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Najdrozsi Wspólbracia, 
   
przekazuje Wam nasz Projekt misyjny opracowany podczas Kongresu Misyjnego w Ariccia (20-23 
listopada 2011r.), w którym uczestniczyli Przelozeni prowincjalni i Przedstawiciele misji 
Zgromadzenia. 
Jest to projekt, który domaga sie zrealizacji w swoich konkretnych kierunkach i decyzjach, ale 
równiez i nade wszystko w duchu przedsiebiorczosci ewangelicznej, którego zadaniem jest 
ozywianie calego Zgromadzenia, zarówno w zakresie misji ad gentes jak i w ramach 
zsekularyzowanego swiata. Aby to uczynic “musimy prosic Boga nie o iskre milosci, ale o plomien 
milosci dla rozpalenia nas i odnowienia ozieblego i skostnialego swiata. Nie rozpalimy dusz ogniem 
zycia i nie damy swiatla milosci, jezeli najpierw, sami nie zaploniemy i nie ogarnie nas calkowicie 
ten plomien” (Ksiadz Orione). 
XIII Kapitula Generalna, która rzucila haslo potrzeby “wspólodpowiedzialnosci” o nowe inicjatywy 
w rozwoju misyjnym Zgromadzenia (CG13 143-144), domaga sie od nas, abysmy “wszyscy zyli 
duchem mysyjnym”, choc na rózny sposób i w róznych miejscach. 
Jak zauwazacie, sa decyzje i dzialania, które odnosza sie do poszczególnych misji, inne natomiast 
dotycza zarzadu i dziedziny animacji misyjnej w Prowincjach, a jeszcze inne, sa powierzone 
odpowiedzialnosci calej Rodziny Orionskiej. Przyjrzyjmy sie im z uwaga, a nastepnie kazdy niech 
wniesie wlasna iskre milosci i zapalu, aby “dac Chrystusa duszom, a dusze Chrystusowi”. 
Zwrócono sie ze szczególnym apelem, aby w kazdej Prowincji funcjonowal sekretariat ds. promocji 
i animacji misyjnej. Jesli slabnie zapal misyjny caly apostolat przyzywa czas oziebienia. 
Prosimy Maryje, która powierzyla Ksiedzu Orione “mlodziez i ludzi róznych kolorów skóry, którzy 
znajdowali sie pod jej blekitnym plaszczem i których liczba powiekszala sie w nadzwyczajny 
sposób …”, o odnowienie równiez i w nas radosci i zapalu do misyji. 
W lacznosci duchowej 

ks. Flavio Peloso FDP 
przelozony generalny 

 
    

Projekt Misyjny na lata 2011-2017 
 

MISJE 
  
1.  Umacniac zycie wspólnotowe w celu przeciwdzialania sytuacjom, w których misjonarze 
pozostaja w osamotnieniu i aby dawac radosne swiadectwo naszej konsekracji. 
2.  Organizowac w poszczególnych placówkach misyjnych momenty refleksji i dzielenia sie 
doswiadczeniem inkulturacji charyzmatu orionskiego. 
3.  Korzystac z zalet projektu misyjnego generalnego i projektów kazdej misji, a co za tym idzie, 
unikac improwizacji i indywidualizmu. 
4.  Wsluchiwac sie w glos swieckich i angazowac swieckich z danej misyji do planowania 
dzialalnosci ewangelizacyjnej i misyjnych dziel charytatywnych. 



