
  

  SSAALLEESSIIAANNSS  AANNDD  LLAAIITTYY::    CCOOMMMMUUNNIIOONN  AANNDD  SSHHAARRIINNGG  

  IINN  TTHHEE  SSPPIIRRIITT  AANNDD  IINN  TTHHEE  MMIISSSSIIOONN  OOFF  DDOONN  BBOOSSCCOO  

  

  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  

TTHHEE  EEVVEENNTT  OOFF  GGRRAACCEE  OOFF  1122  AAPPRRIILL  11884466  

  

""TThheerree  wwaass  aa  sshheedd  tthheerree,,  bbeelloonnggiinngg  ttoo  JJoosseepphh  PPiinnaarrddii..    CCoommee  aanndd  wwee  wwiillll  ddrraaww  uupp  aa  ccoonnttrraacctt..  

OOnn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  SSuunnddaayy,,  wwhhiicchh  wwaass  EEaasstteerr  SSuunnddaayy,,  aallll  tthhee  cchhuurrcchh  ffuurrnniittuurree  aanndd  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  rreeccrreeaattiioonn  wweerree  bbrroouugghhtt  

tthheerree,,aanndd  wwee  wweenntt  ttoo  ttaakkee  ppoosssseessssiioonn  ooff  oouurr  nneeww  ppllaaccee""..  

((JJoohhnn  BBoossccoo,,  MMeemmooiirrss  ooff  tthhee  OOrraattoorryy  ooff  SStt  FFrraanncciiss  ddee  SSaalleess  ffrroomm  11881155  ttoo  11885555,,  DDoonn  BBoossccoo  PPuubblliiccaattiioonnss,,  NNeeww  RRoocchheellllee,,  

pppp..225566--77))..  

  

[[11]]  

AA  hhaappppyy  aannnniivveerrssaarryy  

TThhee  hhaappppyy  eevveenntt  ooff  tthhee  115500tthh  aannnniivveerrssaarryy  ooff  DDoonn  BBoossccoo''ss  aarrrriivvaall  aatt  VVaallddooccccoo,,  cceelleebbrraatteedd  dduurriinngg  tthhee  GGeenneerraall  CChhaapptteerr,,  mmaaddee  

uuss  mmoorree  aatttteennttiivvee  ttoo  oouurr  oorriiggiinnss..  

  

DDoonn  BBoossccoo  ddeessccrriibbeess  tthheemm  iinn  mmoovviinngg  ffaasshhiioonn..    HHee  rreevveeaallss  hhiiss  hheeaarrtt,,  ssoo  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhaatt  ooff  tthhee  GGoooodd  SShheepphheerrdd::  hhiiss  zzeeaall  ffoorr  

eedduuccaattiioonn,,  hhiiss  aappoossttoolliicc  tteemmeerriittyy,,  hhiiss  ssuuffffeerriinnggss  uunnddeerr  ttrriiaall,,  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  ooff  tthhee  ffuuttuurree,,  hhiiss  aabbaannddoonnmmeenntt  ttoo  PPrroovviiddeennccee,,  hhiiss  

jjooyy  aatt  uunneexxppeecctteedd  hheellpp..  

  

WWee  aarree  ssttrruucckk  wwiitthh  wwoonnddeerr  aatt  tthhee  mmaarrvveellss  ooff  tthhee  SSppiirriitt,,  bbuutt  pprroovvookkeedd  bbyy  tthheemm  aass  wweellll..    IItt  sseeeemmss  aallmmoosstt  aass  iiff  DDoonn  BBoossccoo  iiss  

iinnvviittiinngg  uuss  ttoo  eenntteerr  tthhee  wwoorrlldd  hhee  hhiimmsseellff  ccrreeaatteedd,,  wwhhiicchh  tthheenn  ddeevveellooppeedd  aarroouunndd  hhiimm::  aa  wwoorrlldd  ooff  ccoommmmuunniioonn  iinn  ssppiirriitt  aanndd  

mmiissssiioonn..  

  

TThheerree  hhee  iiss,,  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  aa  hhuuggee  ccrroowwdd  ooff  yyoouunnggsstteerrss,,  iinn  tthhee  mmiiddddllee  ooff  aa  mmeeaaddooww  wwhhiicchh  hhee  mmuusstt  lleeaavvee  wwiitthhoouutt  aannyy  iiddeeaa  ooff  

wwhheerree  ttoo  ggoo  oorr  wwhhaatt  ttoo  ddoo..    AAnndd  tthheenn  ssuuddddeennllyy  aarrrriivveess  aa  cceerrttaaiinn  PPaannccrraazziioo  SSooaavvee,,  wwiitthh  aa  ssuuggggeessttiioonn  ffrroomm  aa  MMrr..  GGiiuusseeppppee  

PPiinnaarrddii::  tthheerree  iiss  aa  ppllaaccee  wwhheerree  hhee  ccaann  ggaatthheerr  tthhee  bbooyyss  ttooggeetthheerr,,  aa  mmooddeesstt  sshheedd  wwhhiicchh  ccaann  bbeeccoommee  aa  cchhaappeell  aanndd  aarroouunndd  iitt  aa  

ssttrriipp  ooff  llaanndd  ffoorr  aa  ppllaayyggrroouunndd..    OOnn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  SSuunnddaayy  ttwwoo  wwoommeenn  wwiillll  ccoommee  ffoorrwwaarrdd  wwiitthh  tthhee  ffiirrsstt  ddoonnaattiioonnss  ttoo  hheellpp  hhiimm..    

LLaatteerr  MMaammmmaa  MMaarrggaarreett  wwiillll  aarrrriivvee,,,,....  aanndd  tthheerree  wwiillll  bbee  ootthheerrss  aass  wweellll..  

  

IItt  iiss  tthhee  ssttoorryy  ooff  aa  lloovvee  wwhhiicchh  iiss  ccoonnttaaggiioouuss  aanndd  sspprreeaaddss,,  ddrraawwiinngg  mmaannyy  ppeeooppllee  iinnttoo  iittss  lliigghhtt  aanndd  ssttrreennggtthh,,  aa  FFaammiillyy,,  aa  

MMoovveemmeenntt!!  

  

WWee  SSaalleessiiaannss,,  tthhee  ssuucccceessssoorrss  ooff  tthhoossee  ffiirrsstt  bbooyyss  wwhhoo  wwaanntteedd  ttoo  ssttaayy  wwiitthh  DDoonn  BBoossccoo  ffoorr  eevveerr,,  ffiinndd  oouurrsseellvveess  iinn  tthhee  ccoommppaannyy  

ooff  mmaannyy  llaayy  ppeeooppllee,,  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  ooff  oouurr  ttiimmee,,  wwhhoo  ffeeeell  tthhee  ssaammee  kkiinndd  ooff  ccaallll  aanndd  aasskk  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  hheeaarrtt  

aanndd  mmaannnneerr  ooff  tthhee  FFaatthheerr  aanndd  TTeeaacchheerr  ooff  yyoouutthh..  

  

TToo  eenntteerr  tthhaatt  cciirrccllee  ooff  lliigghhtt  aanndd  ssttrreennggtthh  iiss  wwhhaatt  wwee  pprrooppoossee  ttoo  ddoo  tthhrroouugghh  oouurr  CChhaapptteerr  rreefflleeccttiioonnss::  

--  ssttaarrttiinngg  ffrroomm  tthhee  pprreesseenntt  ssiittuuaattiioonn  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  LLaaiittyy  ((ffiirrsstt  ppaarrtt));;  

--  pprrooppoossiinngg  aa  rriicchh  ddyynnaammiissmm  sstteemmmmiinngg  ffrroomm  DDoonn  BBoossccoo''ss  cchhaarriissmm  ((sseeccoonndd  ppaarrtt));;  

--  wwhhiicchh  pprroojjeeccttss  uuss  ttoowwaarrddss  tthhee  ffuuttuurree  tthhrroouugghh  ccoonnccrreettee  ccoommmmiittmmeennttss  ffoorr  sshhaarriinngg  iinn  hhiiss  ssppiirriitt  aanndd  mmiissssiioonn  ((tthhiirrdd  ppaarrtt))..  

  

WWee  wwaanntt  ttoo  cceelleebbrraattee  tthhee  mmeemmoorryy  ooff  tthhaatt  eevveenntt  wwiitthh  ggrraatteeffuull  pprraaiissee::  

  

[[22]]  

TToo  yyoouu,,  FFaatthheerr,,  oouurr  pprraaiissee  iiss  dduuee  

  

ffoorr  DDoonn  BBoossccoo  

tthhee  ddrreeaamm  tthhaatt  iinnssppiirreedd  hhiimm  

tthhee  ttrriiaallss  tthhaatt  tteemmppeerreedd  hhiimm  

aanndd  tthhee  ssiiggnnss  tthhaatt  gguuiiddeedd  hhiimm;;  

  



ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  sshhaarreedd    

hhiiss  iinnddoommiittaabbllee  zzeeaall  

mmeenn  aanndd  wwoommeenn,,  rreelliiggiioouuss  aanndd  llaayy,,  

iinn  eevveerryy  ttiimmee  aanndd  ppllaaccee;;  

  

ffoorr  tthhee  hhuummbbllee  bbeeggiinnnniinnggss  aatt  VVaallddooccccoo  

aanndd  ffoorr  eevveerryy  eedduuccaattiivvee  eennvviirroonnmmeenntt  

ccaalllleedd  ttoo  bbee  aa  rreevveellaattiioonn  

aanndd  ggiifftt  ooff  yyoouurr  lloovvee;;  

  

ffoorr  tthhee  iimmmmeennssee  rraannkkss  ooff  yyoouunngg  ppeeooppllee  

wwhhoo  iinnvvaaddee  oouurr  lliiffee  

aanndd  ddiissttuurrbb  oouurr  hheeaarrtt  

pprroommppttiinngg  iitt  ttoo  iimmiittaattee  tthhaatt  ooff  tthhee  GGoooodd  SShheepphheerrdd..  

  

TToo  yyoouu,,  FFaatthheerr,,  oouurr  pprraaiissee  iiss  dduuee::  

  

WWiitthh  MMaarryy  

oouurr  ppoowweerrffuull  HHeellppeerr  

iinn  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  

tthhrroouugghh  tthhee  RRiisseenn  CChhrriisstt..  

  

AAmmeenn  

  

  



  

  

""OOnn  tthhaatt  eevveenniinngg  aass  II  rraann  mmyy  eeyyeess  oovveerr  tthhee  ccrroowwdd  ooff  cchhiillddrreenn  ppllaayyiinngg,,  II  tthhoouugghhtt  ooff  iittss  rriicchh  hhaarrvveesstt  aawwaaiittiinngg  mmyy  pprriieessttllyy  

mmiinniissttrryy..  

