misjonarzami tej,
którą potem nazwano Prowincją Ameryki Środkowej
rozciągającej się od Gwatemali do Limy w Peru.
11 sierpnia 1913 r. Przełożony Generalny, Ks.
Antoni Fiat, w okresie ekspansji, erygował Prowincję
Kolumbii, wydzielając ją z Prowincji Ameryki
Środkowej. W chwili powstania, siedem spośród
dziesięciu domów w prowincji środkowo-amerykańskiej
znajdowały się w Kolumbie. W 2013 obchodzimy
najbardziej widoczne i trwałe efekty tych pierwszych
działań: stulecie Prowincji Kolumbii. Ci, którzy zrazu
byli misją, teraz wysyłają misjonarzy na cały świat.
Więcej na ten temat powiem w tym Liście później..
A teraz, inspirowani ich duchem przyjrzyjmy się naszym
„misjom ad gentes”

MISJE MIĘDZYNARODOWE - POTRZEBY BIEŻĄCE
Papua Nowa Gwinea
Misja nadal się rozwija. Nasz Konfrater z Polski, Jacek Tendej wkrótce przybędzie, aby
zostać rektorem seminarium duchownego diecezji Bomana. Oprócz formacji seminaryjnej
posługujemy w kilku diecezjach, w tym Port Moresby i Alotau-Sideia, w której nasz Konfrater
Rolly Santos, jest biskupem ordynariuszem. Seminarium i Instytut Teologiczny w Port Moresby
potrzebują Konfratrów, tak samo jak parafie i misje. Język to Pidgin English.
Wyspy Salomona
Z końcem 2013 r. pięciu Konfratrów opuści misję i powróci do swoich prowincji
macierzystych. Spodziewamy się co najmniej jednego Konfratra z Indonezji, który dołączy do
misji w 2014 r. Jednakże ze względu na potrzeby pracy przy formacji seminaryjnej ,
duszpasterskiej i parafialnej potrzebujemy Konfratrów, którzy pomogą kontynuować rozpoczęte
tutaj dobre dzieło. Po przyjeździe wcześniej w tym roku ks. Grega Cooney’a z Australii i ks. Jose
Manialy z Prowincji Indie Południe, którzy dołączyli do ks. Twolde Teclemichael’a, rektora
seminarium w Honiara i tam pracują. Oczekują także na przyjazd ks. Jeffa Harvey’a Prowincji
Zachodniej USA. Język to Pidgin English
Benin
To jedna z naszych najnowszych misji. W tej francuskojęzycznej misji pracuje dwóch
polskich Konfratrów Rafał Brukarczyk i Stanisław Deszcz. Dołączył do nich trzeci, Jarosław
Lawrenz, także z Prowincji Polski, których ostatnio pracował w Prowincji Nowej Anglii. Po wielu
przygotowaniach, Konfratrzy są dobrze zadomowieni. Angażują się w duszpasterstwo, pomagają
Siostrom od Cudownego Medalika i towarzyszą Rodzinie Wincentyńskiej.
Punta Arenas, Chile
Ta ostatnio ustanowiona misja jest obecnie obsadzona przez ks. Pablo Vargasa i ks. Gerardo
Diaza, dwóch Konfratrów z Prowincji Chilijskiej. Poszukują kolejnego Konfratra do pomocy w
duszpasterstwie wśród mieszkańców Punta Arenas oraz otaczających je wysp. Punta Arenas jest
położone w najdalej na południe części Chile przylegając do Ziemi Ognistej. Używany język to
hiszpański.