5.  Afryka: zaprogramowac dojscie do  utworzenia Prowincji. 
1.  Projekt Grand Alepé i Piccolo Cottolengo razem z MSMM 
2.  Lomé, otwarcie nowej wspólnoty 
3.  Ouagadougou, parafia w poblizu Seminarium 
4.  Diébougou, przemyslec propozycje przyjecia terenu oraz dzialalnosci duszpasterskiej i 
wychowawczej 
5.  Uprawa ziemi w celu utrzymania sie na Wybrzezu Kosci Slonowej i w Burkina Faso. 
6.  Wsparcie personalne dla Mozambiku.  
7.  Wsparcie personalne dla Prowincji “Matki Boskiej Opatrznosci”. 
6.  Kenia: zalozenie trzeciej wspólnoty; powiekszenie Seminarium w Nairobi; rozwiniecie 
dzialalnosci na rzecz niepelnosprawnych równiez w innym malym centrum. 
7.  Madagaskar: rozwiniecie dzialalnosci powolaniowej i formacji; nowy osrodek dla 
niepelnosprawnych w Antsofinondry; nowy punkt medyczny w Miandrarivo; nowicjat na 
Madagaskarze; nowa wspólnota w innym miejscu; troska o wieksza spójnosc w tym 
obszarze. 

8.    Mozambik: rozwiniecie dzialalnosci powolaniowej i formacji poczatkowej, pierwsze etapy 
formacji na Wybrzezu Kosci Sloniowej; budynek seminarium; rozwój Osrodka dla 
niepelnosprawnych.  
9.    Meksyk: dokonac rozeznania co do ukierunkowania na przyszlosc. 
10.   Paragwaj: otwarcie kolejnej wspólnoty o charakterze misyjnym; potrzeba wiekszej spójnosci w 
tym obszarze. 
11.   Wenezuela: wyznaczyc referenta powolaniowego i uzmocnic wspólnoty. 
12.   Filipiny: powiekszyc seminarium; umocninie trzeciej wspólnoty w Lucena. 
13.   Jordania: rozwinac dzialalnosc powolaniowa, doszpasterstwo rodzin, jakis maly znak 
dzialalnosci charytatywnej. 
14.   Indie: rozwinac dzialalnosc powolaniowa poprzez otwarcie nowej wspólnoty; rozpoczac jakas 
nowa dzialalnosc charytatywna. 
15.   Albania: nalezy uzmocnic wspólnoty. 
16.   Bialorus: wzmocnic Lahiszyn i wycofac sie z placówek odizolowanych. 
17.   Rumunia: isc w kierunku niezaleznosci finansowej; troszczyc sie o wieksza spójnosc w tym 
obszarze. 
18.   Ukraina: dolaczenie dwóch wspólbraci oddelegowanych do promocji powolan i formacji. 
19.   Brazylia-Rondonia: otwarcie nowej wspólnoty “w okolicach” Buritis, w Porto Velho. 
20.   Przeprowadzenie synodu orionskiego dla Afryki i Madagaskaru (por. KG 13, nr 143). 
21.   Wzrok w kierunku Azji w celu utworzenia “projektu dla Azji”, który obejmie nowe kontakty z 
innymi Krajami, przedewszystkim z Chinami (por KG 13, nr 143). 

  
  

PROWINCJE 
  

22.   Potrzeba wiekszej troski o biezace przygotowanie i formacje teoretyczno-praktyczna 
swieckich, w dialogu z misja do której sie przygotowuja, opierajac sie o Vademecum. Nalezy 
dobrze wykorzystac ich swiadectwo po powrocie z misji. 
23.   Prowadzenie animacji misyjnej w Prowincji umozliwiajac poznawanie i nawiazywanie 
kontaktó z misjami. 
24.   W ciagu najblizszych lat zostanie dokonane rozeznanie, które misje nalezalo by wzmocnic, 
gdzie otowrzyc nowe, a gdzie zamknac, opierajac sie o takie kryteria, jak mozliwosc oddzialywania 
charyzmatem, budzenie sie miejscowych powolan, niezaleznosc ekonomiczna oraz uwzglednienie 
czasu, od jakiego istnieje misja. 
25.   Proponowac klerykom i neoprezbiterom przezycie doswiadczen misyjnych. 
26.   Umozliwic przezywanie doswiadczen misyjnch dla mlodziezy. 