MMyy  GGoodd,,  II  eexxccllaaiimmeedd,,  wwhhyy  ddoo  yyoouu  nnoott  sshhooww  mmee  wwhheerree  yyoouu  wwaanntt  mmee  ttoo  ggaatthheerr  tthheessee  cchhiillddrreenn..    OOhh,,  lleett  mmee  kknnooww;;  sshhooww  mmee  

wwhhaatt  II  mmuusstt  ddoo..  ((MMeemmooiirrss,,  pp..225555))  

  

  

  

  FFIIRRSSTT  PPAARRTT  

  SSAALLEESSIIAANNSS  AANNDD  LLAAIITTYY  TTOODDAAYY  

  TTHHEE  SSIITTUUAATTIIOONN  

  

  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  11  

EElleemmeennttss  ffoorr  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn                ((nnnn  33  --  1188))  

  

CCHHAAPPTTEERR  22  

SSiittuuaattiioonn  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  LLaaiittyy    ((nnnn  1199  --  3311))  

  

CCHHAAPPTTEERR  33  

PPeerrssppeeccttiivveess  aanndd  pprroossppeeccttss                                                        ((nnnn  5522  --  5566))  

  

  

  



  

  

  CCHHAAPPTTEERR  11  

  

  EELLEEMMEENNTTSS  FFOORR  AANN  UUNNDDEERRSSTTAANNDDIINNGG  OOFF  TTHHEE  SSIITTUUAATTIIOONN  

  

11..  TThhee  hhoorriizzoonn::  ttooggeetthheerr  iinn  ssppiirriitt  aanndd  iinn  mmiissssiioonn  

      ffoorr  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  tthhee  yyoouunngg  

[[33]]  

TThhee  bbeeggiinnnniinngg  aanndd  tthhee  mmooddeell  

AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  ssaalleessiiaann  hhiissttoorryy  wwee  ffiinndd  DDoonn  BBoossccoo''ss  lloovvee  ooff  pprreeddiilleeccttiioonn  ffoorr  ppoooorr  yyoouunnggsstteerrss  aanndd  hhiiss  ccoonncceerrnn  ffoorr  tthhee  

wwoorrkkiinngg  ccllaasssseess  lliivviinngg  iinn  ddeennsseellyy  ppooppuullaatteedd  aarreeaass..    AAnniimmaatteedd  bbyy  tthhee  cchhaarriittyy  ooff  tthhee  GGoooodd  SShheepphheerrdd  hhee  ggaatthheerreedd  aarroouunndd  

hhiimmsseellff  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ootthheerr  ppeerrssoonnss  bbeeccaauussee  tthhee  nneeww  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  yyoouunngg,,  aass  iitt  sseeeemmeedd  ttoo  hhiimm  iinn  tthhee  cciittyy  ooff  TTuurriinn,,  

nneeeeddeedd  aa  nneeww  aanndd  iimmmmeeddiiaattee  rreessppoonnssee..  

  

SSoo  wwaass  bboorrnn  tthhee  VVaallddooccccoo  OOrraattoorryy,,  aa  ttrruuee  ''llaabboorraattoorryy''  oorr  wwoorrkksshhoopp  iinn  wwhhiicchh  DDoonn  BBoossccoo,,  ootthheerr  pprriieessttss,,  aadduulltt  llaayymmeenn,,  

yyoouunnggsstteerrss  aanndd  ssoommee  wwoommeenn,,  ffiirrsstt  aammoonngg  tthheemm  MMaammmmaa  MMaarrggaarreett,,  lliivveedd  tthhee  oorriiggiinnaall  aanndd  ggeenniiaall  ssttyyllee  ooff  pprreeddiilleeccttiioonn  ffoorr  tthhee  

yyoouunngg  kknnoowwnn  aass  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm..    TThhiiss  ssyysstteemm,,  lliivveedd  ffiirrsstt  aatt  VVaallddooccccoo  aanndd  tthheenn  llaatteerr  aatt  MMoorrnneessee  aanndd  ootthheerr  ppllaacceess,,  

bbeeccaammee  aa  ttrruuee  ssppiirriittuuaalliittyy,,  bbrriinnggiinngg  eedduuccaattoorrss  aanndd  ppuuppiillss  ttooggeetthheerr  iinn  tthhee  ssaammee  mmoovveemmeenntt  ttoowwaarrddss  hhoolliinneessss..  

  

IItt  iiss  aa  ssppiirriittuuaalliittyy  wwhhiicchh  lliivveess  iinn  aa  qquuiittee  ssppeecciiaall  mmaannnneerr  iinn  tthhee  hheeaarrtt  aanndd  aaccttiivviittyy  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  aanndd  ooff  

aa  vvaasstt  mmoovveemmeenntt  ooff  ppeerrssoonnss,,  aass  aa  ggiifftt  ttoo  tthhee  CChhuurrcchh  ffoorr  tthhee  ssaallvvaattiioonn  ooff  tthhee  yyoouunngg  aanndd  ffoorr  tthhee  hhoolliinneessss  ooff  iittss  aaddhheerreennttss..  

[[44]]  

SSeeccuullaarr  aanndd  pprroopphheettiicc  ddiimmeennssiioonn  ooff  tthhee  cchhaarriissmm  

TThhee  mmiissssiioonn  ttoo  tthhee  yyoouunngg  aanndd  tthhee  ppoooorr  hhaass  aa  ppaarrttiiccuullaarr  sseeccuullaarr  ddiimmeennssiioonn  ""bbeeccaauussee  iitt  iiss  aa  cchhaarriissmm  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  rraaiisseedd  uupp  iinn  

tthhee  CChhuurrcchh  ffoorr  tthhee  wwoorrlldd""  ((AAGGCC  335500,,  pp..1166))..  

TThhee  cchhaarriissmm  ooff  DDoonn  BBoossccoo,,  pprreecciisseellyy  bbeeccaauussee  iitt  iiss  eedduuccaattiivvee  aanndd  rraannggeedd  oonn  tthhee  ssiiddee  ooff  ccuullttuurree,,  ccrreeaatteess  aa  ssiinngguullaarr  hhaarrmmoonnyy  

wwiitthh  ttaasskkss  pprrooppeerr  ttoo  llaayy  ppeeooppllee..  

IItt  iiss  ffoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  tthhaatt  oonn  bbeeccoommiinngg  aa  mmiissssiioonn  iitt  eexxtteennddss  bbeeyyoonndd  SSDDBB  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  tthhee  wwoorrkkss  tthheemmsseellvveess..    MMiissssiioonn  aanndd  

wwoorrkkss,,  iinn  ffaacctt,,  aarree  nnoott  tthhee  ssaammee  tthhiinngg,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthhee  wwoorrkk  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  aass  aa  sseettttiinngg  ffoorr  tthhee  ccoonnvvooccaattiioonn  aanndd  ffoorrmmaattiioonn  

ooff  tthhee  vvaasstt  mmoovveemmeenntt  ooff  tthhoossee  wwhhoo  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  yyoouunngg,,  wwiitthhiinn  aanndd  oouuttssiiddee  ssaalleessiiaann  ssttrruuccttuurreess,,  iinn  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  iinn  tthhee  

iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  cciivviill  ssoocciieettyy..  

  

TThhiiss  mmiissssiioonn  hhaass  aallssoo  aa  pprroopphheettiicc  ddiimmeennssiioonn  bbeeccaauussee  ooff  iittss  ssiiggnniiffiiccaannccee  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  eedduuccaattiioonnaall  aanndd  ssoocciiaall  pprroobblleemmss  aanndd  

bbeeccaauussee  ooff  tthhee  nneeww  ppeerrssppeeccttiivveess  ooff  eexxiisstteennccee  wwhhiicchh  iitt  ooppeennss  uupp..    EEvvaannggeelliizziinngg  bbyy  eedduuccaattiinngg  aanndd  eedduuccaattiinngg  bbyy  eevvaannggeelliizziinngg  

bbeeccoommee  aa  mmeessssaaggee  ooff  hhooppee,,  lliigghhtt  aanndd  lleeaavveenn,,  ssiinnccee  iitt  ddooeess  nnoott  rreeaacchh  iimmmmeeddiiaatteellyy  eevveerryy  iinnddiivviidduuaall,,  nnoorr  ddooeess  iitt  ccoovveerr  

mmaatteerriiaallllyy  eevveerryy  ssppaaccee  aanndd  aaccttiivviittyy  iinn  hhuummaann  lliiffee  ((ccff..  VVeecccchhii  RReeppoorrtt  nn..229977))..  

  

AAtttteennttiioonn  ttoo  sseeccuullaarr  vvaalluueess  wwaass  ssoo  mmuucchh  aalliivvee  iinn  DDoonn  BBoossccoo  tthhaatt  iitt  lleedd  hhiimm  ttoo  iinnvveenntt  aann  oorriiggiinnaall  ffiigguurree  ooff  tthhee  ccoonnsseeccrraatteedd  

llaayymmaann,,  tthhee  ssaalleessiiaann  ccooaaddjjuuttoorr  bbrrootthheerr;;  tthhee  llaatttteerr  ddeevveellooppss  iinn  hhiimmsseellff  aa  ggeenniiaall  pprrooppeennssiittyy  ttoo  bbee  aann  aappoossttoolliicc  ffeerrmmeenntt  wwiitthhiinn  

sseeccuullaarr  rreeaalliittiieess  ttaakkeenn  uupp  iinn  tthheeiirr  aauuttoonnoommoouuss  ccoonnssiisstteennccyy,,  oonn  aaccccoouunntt  ooff  wwhhiicchh  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy,,  ""eennrriicchheedd  bbyy  iittss  

llaayy  ddiimmeennssiioonn,,  ccaann  mmeeeett  tthhee  wwoorrlldd  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  iiss  aappoossttoolliiccaallllyy  mmoorree  eeffffiiccaacciioouuss""  ((GGCC2211,,  117788))..  

[[55]]  

EEffffiiccaacciioouuss  mmeeddiiaattiioonnss::  CCEEPP  aanndd  PPEEPPSS  

TThhee  mmiissssiioonn  iiss  oonnee  aanndd  oonnllyy,,  bbuutt  iitt  ccaann  bbee  rreeaalliizzeedd  iinn  ddiiffffeerreenntt  wwaayyss,,  aass  mmaannyy  iinn  ffaacctt  aass  aarree  tthhee  hhiissttoorriiccaall,,  ggeeooggrraapphhiiccaall,,  

rreelliiggiioouuss  aanndd  ccuullttuurraall  ssiittuuaattiioonnss  aanndd  ccoonntteexxttss  iinn  wwhhiicchh  yyoouunngg  ppeeooppllee  aarree  lliivviinngg..  