N OWE MISJE
Alaska, USA
Arcybiskup Roger Schwietz, OMI, z Archidiecezji Fairbanks na Alasce poprosił os
hiszpańskojęzycznych Konfratrów, którzy zaspokoiliby potrzeby pastoralne rosnącej społeczności
imigrantów w mieście. Przełożony Generalny i Wizytator Kolumbii rozmawiają z Archidiecezją na
temat opracowania kontraktu, ale podania innych zainteresowanych Konfratrów są mile widziane.
Alaska to najdalej na pół północ położony z pięćdziesięciu stanów USA. Używane języki to
angielski i hiszpański
Beni, Boliwia
Otrzymaliśmy prośbę od biskupa Julio Maria Elías’a OFM, który stoi na czeli Wikariatu
Apostolskiego Beni. Prosi o trzech Konfratrów (dwóch księży i brata) do posługi wśród rdzennej ,
ludności, do których można dotrzeć wodą i łodziami . Konfratrzy z CLAPVI Południe organizują
„grupę misyjną”, która przyjedzie w ten rejon z misjami ludowymi w 2015 r. jako rozwiązanie
tymczasowe celem zadecydowania o potrzebach duchowych ludności i możliwościach przyszłych
działań misyjnych. Używany jezyk to hiszpański.

MISJE PROWINCJALNE - BIEŻĄCE POTRZEBY
Kuba
Pomimo rozmów z innymi prowincjami na Karaibach na temat rekonfiguracji Prowincji
Kuby cierpi na poważny ubytek personelu. Poprzedni Wizytator, nadal aktywny w Prowincji,
został poważnie ranny w niedawnym wypadku samochodowym. To, jak również niedawny wyjazd
dwóch Konfratrów do swoich macierzystych prowincji oraz przeniesienie jednego Konfratra do
posługi jako Dyrektor Sióstr Miłosierdzia w ich nowo skonfigurowanej Prowincji Karaibów
spowodowało dla tej już nielicznej prowincji poważne problemy personalne. Używany język to
hiszpański.
Wiceprowincja św. Cyryla i Metodego.
Ta Wiceprowincja nadal rozwija się i rozrasta zawrówno pod względem miejscowych
Konfratrów z Ukrainy jak i skupianiem się na odnalezieniu kreatywnych sposobów sprostania
pastoralnym i materialnym potrzebom Ubogich. Z posługą na Ukrainie, Białorusi i w Rosji
Wiceprowincja chętnie przyjmie Konfratrów krótkoterminowej pracy jak również nowych
członków na stałe. Wymagany język to rosyjski.
Wiceprowincja Mozambiku
Wiceprowincja posiada dzieła dla Ubogich równolegle z formacją seminaryjną i misją w
Południowej Afryce. Jednakże wciąż są zależni od Konfratrów z innych prowincji aby mogli
kontynuować rozmach apostolski.
Prowincja Węgier
Prowincja, mimo, że liczebnie mała stanowi jedną z najmłodszych grup Konfratrów w
Zgromadzeniu. Są zaangażowani w różne formy pracy duszpasterskiej. Język to węgierski.
Prowincja chińska
Prowincja chińska nadał służy potrzebom duszpasterskim ludności Tajwanu i Chin
kontynentalnych. Konfratrzy prowadzą różne dzieła, a język to mandaryński.
Prowincja Paryska
Prowincja Paryska poszukuje Konfratra, który zaangażowałby się w pracę duszpasterską w
misji w Salonikach w Grecji. Opiera się ona o parafię i polega na posłudze wielu różnojęzycznym
grupom, którzy uczęszczają do prowadzonej przez Konfratrów parafii. Używany język to grecki.
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UAKTUALNIENIA NA TEMAT MISJI MIĘDZYNARODOWYCH
Poniżej znajdują się uaktualnienia na temat misji utworzonych po poprzednich Apelach.
Dzisiaj te misje urzeczywistniły się dzięki tym, którzy ochotniczo zgłosili się oraz dzięki waszym
modlitwom i darowiznom.
Angola
Portugalskojęzyczna misja w Angoli powitała trzeciego Konfratra, ks. Jasona Cristana Soto,