27.   Praktykowac wymiane zakonników miedzy Prowincjami. Korzystac z odwiedzin misjonarzy w 
ojczyznie, aby organizowac spotkania ze wspólnotami, w szczególnosci z domami formacyjnymi, 
dla promowania powolan misyjnych. 
28.   Powolanie Sekretariatu ds. Misji i okreslenie jego zadan, uwzgledniajac szczególowe 
uwarunkowania kazdej Prowincji. Jego zadaniem bedzie animacja powolaniowa w Prowincji we 
wspólpracy z innymi sekretariatami, przede wszystkim w dziedzinie dzialalnosci powolaniowej i w 
formacyjnej; bedzie on utrzymywal bezposrednia lacznosc z niektórymi misjami i misjonarzami, 
bedzie mial wlasny kalendarz spotkan. Szczególnym wydarzeniem, które nalezy odpowiednio 
wykorzstac w tym szescioleciu bedzie Orionski Rok Misyjny (20.10.2013r. – 8.12.2014r.). 

  
  

DYREKCJA GENERALNA 
  

29.   Przygotowac Vademecum dla zakonników przygotowujacych sie do wyjazdu na misje, 
obejmujace tematy charyzmatu i sposobu ewangelizacji. 
30.   Aby stawic czola tamatom rozwoju i trudnosci, które napotykwa w tej dziedzinie 
Zgromadzenie, Dyrekcja generalna we wspólpracy z dyrekcjami prowincjalnymi, opracuje decyzje 
wiazace dla calego Zgromadzenia. 
31.   Wzmocnienie centralnego systemu pozyskiwania funduszy; fundacja centrów prowincjalnych i 
lokalnych (ENRis); centralne biuro prowincjalne bedzie koordynowac dzialalnosc rad 
prowincjalnych FDP i MSMM. 

  
  

WSPÓLNE INICJATYWY RODZINY ORIONSKIEJ 
  

32.   Misyjny Dzien Orionski: Rady generalne zdefiniuja temat, a grupa koordynujaca prace 
Sekretariatów generalnych przygotuje pewne niebedne pomoce, a kazda Prowincja zajmie sie 
zorganizowaniem dnia i róznych inicjatyw. 
33.   Biorac pod uwage chec  wspólnego dzialania na wszystkich poziomach, Synowie Boskiej 
Opatrznosci i Male Siostry Misjonarki Milosierdzia potwierdza koniecznosc coraz wiekszej 
wspólpracy, planowania i weryfikacji dzialalnosci misyjnej tam, gdzie jestesmy juz obecni 
wspólnie. Kiedy jedno Zgromadzenie bedzie planowalo otwarcie nowej wspólnoty misyjnej, 
natychmiast poinformuje drugie w celu uzyskania sugestii, pomocy, lub ewentualnej wspólpracy.  
34.   Korzystac z doswiadczen, które przezyli wolontariusze, opowiadajac je podczas spotkan 
Rodziny Orionskiej w celu uwrazliwienia i pozyskania pomocy dla misji.  
35.   Na poziomie generalnym i prowincjalnym, zostanie utworzona Grupa Koordunujaca prace 
Sekretariatów misyjnych Synów Boskiej Opatrznosci i Malych Sióstr Misjonarek Milosierdzia, 
która zajmie sie wspólnymi inicjatywami, formacja charyzmatyczna, przygotowaniem 
wolontariuszy swieckich, wspólpraca pomiedzy stowarzyszeniami i itd.  
36.   Na poziomie generalnym, zostana opracowane linie przewodnie, które okresla sposób 
konkretnego wlaczenia sie swieckich w misje do której sie udaja.  
37.   Rozwijac i koordynowac komunikacje misyjna na poziomie Rodziny Orionskiej: strony 
internetowe, materialy dokumentalne, filmy, specjalne wkladki, itp.  
38.   W celu wyrazenia lacznosci duchowej wszystkich Wspólbraci, Wspólsióstr i Swieckich 
Orionistów ze wspólnotami misyjnymi, zostanie zaplanowany dzien modlitwy i postu, jako 
przygotowanie do Orionskiego Dnia Misyjnego.  
39.   Troska o dobre rozpowszechnienie decyzji tego Kongresu Misyjnego.  
40.   Przelozeni generalni wystosuja apel z propozycja wyjazdu na misje dla swieckich. 
 