TThhee  ssaalleessiiaann  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  pprroojjeecctt  ((PPEEPPSS))  iiss  tthhee  hhiissttoorriiccaall  mmeeddiiaattiioonn  aanndd  tthhee  pprraaccttiiccaall  iinnssttrruummeenntt  uusseedd  iinn  aallll  

llaattiittuuddeess  aanndd  ccuullttuurreess  ooff  tthhee  ssaammee  mmiissssiioonn..    TThhee  pprroojjeecctt  tthheerreeffoorree  iiss  nnoott  jjuusstt  aa  tteecchhnniiccaall  ffaacctt  bbuutt  aa  ccuullttuurraall  hhoorriizzoonn  ffoorr  

ccoonnssttaanntt  rreeffeerreennccee,,  aanndd  iiss  ddeemmaannddeedd  bbyy  tthhee  nneecceessssaarryy  iinnccuullttuurraattiioonn  ooff  tthhee  cchhaarriissmm..  

IItt  iiss  ssppeecciiffiieedd  aanndd  rreeaalliizzeedd  iinn  eevveerryy  ssaalleessiiaann  wwoorrkk  bbyy  aa  ccoommmmuunniittyy  wwhhiicchh  wwee  ccaallll  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  ccoommmmuunniittyy  

((CCEEPP))..    TThhiiss  iiss  tthhee  ggrroouupp  ooff  ppeeooppllee  ((yyoouunnggsstteerrss  aanndd  aadduullttss,,  ppaarreennttss  aanndd  eedduuccaattoorrss,,  rreelliiggiioouuss  aanndd  llaayy,,  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  

ootthheerr  eecccclleessiiaall  aanndd  cciivviill  iinnssttiittuuttiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  aallssoo  tthhoossee  bbeelloonnggiinngg  ttoo  ootthheerr  rreelliiggiioonnss,,  aanndd  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  ooff  ggoooodd  wwiillll))  

wwhhoo  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  ffoorr  tthhee  eedduuccaattiioonn  aanndd  eevvaannggeelliizzaattiioonn  ooff  tthhee  yyoouunngg,,  aanndd  eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ppoooorreerr..  

  

22,,  TThhee  ccoonntteexxtt::  WWoorrlldd  aanndd  CChhuurrcchh  

[[66]]  



IInnccaarrnnaattiioonn  ooff  tthhee  cchhaarriissmm  

TThhee  ssaalleessiiaann  cchhaarriissmm,,  rraaiisseedd  uupp  iinn  tthhee  CChhuurrcchh  ffoorr  tthhee  wwoorrlldd,,  mmuusstt  bbeeccoommee  iinnccaarrnnaatteedd  iinn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurraall  ssiittuuaattiioonnss  iinn  

oorrddeerr  ttoo  eexxpprreessss  iittss  ppoowweerrss  ooff  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee  yyoouunngg  aanndd  tthhee  ppoooorr..    IInn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurreess  iitt  ccaann  iilllluussttrraattee  iittss  

vviittaalliittyy  aanndd  aaccqquuiirree  nneeww  aanndd  eennrriicchhiinngg  cchhaarraacctteerriissttiiccss..  

  

    22..11    IInn  ttooddaayy''ss  wwoorrlldd  

[[77]]  

AA  nneeww  sscceennaarriioo  

AAfftteerr  tthhee  eevveennttss  wwhhiicchh  mmaarrkkeedd  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  EEaasstt--WWeesstt  ccoonnfflliicctt,,  tthhee  ''9900ss  pprreesseenntteedd  aa  nneeww  eeccoonnoommiicc,,  ppoolliittiiccaall,,  ssoocciiaall  aanndd  

ccuullttuurraall  sscceennaarriioo,,  aanndd  ssoommee  ooff  iittss  tteennddeenncciieess  hhaavvee  aa  ppaarrttiiccuullaarr  iinnfflluueennccee  oonn  oouurr  lliiffee  aanndd  aaccttiivviittyy..  

[[88]]  

PPrriimmaaccyy  ooff  eeccoonnoommiicc  ffaaccttoorrss  

TThhee  eeccoonnoommiicc  aanndd  ppoolliittiiccaall  ssyysstteemm  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  nneeww  lliibbeerraall  iiddeeoollooggyy  iinnccrreeaasseess  iimmppoovveerriisshhmmeenntt,,  iinnjjuussttiiccee  aanndd  ssoocciiaall  

iimmbbaallaannccee  iinn  tthhee  ggrreeaatteerr  ppaarrtt  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  wwiitthh  tthhee  rreessuulltt  tthhaatt  bbiigg  ttrraannss--nnaattiioonnaall  eeccoonnoommiicc  ggrroouuppss  mmaakkee  eennoorrmmoouuss  pprrooffiittss  aanndd  

bbrriinngg  aabboouutt  tthhee  eexxcclluussiioonn  ooff  tthhee  ppoooorreesstt  ppaarrttss  ooff  tthhee  eeaarrtthh,,  wwiitthh  aa  ccoonnsseeqquueenntt  iinnccrreeaassee  iinn  nneeww  ffoorrmmss  ooff  wwaanntt..  

TThhee  aabbssoolluuttee  pprriioorriittyy  ggiivveenn  ttoo  tthhee  eeccoonnoommiicc  ffaaccttoorr  pprroovvookkeess  ggrraavvee  ccoonnsseeqquueenncceess::  tthhee  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  eeccoonnoommiicc  ffrroonnttiieerrss,,  tthhee  

ddiiffffiiccuullttyy  ooff  ddeeffeennddiinngg  ssoocciiaall  ggaaiinnss  ooff  tthhee  wwoorrkkeerrss  aanndd  eellbbooww  rroooomm  ffoorr  ssmmaallll  pprroodduuccttiivvee  uunniittss,,  uunneemmppllooyymmeenntt,,  ffaallll  iinn  iinnccoommee,,  

tthhee  nneeeedd  ttoo  eemmiiggrraattee,,  lliimmiittaattiioonn  ooff  eexxpprreessssiioonn  aanndd  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  aaccttiioonn  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  eetthhnniicc  mmiinnoorriittiieess  aanndd  ggrroouuppss  lliivviinngg  iinn  

vvaarriioouuss  wwaayyss  oonn  tthhee  ffrriinnggee  ooff  ssoocciieettyy..  

PPrrooggrreessssiivvee  eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  eexxcclluussiioonn,,  mmoorreeoovveerr,,  pprroovvookkeess  ffoorrmmss  ooff  ""aanntthhrrooppoollooggiiccaall  iimmppoovveerriisshhmmeenntt"",,  wwhhiicchh  aappppeeaarr  

aass  aa  wwiiddeesspprreeaadd  ffeeeelliinngg  ooff  iinnffeerriioorriittyy  aaffffeeccttiinngg  ssoocciiaall  ccllaasssseess  aanndd  eennttiirree  ppeeoopplleess,,  ccuullttuurraallllyy  oopppprreesssseedd  bbyy  tthhee  ddoommiinnaanntt  

iiddeeoollooggyy  ((""ccuullttuurriicciiddee""))..  

TThhee  mmaassssiivvee  aanndd  iinncceessssaanntt  pprreesseennttaattiioonn  ooff  ddiiffffeerreenntt  mmooddeellss  ccrreeaatteess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  iinn  mmeennttaall  pprroocceesssseess  aanndd  ccrriitteerriiaa  ooff  

eevvaalluuaattiioonn,,  iinnccrreeaasseess  tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess  ooff  bbuuiillddiinngg  aa  hhuummaann  aanndd  CChhrriissttiiaann  iiddeennttiittyy,,  aanndd  aammpplliiffiieess  uunncceerrttaaiinnttyy  aabboouutt  tthhee  ffuuttuurree..    

AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  tthhee  nneeww  ppoossssiibbiilliittiieess  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn,,  iinntteerrccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  aaccttiioonn  bbrriinngg  aabboouutt  aa  ddiiffffeerreenntt  ssttrruuccttuurree  ooff  

ssoocciieettyy  aanndd  ppuubblliicc  lliiffee..  

EEccoonnoommiicc  gglloobbaalliizzaattiioonn  aanndd  tthhee  nneeww  ggrroouuppiinnggss  ooff  ccoouunnttrriieess  iinn  bblloocckkss  ccaann  hhaavvee  ssoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  kkiinnddss  

tthhaatt  aarree  ssttiillll  uunncceerrttaaiinn  aanndd  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ffoorreetteellll..  

[[99]]  

AAmmbbiivvaalleennccee  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

TThhee  eemmeerrggeennccee  ooff  aa  gglloobbaall  ccuullttuurree,,  oonn  aa  mmaassssiivvee  ssccaallee  aanndd  wwiitthh  aa  pplluurraalliisstt  cchhaarraacctteerr,,  ccoonnddiittiioonnss  tthhee  ppeerrcceeppttiioonn  oonnee  hhaass  ooff  tthhee  

wwoorrlldd  aanndd  tthhee  CChhuurrcchh,,  aanndd  eevveenn  eeaarrlliieerr  ooff  tthhee  vveerryy  sseennssee  ooff  lliiffee..  

TThhee  cchhaalllleennggee  ooff  iinntteerrppeerrssoonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iiss  mmaaddee  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt  bbyy  tthhee  wweeaakkeenniinngg  ooff  ccuullttuurraall  vvaalluueess,,  aanndd  bbyy  tthhee  

pprroolliiffeerraattiioonn  ooff  llaanngguuaaggeess  aanndd  ggrroowwiinngg  ffoorrmmss  ooff  iinnccoommmmuunniiccaabbiilliittyy..    CCoommmmuunniiccaattiioonn  ppaasssseess  tthhrroouugghh  nneeww  cchhaannnneellss::  

mmuullttiimmeeddiiaall  llaanngguuaaggeess,,  mmeeaannss  ooff  ssoocciiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ccyybbeerrnneettiiccss..    AAllll  tthhiiss  pprroovvookkeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  

ooff  mmeennttaalliittyy  aanndd  ccaallllss  ffoorr  nneeww  wwaayyss  ooff  lleeaarrnniinngg..    AAnndd  tthheessee  nneeeedd  nneeww  aabbiilliittiieess  aanndd  qquuaalliiffiiccaattiioonnss..  

TThhee  ppoowweerr  ooff  kknnoowwlleeddggee,,  mmooddeerrnn  aanndd  ppoosstt--mmooddeerrnn  ccooddeess,,  lleeaarrnniinngg  ttoo  wwoorrkk  iinn  ggrroouuppss,,  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn,,  tthhee  ccrriittiiccaall  uussee  

ooff  tthhee  mmeeaannss  ooff  ssoocciiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  aarree  ssoommee  ooff  tthhee  ffaaccttoorrss  wwhhiicchh  rreeqquuiirree  ooff  SSaalleessiiaannss  aanndd  llaaiittyy  ggrreeaatteerr  ccoommppeetteennccee  aanndd  

ccoonnttiinnuuaall  uuppddaattiinngg..  