który stara się o wizę. Dołączy on do księży Jose Maria Nieto i Jose Ramireza w duszpasterstwie i
pomocy Rodzinie Wincentyńskiej.
Czad
Francuskojęzyczna misja w Czadzie jest utrzymywana przez COVIAM pod nadzorem
Wizytatora Nigerii. Obecnie stacjonuje w niej dwóch Konfratrów: ks. Onyeachi Ugwu z Prowincji
Nigerii i ks. Roch Ramilijaona z Prowincii Madagaskaru, którzy chcieliby jeszcze jednego
Konfratra do pomocy im w duszpasterstwie i dotarciu do obszarów wiejskich.
El Alto, Boliwia
Konfratrzy z tej misji kontynuują swoje duszpasterstwo i asystowanie Rodzinie
Wincentyńskiej. Ks. Aidan Rooney, superior misji, pracuje z księżmi Cyrillem Pierrem De Nanteuil
i Jose Diego Pla Arandą w parafii, przy dziełach pastoralnych oraz docierają do rdzennej ludności.
Udzielili również wsparcia aktywnemu programowi posługi świeckich , który ma wzmocnić trzy
ośrodki parafialne pod ich opieką. Należy także wspomnieć, że dzięki planowaniu i przezorności
ks. Aidana Rooneya budżet misji został uzupełniony dzięki zbiórce środków prze internet i dzięki
kontaktom osobistym. Możecie zajrzeć na ich stronę internetową: www.vocesvicentinas.org
Cochabamba, Boliwia
Tą boliwijską misję stanowią trzej Boliwijscy Konfratrzy z Prowincji Chilijskiej: David
Paniagua, Jorge Manrique i Luis Montoya. Prowadzą pracę duzpasterską w parafii i w stacjach
misyjnych. Misja znalażlą sposób na uzupełnienie swojego budżetu i staje się samowystarczająca
Tunis, Tunezja
Ks. Jean-Pierr Mangulu, Konfrater z Prowincji Kongo przybył do pomocy superiorowi
misji, ks. Firminowi Mola Mbalo. Konfratrzy w tej francusko i angielskojęzycznej misji wykonują
pracę parafialną, pastoralną i towarzyszą Siostrom Miłosierdzia.
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Jak widzicie, duch misyjny w Zgromadzeniu żyje i ma się dobrze dzięki tak wielu ofiarnym
Konfratrom, którzy wspierają misję poprzez wolontariat, darowizny i modlitwy. Stąd, po raz
kolejny proszę o wasze wsparcie w dowolny sposób. Do tego listu załączone są nowe wskazówki
Rady Generalnej - spis niezbędnych kryteriów, aby zostać misjonarzem. Namawiam was
wszystkich do przeczytania i rozważenia ich, ponieważ Jezus i św. Wincenty wzywają nas do
powołania misyjnego do budowy Królestwa Bożego na ziemi. Kolejny załącznik w jaki sposób
należy odpowiedzieć na nie, jeżeli Konfrater będzie chciał zostać ochotnikiem, oraz załącznik
pokazujący sposoby wsparcia darowizną VSO (Biuro Solidarności Wincetyńskiej) z
przeznaczeniem na mikro-granty. Darowizny są zawsze mile widziane niezależnie od wysokości!

Jak wspomniałem, w tym roku Prowincji KOlumbii obchodzi swoje stulecie. Od małego
początku z dwoma francuskimi Konfratrami w obecnej chwili Prowincja jest obecna w USA,
Brazylii, Chile, Kubie, Ekwadorze, Papui Nowej Gwinei, Prowincji Tuluskiej Francji, Ruandzie i
Burundi niosąc gdziekolwiek są posłani Chrystusa i nasz charyzmat. Obecnie, Prowincja ma 25
domów, 137 Konfratrów i 50 kleryków. Ci, którzy swego czasu byli terytorium misyjnym, teraz
stali się misjonarzami dla świata! Z tego powodu cieszymy się i prosimy Pana Żniwa, aby posłał
robotników na żniwo swoje.

Wasz brat w św. Wincentym,

G. Gregory Gay CM
Przełożony Generalny
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