[[1100]]  

FFaammiillyy  aanndd  eedduuccaattiioonn  

TThhee  ffaammiillyy  aanndd  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  aaggeenncciieess  ooff  eedduuccaattiioonn  sseeeemm  ttoo  lloossee  tthheeiirr  pprriivviilleeggeedd  ppoossiittiioonn  ooff  ffoorrmmeerr  ttiimmeess  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  

mmaattuurriinngg  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall..    NNeevveerrtthheelleessss  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  ffaammiillyy  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  eedduuccaattiioonn  iiss  ssttiillll  

aacckknnoowwlleeddggeedd..  

IInn  tthhee  nneeww  ccuullttuurraall  ssiittuuaattiioonn  aa  ssuubbjjeeccttiivvee  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  sseexxuuaalliittyy  iiss  bbeeiinngg  sspprreeaadd  aabbrrooaadd;;  nneeww  ffoorrmmss  ooff  ffaammiillyy  oorrggaanniizzaattiioonn  

aarree  aappppeeaarriinngg  aass  aaffffeeccttiivvee  nnuucclleeii,,  ttoo  tthhee  ddeettrriimmeenntt  ooff  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  mmooddeell  ooff  mmaarrrriiaaggee  aanndd  tthhee  ffaammiillyy..    TThhiiss  rreennddeerrss  uunncceerrttaaiinn  

aanndd  pprroobblleemmaattiicc  eedduuccaattiivvee  pprroocceesssseess,,  tthhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  eedduuccaattiivvee  ffaaccttoorrss  aanndd  tthhee  vveerryy  eedduuccaattiivvee  ccaappaacciittyy  ooff  aadduullttss..  

IInn  tthhiiss  ffaammiillyy  ssiittuuaattiioonn,,  tthhee  qquueessttiioonn  ppuutt  bbyy  FFrr  EEggiiddiioo  VViiggaannòò  mmaakkeess  uuss  tthhiinnkk::  ""WWee  hhaavvee  ttoo  aasskk  oouurrsseellvveess::  ccaann  aann  eedduuccaattoorr  aatt  

tthhee  pprreesseenntt  ddaayy  ffoorrmm  tthhee  ppeerrssoonn  ooff  hhiiss  yyoouunnggsstteerrss  wwiitthhoouutt  tthhee  ddeeeeppeenniinngg,,  ccllaarriiffyyiinngg  aanndd  rreelliivviinngg  ooff  ffaammiillyy  vvaalleess??""  ((AAGGCC  334499,,  

pp..66))..  

[[1111]]  

YYoouutthhffuull  ddiissccoommffoorrtt  

TThhee  uunneeaassiinneessss  tteennddss  ttoo  bbeeccoommee  ddeeeeppeerr  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  sshhoorrttccoommiinnggss  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss  ((eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  ffaammiillyy,,  sscchhooooll,,  

CChhuurrcchh  eettcc..))  aanndd  ooff  tthheeiirr  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  tthhee  llaanngguuaaggeess  ooff  tthhee  yyoouunngg,,  aanndd  iinn  ccooppiinngg  wwiitthh  tthheeiirr  ssuuppeerrffiicciiaalliittyy  

aanndd  tthhee  aabbsseennccee  ooff  vvaalluueess..    IInn  ssoommee  ccoonntteexxttss  tthhee  yyoouutthhffuull  mmiissggiivviinnggss  aarree  ccaauusseedd  bbyy  nneeww  aanndd  oolldd  ffoorrmmss  ooff  ppoovveerrttyy,,  tthhee  llaacckk  ooff  

pprroossppeeccttss  iinn  lliiffee,,  ooff  ssoocciiaall  ooppppoorrttuunniittiieess,,  aanndd  bbyy  eetthhnniicc,,  ccuullttuurraall  oorr  rreelliiggiioouuss  ffoorrmmss  ooff  rraacciissmm..  



WWee  ddeetteecctt  iinn  aallll  tthhiiss  aa  ssiiggnn  ooff  tthhee  ttiimmeess  aanndd  hheennccee  aann  aappppeeaall  ffrroomm  GGoodd  ttoo  rreenneeww  oouurr  eedduuccaattiivvee  mmiissssiioonn..  

[[1122]]  

TThhee  pprreesseennccee  ooff  wwoommeenn  

IInn  eevveerryy  sseettttiinngg  ooff  ssoocciiaall  lliiffee,,  tthhee  wwoommaann  iiss  aaccqquuiirriinngg  aann  iimmppoorrttaanntt  pprreesseennccee  wwhhiicchh  ffoosstteerrss  tthhee  rreeccooggnniittiioonn  ooff  hheerr  rriigghhttss..    IInn  

tthhee  CChhuurrcchh,,  tthhee  wwoommaann  ffeeeellss  tthhee  ccaallll  ttoo  ttaakkee  uupp  aa  rroollee  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  

IInn  eevveerryy  ffiieelldd  aatttteennttiioonn  iiss  bbeeiinngg  ggiivveenn  ttoo  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffeemmiinniinnee  eelleemmeennttss,,  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  tthheeyy  ccaann  mmaakkee  ttoo  aa  bbeetttteerr  

qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  aanndd  aann  eennrriicchhmmeenntt  ooff  vvaalluueess  aatt  eevveerryy  lleevveell..  

[[1133]]  

WWee  nnoottee  tthhee  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  aa  pprroocceessss  ooff  sseeccuullaarriizzaattiioonn  wwhhiicchh  iinnvvoollvveess  nnoott  oonnllyy  ssppeecciiffiiccaallllyy  rreelliiggiioouuss  mmaatttteerrss  bbuutt  aallssoo  

ffuunnddaammeennttaall  aassppeeccttss  ooff  lliiffee::  ffaammiillyy,,  eedduuccaattiioonn,,  mmoorraall  ccoonnsscciieennccee,,  ccuussttoommss,,  ccuullttuurraall  eexxpprreessssiioonnss..    IInn  ssoommee  ccoonntteexxttss  iitt  aallmmoosstt  

sseeeemmss  tthhaatt  aannyytthhiinngg  ddiivviinnee  iiss  bbeeiinngg  ttoottaallllyy  eecclliippsseedd..    AAnndd  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  wwee  aarree  nneevveerrtthheelleessss  aassssiissttiinngg  aatt  aa  nneeww  sseennssiittiivviittyy  

ffoorr  ssppiirriittuuaall  vvaalluueess  aanndd  tthhee  sseeeekkiinngg  ooff  nneeww  ffoorrmmss  ooff  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  TTrraannsscceennddeenntt,,  eessppeecciiaallllyy  aammoonngg  tthhee  yyoouunngg..  

OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  tthhee  rreelliiggiioouuss  pphheennoommeennoonn  iiss  ttaakkiinngg  oonn  mmuullttiippllee  ffaacceettss,,  ssoommee  ooff  tthheemm  uunncceerrttaaiinn  aanndd  ffrreeqquueennttllyy  aammbbiigguuoouuss..  

EEmmeerrggiinngg  aallssoo  iiss  aa  wwiiddeesspprreeaadd  rreelliiggiioouuss  iinnddiiffffeerreennccee,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  wwhhaatt  rreeggaarrddss  iinnssttiittuuttiioonnaall  aassppeeccttss,,  wwiitthh  aa  tteennddeennccyy  ttoo  

pprriivvaattiizzaattiioonn..  

TThhiiss  hhuunnggeerr  ffoorr  tthhee  ssppiirriittuuaall  ddrraawwss  mmaannyy  ppeerrssoonnss,,  eessppeecciiaallllyy  aammoonngg  tthhee  yyoouunngg,,  ttoowwaarrddss  sseeccttss  aanndd  mmoovveemmeennttss  wwhhiicchh  ooffffeerr  

iinntteennssee  eexxppeerriieenncceess  wwhhiicchh  aarree  nnoonneetthheelleessss  pprroobblleemmaattiicc,,  bbeeccaauussee  tthheeyy  llaacckk  aann  iinntteeggrraall  vviissiioonn  ooff  tthhee  ppeerrssoonn  aanndd  ooff  aann  oobbjjeeccttiivvee  

ccoonntteenntt  ooff  ttrruutthh..  

WWee  ffiinndd  ppaarraalllleell  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  rreelliiggiioouuss  ssyynnccrreettiissmm,,  ooff  ssuuppeerrssttiittiioonnss  aanndd  ootthheerr  eexxpprreessssiioonnss  wwiitthh  aann  eessootteerriicc  aanndd  

rreeiinnccaarrnnaattiioonniisstt  ssllaanntt..    PPaarrttiiccuullaarrllyy  aalllluurriinngg  aatt  tthhee  pprreesseenntt  ddaayy  sseeeemmss  ttoo  bbee  tthhee  mmoovveemmeenntt  ccaalllleedd  NNeeww  AAggee..  

AAlloonnggssiiddee  aallll  tthhiiss  oonnee  nnootteess  aa  ddeemmaanndd  ffoorr  iinntteerriioorr  rreeaalliittyy  aanndd  aa  tthhiirrsstt  ffoorr  tthhee  ssppiirriittuuaall,,  aatttteennttiioonn  ttoo  eeccuummeenniiccaall  ddiiaalloogguuee,,  tthhee  

eeaaggeerrnneessss  ffoorr  pprraayyeerr  mmeeeettiinnggss  bbeettwweeeenn  tthhee  ggrreeaatt  rreelliiggiioonnss  ffoorr  jjuussttiiccee  aanndd  ppeeaaccee  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  

[[1144]]  

SSiiggnnss  ooff  hhooppee  

TThhee  nneeww  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall,,  ppoolliittiiccaall  aanndd  ccuullttuurraall  sscceennaarriioo,,  ggiivveess  uuss  aa  gglliimmppssee  nneevveerrtthheelleessss  aatt  wwoorrlldd  wwiiddee  lleevveell  ooff  tteennddeenncciieess  

ooff  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ppoossiittiivvee  vvaalluuee,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthheeyy  mmuusstt  bbee  rreeddeeeemmeedd  ffrroomm  tthhee  hhiissttoorriiccaall  aammbbiigguuiittyy  wwiitthh  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  

pprreesseenntteedd  

WWee  nnoottee,,  iinn  ffaacctt,,  tthhee  eemmeerrggeennccee  ooff  nneeww  ttrraannssvveerrssaall  sseennssiittiivviittiieess  wwhhiicchh  ccoonncceennttrraattee  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  wwoorrlldd  ccoommmmuunniittyy  aanndd  

mmoobbiilliizzee  iittss  eenneerrggiieess..    TThhee  vvaasstt  lliisstt  ooff  mmeeggaa--eevveennttss,,  wwiitthh  wwhhiicchh  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  aarree  sseeaalliinngg  tthhee  cclloossuurree  ooff  tthhee  ttwweennttiieetthh  

cceennttuurryy,,  aarree  aa  pprrooooff  aanndd  ssiiggnn  ooff  tthhiiss..
11
  

TThheessee  aarree  ssuupprraannaattiioonnaall  eevveennttss  wwhhiicchh  iinnddiiccaattee,,  aass  ppaatthh  ttoo  bbee  ffoolllloowweedd  iinn  tthhee  ffuuttuurree,,  ssoommee  pprreessuuppppoossiittiioonnss  ffoorr  tthhee  ttaakkiinngg  uupp  ooff  

aa  nneeww  eetthhiiccaall,,  ssoocciiaall  aanndd  ppoolliittiiccaall  ssttaannddppooiinntt..    TThheeyy  ccoonnssttiittuuttee  aa  pprraaccttiiccaall  ppeerrssppeeccttiivvee  ffoorr  aa  ""gglloobbaall  ssoocciiaall  rreessppoonnssee""  wwhhiicchh  

ccaann  rreeddeeeemm  ppeerrssoonnaall  rreessppeecctt,,  ccoommmmuunnaall  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  ssoocciiaall  jjuussttiiccee  iinn  ffaaccee  ooff  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  ooff  tthhee  pprreesseenntt  mmoommeenntt  iinn  

hhiissttoorryy..  
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--  IInn  11998899  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  aapppprroovveedd  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  rriigghhttss  ooff  tthhee  CChhiilldd  aanndd  tthhee  

AAddoolleesscceenntt  ((ppeerrssoonnss  ffrroomm  00  ttoo  1188  yyeeaarrss)),,  ccoonnssoolliiddaattiinngg  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  tthhee  iinntteeggrraall  pprrootteeccttiioonn  ooff  iinnffaanntt  aanndd  yyoouutthh  

ppooppuullaattiioonnss..  

--  IInn  11999900  iinn  TThhaaiillaanndd,,  tthhee  PPNNUUDD,,  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk,,  UUNNEESSCCOO  aanndd  UUNNIICCEEFF  rreeaalliizzeedd  tthhee  WWoorrlldd  CCoonnffeerreennccee  oonn  ""EEdduuccaattiioonn  

ffoorr  aallll"",,  wwhhiicchh  pprroodduucceedd  tthhee  ""WWoorrlldd  PPllaann  ooff  AAccttiioonn  ffoorr  ssaattiissffyyiinngg  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  lleeaarrnniinngg""..  

--  IInn  11999922  aatt  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo,,  tthhee  WWoorrlldd  CCoonnffeerreennccee  oonn  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  iinnttrroodduucceedd  iinnttoo  tthhee  aaggeennddaa  ooff  hhuummaanniittyy  tthhee  ccoonncceepptt  

ooff  hhaarrmmoonniizzeedd  ddeevveellooppmmeenntt  wwiitthh  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  ddeemmaannddss  wwhhiicchh  wwiillll  hhaavvee  aa  ggrroowwiinngg  iinnfflluueennccee  oonn  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  

bbeettwweeeenn  mmaann  aanndd  hhiiss  eennvviirroonnmmeenntt..  

--  IInn  11999933  aatt  VViieennnnaa,,  tthhee  WWoorrlldd  CCoonnggrreessss  oonn  HHuummaann  RRiigghhttss  ppllaacceedd  tthhee  rreessppeecctt  aanndd  ddiiggnniittyy  ooff  tthhee  hhuummaann  ppeerrssoonn  aass  tthhee  

ffuunnddaammeennttaall  ccrriitteerriioonn  ffoorr  tthhee  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  aannyy  mmeeaassuurree  iinn  tthhee  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall  aanndd  ppoolliittiiccaall  ffiieelldd..  

--  IInn  11999944  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  YYeeaarr  ooff  tthhee  FFaammiillyy  pprroodduucceedd  iimmppoorrttaanntt  iinnddiiccaattiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  

rriigghhttss  ooff  tthhee  FFaammiillyy;;  aanndd  aatt  CCaaiirroo  tthhee  WWoorrlldd  CCoonnffeerreennccee  oonn  PPooppuullaattiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt,,  iinn  lliinnee  wwiitthh  wwhhaatt  hhaadd  bbeeeenn  ssaaiidd  aatt  

VViieennnnaa,,  rreeaaffffiirrmmeedd  tthhee  iinntteeggrriittyy  ooff  tthhee  hhuummaann  ppeerrssoonn  bbeeffoorree  tthhee  SSttaattee,,  iinn  mmaatttteerrss  ccoonncceerrnniinngg  ddeemmooggrraapphhiicc  ppoolliiccyy..  

--  IInn  11999955  aatt  CCooppeennhhaaggeenn  tthhee  SSuummmmiitt  CCoonnffeerreennccee  oonn  SSoocciiaall  DDeevveellooppmmeenntt  ddiissccuusssseedd  qquueessttiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  uunneemmppllooyymmeenntt  aanndd  

ssoocciiaall  eexxcclluussiioonn,,  llooookkiinngg  ffoorrwwaarrdd  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  ttoo  ssoocciiaall  mmeeaassuurreess  ooff  aa  gglloobbaall  nnaattuurree;;  aanndd  aatt  BBeeiijjiinngg,,  tthhee  IIVV  WWoorrlldd  

CCoonnffeerreennccee  oonn  tthhee  WWoommaann  pprrooppoosseedd  aa  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthhee  ssttuuddyy  ooff  qquueessttiioonnss  ooff  tthhiiss  nnaattuurree,,  wwiitthh  ssppeecciiaall  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  

ggiivviinngg  ooff  pprrooppeerr  vvaalluuee  ttoo  wwoommeenn''ss  wwoorrkk..  

--  IInn  11999966  aatt  IIssttaannbbuull  iiss  ffoorreesseeeenn  aa  CCoonnffeerreennccee  HHaabbiittaatt  IIII,,  wwhhiicchh  wwiillll  ccoonnssiiddeerr  hhuummaann  ttaakkeeoovveerrss  ,,  aa  ffuunnddaammeennttaall  qquueessttiioonn  ffoorr  

tthhee  pprraaccttiiccaall  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  ssoocciiaall  rriigghhttss  aanndd  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  oonn  tthhee  ppllaanneett  iinn  tthhee  nneexxtt  cceennttuurryy..  

  



TThheessee  aappppeeaarr,,  tthheerreeffoorree,,  aass  oobblliiggaattoorryy  ppooiinnttss  ooff  rreeffeerreennccee  wwhhiicchh  ggiivvee  ccoonnssiisstteennccyy  aanndd  lleeggiittiimmaaccyy  ttoo  tthhee  ssoo--ccaalllleedd  nneeww  ssoocciiaall  

aanndd  ppoolliittiiccaall  ssuubbjjeeccttss::  tthhee  cchhiilldd,,  tthhee  yyoouunngg  ppeerrssoonn,,  tthhee  wwoommaann,,  tthhee  iinnddiivviidduuaall,,  tthhee  ffaammiillyy,,  nnoonn--ggoovveerrnnmmeenntt  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  

ssoocciiaall  aanndd  eetthhnniicc  mmiinnoorriittiieess,,  tthhee  eexxcclluuddeedd,,  eettcc..  

TThhiiss  nneeww  sseennssiittiivviittyy  eexxtteennddss,,  iinn  ffaacctt,,  ttoo  tthhee  mmoosstt  hhaarrrroowwiinngg  pprroobblleemmss  ooff  hhuummaanniittyy::  tthhee  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  ddiiggnniittyy  ooff  tthhee  

hhuummaann  ppeerrssoonn,,  eedduuccaattiioonn,,  ddeemmooggrraapphhiicc  ppoolliiccyy,,  eeccoollooggyy,,  ddeevveellooppmmeenntt,,  uunneemmppllooyymmeenntt  aanndd  ssoocciiaall  eexxcclluussiioonn,,  ppeeaacceeffuull  lliivviinngg  

ttooggeetthheerr  iinn  pplluurriieetthhnniicc  aanndd  pplluurriirreelliiggiioouuss  ssoocciieettiieess,,  aanndd  ppeeaaccee..  

IItt  iiss  wwiitthhiinn  tthhiiss  ccoonnfflliiccttuuaall  aanndd  aammbbiivvaalleenntt  ffrraammee  ooff  rreeffeerreennccee  tthhaatt  tthhee  CChhuurrcchh,,  lliikkee  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn,,  ssttrriivveess  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  

ggrreeaatt  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ttoo  wwoorrkk  oouutt  rreelleevvaanntt  pprraaccttiiccaall  ssttrraatteeggiieess,,  ssoo  aass  ttoo  bbee  aa  ssoouurrccee  ooff  ssoolliiddaarriittyy  aanndd  hhooppee..  

  

    22..22    IInn  tthhee  CChhuurrcchh  

[[1155]]  

TThhee  nneeww  wwaayy  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  

IInn  tthhiiss  wwoorrlldd  ccoonntteexxtt  oonn  tthhee  tthhrreesshhoolldd  ooff  tthhee  TThhiirrdd  MMiilllleennnniiuumm,,  tthhee  CChhuurrcchh  iiss  lliivviinngg  eevveerr  mmoorree  ccoonnsscciioouussllyy  tthhee  nneeww  

eecccclleessiioollooggiiccaall  aattmmoosspphheerree  bboorrnn  ooff  VVaattiiccaann  IIII,,  rreeppllaannnniinngg  hheerr  pprreesseennccee  iinn  tthhee  ccoonntteemmppoorraarryy  wwoorrlldd,,  wwiitthh  aann  iinntteennssee  eeffffoorrtt  aatt  

iinnccuullttuurraattiioonn  aanndd  aaccttiivvee  iinnvvoollvveemmeenntt  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  aallll  hheerr  ccoommppoonneennttss..  

TThhee  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt  iiss  tthhee  sseellff--uunnddeerrssttaannddiinngg  wwhhiicchh  tthhee  CChhuurrcchh  hhaass  ooff  hheerrsseellff  aass  tthhee  PPeeooppllee  ooff  GGoodd,,  ccaalllleedd  ttoo  bbee  lleeaavveenn  iinn  

hhiissttoorryy..    WWiitthhiinn  tthhiiss  PPeeooppllee  tthhee  pprroottaaggoonniissmm  ooff  tthhee  LLaaiittyy  iiss  bbeeccoommiinngg  eevveerr  mmoorree  eevviiddeenntt  aass  aa  ssiiggnn  ooff  tthhee  ttiimmeess..  

IItt  iiss  eessppeecciiaallllyy  tthhee  EExxhhoorrttaattiioonn  CChhrriissttiiffiiddeelleess  LLaaiiccii  wwhhiicchh  aauutthhoorriittaattiivveellyy  aasssseerrttss  tthhee  sseeccuullaarr  iiddeennttiittyy  ooff  tthhee  llaayy  ppeerrssoonn,,  aass  tthhee  

ssuubbjjeecctt  ooff  eevvaannggeelliizzaattiioonn  wwiitthh  ffuullll  rriigghhttss  wwiitthhiinn  tthhee  PPeeooppllee  ooff  GGoodd..    AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  rreefflleeccttiioonn  aanndd  ppaassttoorraall  pprraaccttiiccee  aarree  

rreeccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ffiigguurree  ooff  oorrddaaiinneedd  mmiinniisstteerrss  ttoo  rreeccoovveerr  tthhee  ggeennuuiinnee  aassppeecctt  ooff  tthhee  ppaassttoorr::  hhee  iiss  tthhee  oonnee  wwhhoo  iiss  aatt  tthhee  sseerrvviiccee  

ooff  aallll  vvooccaattiioonnss  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  bbeeccoommee  ttrraannssffoorrmmeedd  iinnttoo  mmiinniissttrriieess;;  hhee  tthhuuss  bbuuiillddss  uupp  eecccclleessiiaall  ccoommmmuunniioonn,,  wwhhiillee  eedduuccaattiinngg  aallll  

ttoo  sshhaarree  tthhee  mmiissssiioonn  ffoorr  tthhee  ssaallvvaattiioonn  ooff  tthhee  wwoorrlldd..    TThhee  AAppoossttoolliicc  EExxhhoorrttaattiioonn  PPaassttoorreess  ddaabboo  vvoobbiiss  hhaass  ggiivveenn  aa  nneeww  iimmppuullssee  

ttoo  tthhee  oorrddaaiinneedd  mmiinniissttrryy,,  ppllaacceedd  aatt  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  aa  CChhuurrcchh  wwhhiicchh  iiss  wwhhoollllyy  mmiinniisstteerriiaall..  

CCoonnsseeccrraatteedd  ppeerrssoonnss  ttoooo  iinn  tthhee  ppoosstt--ccoonncciilliiaarr  pprroocceessss,,  ooff  wwhhiicchh  tthhee  mmoosstt  rreecceenntt  ssttaaggee  iiss  rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  AAppoossttoolliicc  

EExxhhoorrttaattiioonn  VViittaa  CCoonnsseeccrraattaa,,  hhaavvee  mmaannaaggeedd  ttoo  ccllaarriiffyy  tthheeiirr  iiddeennttiittyy  iinn  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  ttoo  mmaattuurree  tthhee  ccoonnvviiccttiioonn  tthhaatt  tthheeiirr  

cchhaarriissmm  ccaann  bbee  sshhaarreedd  wwiitthh  tthhee  llaaiittyy..    FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  tthhee  llaatttteerr  aarree  iinnvviitteedd  ""ttoo  sshhaarree  mmoorree  iinntteennsseellyy  iinnnn  tthhee  ssppiirriittuuaalliittyy  aanndd  

mmiissssiioonn  ooff  tthheessee  IInnssttiittuutteess""  ((VVCC  5544)),,  tthhuuss  bbeeggiinnnniinngg  ""aa  nneeww  cchhaapptteerr,,  rriicchh  iinn  hhooppee,,  iinn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  rreellaattiioonnss  bbeettwweeeenn  

ccoonnsseeccrraatteedd  ppeerrssoonnss  aanndd  tthhee  llaaiittyy""  ((iibb..))..    TThhee  ssaammee  EExxhhoorrttaattiioonn  rreeccooggnniizzeess  tthhaatt  ccoommmmuunniioonn  aanndd  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  llaaiittyy  

iiss  oonnee  ooff  tthhee  ffrruuiittss  ooff  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  aass  ccoommmmuunniioonn  ((iibb..))  

[[1166]]  

TThhee  cchhaalllleennggee  ooff  tthhee  NNeeww  EEvvaannggeelliizzaattiioonn  

TThhee  pprrooggrreessssiivvee  iimmppoovveerriisshhmmeenntt  ttaakkiinngg  ppllaaccee  iinn  tthhee  wwoorrlldd,,  tthhee  sspprreeaaddiinngg  ooff  aa  ppoosstt--mmooddeerrnn  ccuullttuurree,,  aanndd  tthhee  rreeccooggnniittiioonn  ooff  

eemmeerrggiinngg  ccuullttuurreess  iinn  ggeenneerraall  wwhheenn  ccoommppaarreedd  wwiitthh  tthhee  mmeessssaaggee  ooff  JJeessuuss  aanndd  tthhee  rreefflleeccttiioonnss  ooff  VVaattiiccaann  IIII,,  hhaavvee  lleedd  tthhee  CChhuurrcchh  

ttoo  mmaakkee  aa  qquuaalliittaattiivvee  ppaassttoorraall  ooppttiioonn  iinn  tthhee  NNeeww  EEvvaannggeelliizzaattiioonn..    IItt  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  tthhee  pprrooccllaammaattiioonn  ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt,,  bbyy  

hhuummaann  aaddvvaanncceemmeenntt  aanndd  tthhee  iinnccuullttuurraattiioonn  ooff  tthhee  GGoossppeell,,  iinn  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  aann  ooppttiioonn  ffoorr  tthhee  yyoouunngg  aanndd  tthhee  ppoooorr..    TThhiiss  

oobblliiggeess  tthhee  CChhuurrcchh  hheerrsseellff  ttoo  aa  pprroocceessss  ooff  ccoonnvveerrssiioonn,,  ssoo  tthhaatt  ppoovveerrttyy  aanndd  ffrreeeeddoomm  mmaayy  bbeeccoommee  ssiiggnnss  wwhhiicchh  rreennddeerr  ccrreeddiibbllee  

tthhee  GGoossppeell  ooff  tthhee  bbeeaattiittuuddeess..  

IInn  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  NNeeww  EEvvaannggeelliizzaattiioonn  --  wwhhiicchh  ddeemmaannddss  nneeww  eenntthhuussiiaassmm,,  nneeww  mmeetthhooddss  aanndd  nneeww  eexxpprreessssiioonnss  --  tthhee  CChhuurrcchh  

hhaass  eexxppeerriimmeenntteedd  iinn  tthhee  llaasstt  tteenn  yyeeaarrss  wwiitthh  aa  ssttrroonngg  ssoocciiaall  ccoommmmiittmmeenntt,,  tthhaannkkss  ttoo  tthhee  pprroopphheettiicc  aappppeeaall  ooff  ssoo  mmaannyy  CChhrriissttiiaannss,,  

ttoo  tthhee  MMaaggiisstteerriiuumm  aanndd  EEppiissccooppaall  AAsssseemmbblliieess  iinn  vvaarriioouuss  ccoonnttiinneennttss..
22
  

AA  nneeww  ssttyyllee  iiss  sspprreeaaddiinngg  ooff  bbeeiinngg  CChhuurrcchh..    IItt  iiss  mmoovviinngg  ttoowwaarrddss  mmaann,,  sshhaarriinngg  hhiiss  jjooyyss  aanndd  hhooppeess  ((GGSS  11));;  iitt  iiss  rreessppeeccttffuull  ooff  

ccuullttuurreess,,  hhaass  aatt  hheeaarrtt  hhuummaanniittyy''ss  ffuuttuurree,,  jjuussttiiccee  aanndd  ppeeaaccee,,  tthhee  ffaammiillyy,,  lliiffee  aanndd  eetthhiiccaall  vvaalluueess,,  eeccuummeenniissmm  aanndd  iinntteerr--rreelliiggiioouuss  

ddiiaalloogguuee,,  ppoolliittiiccss  aanndd  eeccoonnoommyy,,  yyoouunngg  ppeeooppllee  aanndd  eedduuccaattiioonn..
33
  

                                                                                                                      
22
  TThhee  ccoonncceerrnn  ffoorr  aa  NNeeww  EEvvaannggeelliizzaattiioonn  iiss  wwiiddeesspprreeaadd  aanndd  vvaarriiaabbllee  iinn  ffoorrmm..    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ppoonnttiiffiiccaall  ddooccuummeennttss  qquuootteedd,,  

hhaass  aallssoo  bbeeeenn  eexxpprreesssseedd  iinn  aauutthhoorriittaattiivvee  mmeeeettiinnggss  aatt  ccoonnttiinneennttaall  lleevveell..    TThhaatt  ooff  tthhee  BBiisshhooppss  ooff  EEuurrooppee::  ""WWee  aarree  wwiittnneesssseess  ooff  

CChhrriisstt  wwhhoo  hhaass  sseett  uuss  ffrreeee""  ((11999922))..    TThhee  FFoouurrtthh  GGeenneerraall  CCoonnffeerreennccee  ooff  tthhee  LLaattiinn--AAmmeerriiccaann  EEppiissccooppaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  SSaannttoo  

DDoommiinnggoo  oonn  tthhee  tthheemmee::  ""NNeeww  EEvvaannggeelliizzaattiioonn,,  HHuummaann  AAddvvaanncceemmeenntt,,  CChhrriissttiiaann  CCuullttuurree  --  JJeessuuss  CChhrriisstt  yyeesstteerrddaayy,,  ttooddaayy  aanndd  

aallwwaayyss""  ((OOccttoobbeerr  11999922))..    TThhee  ssppeecciiaall  AAsssseemmbbllyy  ooff  tthhee  SSyynnoodd  ooff  BBiisshhooppss  ffoorr  AAffrriiccaa::  ""TThhee  CChhuurrcchh  iinn  AAffrriiccaa  aanndd  iittss  

eevvaannggeelliizziinngg  mmiissssiioonn  iinn  tthhee  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  yyeeaarr  22000000  --  YYoouu  wwiillll  bbee  mmyy  wwiittnneesssseess""  ((AApprriill  11999944))..  

      IInn  pprreeppaarraattiioonn  ttoooo  aarree  tthhee  AAsssseemmbblliieess  ooff  tthhee  SSyynnoodd  ooff  BBiisshhooppss  ffoorr  AAssiiaa,,  aanndd  ffoorr  tthhee  AAmmeerriiccaass..  

  
33
  WWee  mmaayy  rreeccaallll  tthhee  PPooppee''ss  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  yyoouunngg  ppeeooppllee  aatt  wwoorrlldd  lleevveell::  RRoommee  11998855,,  BBuueennooss  AAiirreess  11998877,,  CCoommppoosstteellllaa  11998899,,  

CCzzeessttcchhoowwaa  11999911,,  DDeennvveerr  11999933,,  MMaanniillaa  11999955..  

      AAllssoo  tthhee  ccoonnvvooccaattiioonn  ooff  oouurr  ""YYoouutthh  CCoonnggrreesssseess""  hhaavvee  bbeeeenn  eexxpprreessssiioonnss  ooff  tthhee  eedduuccaattiivvee  pprrooppoossaall  ffoorr  ggrroouuppss  aanndd  hhaavvee  

ggiivveenn  iinnccrreeaassee  aanndd  aawwaarreenneessss  ttoo  tthhee  SSaalleessiiaann  YYoouutthh  MMoovveemmeenntt..  



TThhee  NNeeww  EEvvaannggeelliizzaattiioonn  tthheerreeffoorree  aappppeeaarrss  aass  aa  gglloobbaall  pprroojjeecctt  ooff  nneeww  mmiissssiioonnaarryy  ccoommmmiittmmeenntt,,  aa  ccoonnccrreettee  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  

aappppeeaall  ooff  tthhee  EEnnccyycclliiccaall  RReeddeemmppttoorriiss  MMiissssiioo..  

[[1177]]  

PPaatthh  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  CCoonnggrreeggaattiioonn  

TThhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  ffeeeellss  aass  iittss  oowwnn  tthhee  ccoonncceerrnnss  aanndd  hhooppeess  ooff  tthhee  yyoouunngg  aanndd  ooff  tthhee  CChhuurrcchh,,  ooff  wwhhiicchh  iitt  wwaannttss  ttoo  bbee  aann  

eeffffiiccaacciioouuss  ssiiggnn  wwhhiillee  sseerrvviinngg  tthhee  wwoorrlldd  ttoo  wwhhiicchh  iitt  hhaass  bbeeeenn  sseenntt..  

MMoottiivveess  ooff  jjooyy  ffoorr  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  aatt  tthhee  pprreesseenntt  ddaayy  aarree::  

**  iittss  mmiissssiioonnaarryy  eexxppaannssiioonn  iinn  AAffrriiccaa,,  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  aanndd  AAssiiaa;;  

**  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  sshhaarriinngg  ooff  DDoonn  BBoossccoo''ss  cchhaarriissmm  aanndd  mmiissssiioonn  bbyy  iinnnnuummeerraabbllee  llaayy  ppeeooppllee,,  iinn  aanndd  oouuttssiiddee  ssaalleessiiaann  

wwoorrkkss;;  

**  tthhee  pprreesseennccee  ooff  llaayy  vvoolluunntteeeerrss  iinn  ssoommee  sseeccttoorrss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  MMoovveemmeenntt;;  

**  tthhee  eeaarrnneesstt  ddeessiirree  iinn  mmaannyy  SSDDBBss  ffoorr  aa  ddeeeeppeerr  ssppiirriittuuaalliittyy,,  aa  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  ppaassttoorraall  wwoorrkk  ffoorr  yyoouutthh  aanndd  aa  ggrreeaatteerr  

iinntteeggrraattiioonn  iinn  tthhee  ppaassttoorraall  wwoorrkk  ooff  tthhee  llooccaall  CChhuurrcchheess..  

  

TThhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  aallssoo  ffeeeellss  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  sseeccuullaarriizzaattiioonn  aanndd  ootthheerr  aammbbiigguuoouuss  aassppeeccttss  ooff  tthhee  ccoonntteemmppoorraarryy  wwoorrlldd::  

**  tthhee  ffaalllliinngg  ooffff,,  ddrraassttiicc  aatt  ttiimmeess,,  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  vvooccaattiioonnss  ((eessppeecciiaallllyy  ooff  BBrrootthheerrss))  iinn  mmaannyy  ttrraaddiittiioonnaallllyy  CChhrriissttiiaann  

ccoouunnttrriieess;;  

**  tthhee  ssppiirriittuuaall  ssuuppeerrffiicciiaalliittyy  wwhhiicchh,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  iitt  aacccceeppttss  ffoorrmmss  ooff  aann  eeaassyy  lliiffee,,  pprroovvookkeess  aa  ccoooolliinngg  ooffff  ooff  ppaassttoorraall  tthhrruusstt  

aanndd  tthhee  iinnaabbiilliittyy  ttoo  ppeenneettrraattee  tthhee  wwoorrlldd  ooff  tthhee  yyoouunngg;;  

**  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ssyymmppttoommss  ooff  iinnddiivviidduuaalliissmm,,  mmaanniiffeesstteedd  iinn  ppeerrssoonnaall  pprroojjeeccttss  wwiitthhoouutt  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  ccoommmmuunnaall  pprroojjeecctt;;  

**  tthhee  lliittttllee  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  aappoossttoolliicc  eenneerrggiieess  ooff  tthhee  llaaiittyy,,  aanndd  eessppeecciiaallllyy  wwoommeenn,,  dduuee  ttoo  aa  llaacckk  ooff  

kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  tthheeoollooggyy  ooff  tthhee  llaayy  ssttaattee  aanndd  aa  cceerrttaaiinn  ddiiffffiiccuullttyy  iinn  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  ffeemmiinniinnee  eetthhooss..  

  

TThhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  iinn  iittss  rreecceenntt  GGeenneerraall  CChhaapptteerrss,,  bbeeggiinnnniinngg  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  tthhee  SSGGCC
44
,,  hhaass  aaccqquuiirree  aann  eevveerr  ggrreeaatteerr  aawwaarreenneessss  

ooff  iittsseellff  aanndd  ooff  iittss  mmiissssiioonn  iinn  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  

AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  aass  rreeggaarrddss  iittss  mmiissssiioonn  aammoonngg  tthhee  yyoouunngg  aanndd  tthhee  ppoooorr  iitt  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthhee  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  aa  ssiinnggllee  vvaasstt  

mmoovveemmeenntt  ooff  ppeerrssoonnss,,  eessppeecciiaallllyy  llaayy  ppeeooppllee,,  aattttrraacctteedd  bbyy  tthhee  cchhaarriissmm  aanndd  ssppiirriittuuaalliittyy  ooff  DDoonn  BBoossccoo..  

[[1188]]  

GGCC  2244  

IIff  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd  tthhee  GGCC2244  ccoonnssttiittuutteess  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ssttaaggee  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  rreenneewwaall,,  oonn  tthhee  ootthheerr  iitt  wwaannttss  ttoo  bbee  aa  ppooiinntt  ooff  

ddeeppaarrttuurree::  tthhee  SSaalleessiiaann  CCoonnggrreeggaattiioonn  iinntteennddss  ttoo  aapppprrooaacchh  tthhee  TThhiirrdd  MMiilllleennnniiuumm  wwiitthh  aa  nneeww  llooookk,,  iinnvvoollvviinngg  iinn  iittss  ssppiirriitt  aanndd  

mmiissssiioonn  tthhee  ggrreeaatteesstt  ppoossssiibbllee  nnuummbbeerr  ooff  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  wwhhoo,,  bbyy  eedduuccaattiinngg  aanndd  eevvaannggeelliizziinngg,,  wwaanntt  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  iitt  ffoorr  tthhee  

KKiinnggddoomm..  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  
44
  TThhee  hhoorriizzoonnss  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn  hhaavvee  cchhaarraacctteerriizzeedd  tthhee  rreefflleeccttiioonnss  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  iinn  tthhee  ppeerriioodd  ffoolllloowwiinngg  VVaattiiccaann  

IIII..  

  

      TThhee  SSGGCC  ((11997711))::  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  rreeeexxaammiinneedd  iittss  cchhaarriissmm  aanndd  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  tthhee  tteeaacchhiinnggss  ooff  

VVaattiiccaann  IIII..  

  

      TThhee  GGCC2211  ((11997788))::  tthhee  rreefflleeccttiioonn  oonn  eevvaannggeelliizzaattiioonn,,  pprroommpptteedd  bbyy  EEvvaannggeelliiii  NNuunnttiiaannddii,,  iinnddiiccaatteedd  iinn  tthhee  eevvaannggeelliizzeedd  

ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy,,  rreenneewweedd  bbyy  tthhee  GGoossppeell,,  tthhee  eevvaannggeelliizziinngg  aanndd  aanniimmaattiinngg  ccoommmmuunniittyy  ffoorr  ootthheerr  aappoossttoolliicc  ffoorrcceess  ccaalllleedd  ttoo  

sshhaarree  aauutthheennttiiccaallllyy  iinn  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn..  

  

      TThhee  GGCC2222  ((11998844))::  aatt  tthhee  eenndd  ooff  aa  ppeerriioodd  ooff  rreefflleeccttiioonn  wwhhiicchh  hhaadd  llaasstteedd  1155  yyeeaarrss  tthhiiss  CChhaapptteerr  ggaavvee  ttoo  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  

tthhee  ddeeffiinniittiivvee  tteexxtt  ooff  tthhee  rreenneewweedd  CCoonnssttiittuuttiioonnss..  

  

      TThhee  GGCC2233  ((11999900))::  tthhee  cchhaalllleennggeess  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  yyoouutthh  ssiittuuaattiioonn  iinn  vvaarriioouuss  ccuullttuurraall,,  rreelliiggiioouuss  aanndd  ssoocciiaall  ccoonntteexxttss  ooff  tthhee  

wwoorrlldd,,  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ffaaiitthh,,  lleedd  tthhee  GGCC2233  ttoo  ddrraaww  uupp  aa  pprroocceessss  ffoorr  tthhee  eedduuccaattiioonn  ooff  yyoouunngg  ppeeooppllee  ttoo  tthhee  

ffaaiitthh..  

  



  



  

  CCHHAAPPTTEERR  22  

  

  SSIITTUUAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  RREELLAATTIIOONNSSHHIIPP  BBEETTWWEEEENN  SSDDBBss  AANNDD  LLAAIITTYY  

  

11..  DDeessiirreess  aanndd  rreeaalliizzaattiioonnss  

      11..11    PPoossiittiivvee  aassppeeccttss  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  

[[1199]]  

NNeeww  aawwaarreenneessss  iinn  tthhee  SSDDBB  ccoommmmuunniittyy  

TThhee  PPrroovviinncciiaall  CChhaapptteerrss  rreevveeaalleedd  aa  nnoottaabbllee  ccoonnvveerrggeennccee  aabboouutt  tthhee  nneeeedd  ffoorr  aa  ddeeeepp  rreellaattiioonnsshhiipp  aatt  aann  ooppeerraattiivvee  aanndd  

eexxiisstteennttiiaall  lleevveell  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy..  

  

TThheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  ppoossiittiivvee  oouuttccoommee  aallmmoosstt  eevveerryywwhheerree..    TThhee  PPrroovviinncciiaall  CChhaapptteerrss  hhaavvee  pprroodduucceedd  uunneexxppeecctteedd  rreessuullttss..    MMaannyy  

llaayy  ppeeooppllee  wweerree  iinnvvoollvveedd  aatt  llooccaall  aanndd  pprroovviinncciiaall  lleevveell  iinn  sshhaarriinngg  wwiitthh  tthhee  SSDDBBss  aa  rreefflleeccttiioonn  oonn  tthhee  tthheemmee  ooff  tthhee  GGCC2244..  

  

TThhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  iiss  eevveerr  mmoorree  aawwaarree  tthhaatt  iitt  hhaass  aa  pprreecciissee  rroollee  aanndd  ttaasskk  ooff  aanniimmaattiioonn  aanndd  ffoorrmmaattiioonn  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  

tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  aanndd  tthhee  llaayy  ppeeooppllee  wwiitthh  wwhhoomm  iitt  sshhaarreess  tthhee  mmiissssiioonn..  

  

IInn  vvaarriioouuss  ccoonntteexxttss  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  ssiiggnniiffiiccaanntt  eexxppeerriieenncceess  aarree  rreeppoorrtteedd,,    MMaannyy  ccoommmmuunniittiieess  aarree  sslloowwllyy  rreeddiissccoovveerriinngg  

tthheeiirr  ttaasskk  aanndd,,  aafftteerr  aa  ffiirrsstt  ppeerriioodd  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy,,  hhaavvee  ffoouunndd  ppoossiittiivvee  rreessuullttss  aafftteerr  eennttrruussttiinngg  aarreeaass  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  tthhee  

llaaiittyy..  

  

TToo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  tthhiiss  nneeww  sseennssiittiivviittyy  iiss  ggrroowwiinngg  aanndd  eemmpphhaassiiss  iiss  ggiivveenn  ttoo  tthhee  pprroocceessss  bbeeiinngg  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  

bbyy  iinnddiivviidduuaall  SSaalleessiiaannss,,  tthheerree  iiss  aann  iinnssiisstteenntt  ccaallll  ffoorr  aa  mmoorree  ddeecciissiivvee  cchhaannggee  ooff  mmeennttaalliittyy,,  ssoo  aass  ttoo  rreeaacchh  aa  wweellccoommiinngg  

aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  pprreesseennccee  ooff  llaayy  ppeeooppllee  aanndd  aa  nneeww  aatttteennttiioonn  ttoo  wwoommeenn,,  rreeccooggnniizziinngg  aanndd  aacccceeppttiinngg  tthhee  vvaalluueess  ooff  

ccoommpplleemmeennttaarriittyy  aanndd  rreecciipprroocciittyy..  

  

IInn  ssoommee  ccoouunnttrriieess  iinn  wwhhiicchh  wwoommeenn  aarree  rreelleeggaatteedd  ttoo  aa  ssuubboorrddiinnaattee  rroollee,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  ffoouunndd  tthhaatt  tthheeiirr  iinnvvoollvveemmeenntt  iiss  nnoott  oonnllyy  aann  

iinnnnoovvaattiioonn  bbuutt  hhaass  aallssoo  aa  pprroopphheettiicc  eelleemmeenntt..  

[[2200]]  

SSeettttiinnggss  ffoorr  cclloosseerr  rreellaattiioonnsshhiippss  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy  

RReefflleeccttiioonn  iinn  ccoommmmoonn,,  aa  sshhaarreedd  pprroojjeecctt  aanndd  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  llaaiittyy  aarree  ppoossiittiivvee  eexxppeerriieenncceess,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  ssoo--ccaalllleedd  

nneeww  pprreesseenncceess,,  aass  aa  pprroommpptt  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  pprroobblleemmss  rraaiisseedd  bbyy  yyoouutthh  uunneeaassee,,  eemmaarrggiinnaattiioonn,,  eettcc..    IItt  iiss  iinn  ssuucchh  sseettttiinnggss  aass  tthheessee  

tthhaatt  aarree  bbeeiinngg  ddeevveellooppeedd  tthhee  bbeesstt  ffoorrmmss  ooff  llaayy  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  vvoolluunntteeeerr  wwoorrkk..  

  

RReellaattiioonnsshhiippss  ttoooo  aarree  cclloosseerr  iinn  ppaarriisshheess,,  sscchhoooollss,,  oorraattoorriieess  aanndd  yyoouutthh  cceennttrreess  ooppeenn  ttoo  tthhee  nneeiigghhbboouurrhhoooodd..    HHeerree  ttoooo  tthheerree  iiss  

iinnccrreeaassiinngg  ssppaaccee  ffoorr  tthhee  llaaiittyy..  

  

IInn  tthhee  mmiissssiioonnss  llaayy  pprroottaaggoonniissmm  iiss  aa  ccoonnssoolliiddaatteedd  ffaacctt..    IItt  wwoouulldd  bbee  uusseeffuull  hhoowweevveerr  iiff  mmoorree  tthhoouugghhtt  ccoouulldd  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthheeiirr  

ssyysstteemmaattiicc  ffoorrmmaattiioonn..  

  

BBeeccaauussee  ooff  iittss  eedduuccaattiioonnaall  ssiiggnniiffiiccaannccee,,  aa  ssppeecciiaall  mmeennttiioonn  iiss  dduuee  ttoo  tthhee  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  ppaarreennttss  aanndd  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  ffaammiillyy  iinn  

mmaannyy  ooff  oouurr  ffoouunnddaattiioonnss;;  tthhiiss  iiss  ssoommeettiimmeess  eexxpprreesssseedd  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aassssoocciiaattiioonnss  rreeccooggnniizzeedd  aallssoo  aatt  pprroovviinncciiaall  aanndd  nnaattiioonnaall  

lleevveell..  

[[2211]]  

PPrrooggrreessssiivvee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  llaaiittyy  

TThhee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  llaaiittyy  iinn  tthhee  ssaalleessiiaann  ssppiirriitt  iiss  aa  pprrooggrreessssiivvee  pprroocceessss  ttoowwaarrddss  ccoommmmuunniioonn..    MMoorree  oofftteenn  tthhaann  nnoott  iitt  

bbeeggiinnss  wwiitthh  aa  mmoorree  oorr  lleessss  cchhaannccee  ccoonnttaacctt  wwiitthh  DDoonn  BBoossccoo  aanndd  hhiiss  wwoorrkk..    FFrroomm  tthhiiss  ddeevveelloopp  mmaannyy  aattttiittuuddeess,,  rraannggiinngg  ffrroomm  

aann  eemmppaatthhyy  rroouusseedd  bbyy  aa  ffiirrsstt  ccoonnttaacctt  wwiitthh  DDoonn  BBoossccoo,,  hhiiss  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  tthhee  ssaalleessiiaann  ssttyyllee,,  ttoo  aann  iinntteerreesstt  iinn  ggeettttiinngg  ttoo  

kknnooww  mmoorree  aabboouutt  tthhee  cchhaarriissmm;;  ffrroomm  tthhee  aassssuummppttiioonn  ooff  tthhee  vvaalluueess  aanndd  ffoorrmm  ooff  lliiffee  ooff  tthhee  SSaalleessiiaannss  ttoo  ccoommmmuunniioonn  iinn  tthhee  ssppiirriitt  

tthhrroouugghh  tthhee  ddiissccoovveerryy  ooff  aa  vvooccaattiioonn..  

  

TThhiiss  iiss  tthhee  mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ddiissccoovveerryy  aanndd  ggrroowwtthh  ooff  tthheeiirr  vvooccaattiioonn  hhaappppeennss  ffoorr  mmaannyy  llaayy  ppeeooppllee;;  iitt  iiss  aa  ccaallll  ttoo  lliivvee  llaayy  

vvaalluueess  iinn  aa  CChhrriissttiiaann  aanndd  ssaalleessiiaann  vvooccaattiioonn::  aann  ooffffeerriinngg  ooff  ttiimmee,,  eenneerrggyy  aanndd  ccoommppeetteennccee  ffoorr  tthhee  mmiissssiioonn..  

[[2222]]  

PPaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  llaaiittyy  iinn  tthhee  mmiissssiioonn  



PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn  aallssoo  aappppeeaarrss  aass  aa  ggrraadduuaall  aanndd  pprrooggrreessssiivvee  vvaarriieeggaatteedd  rreeaalliittyy::  ffrroomm  tthhee  ssiimmppllee  oobblliiggaattoorryy  

pprreesseennccee  ooff  oonnee  wwhhoo  ddooeess  ppaaiidd  wwoorrkk,,  ooffffeerriinngg  sskkiillll  aanndd  nnootthhiinngg  mmoorree,,  oorr  oonnee  wwhhoo  iiss  aa  mmeemmbbeerr  ooff  aa  ssaalleessiiaann  ppaarriisshh,,  ttoo  

ccoollllaabboorraattiioonn  ffoorr  mmoottiivveess  ooff  wwoorrkk  oorr  ffrreeee  cchhooiiccee,,  aanndd  ttoo  tthhee  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  oonnee  wwhhoo  ttaakkeess  oonn  wwiitthh  uuss  tthhee  ccoommmmoonn  

mmiissssiioonn..  

  

TThhee  pprroocceessss  ooff  iinnvvoollvveemmeenntt  lleeaaddss  ttoo  ccoommmmuunniioonn  iinn  ssppiirriitt,,  ttoo  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  aanndd  tthheenn  ttoo  sshhaarriinngg  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  

mmiissssiioonn..    CCoommmmuunniioonn  aanndd  sshhaarriinngg,,  iinnvvoollvveemmeenntt  aanndd  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  tthheessee  aarree  tthhee  ttwwoo  ffaacceess  ooff  tthhee  ssaammee  mmeeddaall..  

[[2233]]  

VVaarriieettyy  aammoonngg  llaayy  ppeeooppllee  

IInn  sshhaarriinngg  tthhee  mmiissssiioonn  ttoo  tthhee  yyoouunngg  aanndd  ppoooorr,,  tthhee  SSaalleessiiaannss  eenntteerr  iinn  ffaacctt  iinnttoo  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  aa  ggrreeaatt  vvaarriieettyy  ooff  llaayy  

ccoollllaabboorraattoorrss::  CCaatthhoolliiccss  wwhhoo  aarree  ffuullllyy  ccoonnsscciioouuss  ooff  tthheeiirr  iiddeennttiittyy,,  CCaatthhoolliiccss  wwhhoo  pprraaccttiissee  tthheeiirr  rreelliiggiioonn  mmoorree  oorr  lleessss  

ccoonnssttaannttllyy,,  nnoonn--CCaatthhoolliicc  CChhrriissttiiaannss,,  tthhoossee  bbeelloonnggiinngg  ttoo  ootthheerr  rreelliiggiioonnss,,  aaddhheerreennttss  ooff  rreelliiggiioouuss  ggrroouuppss  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  CChhrriissttiiaann  

bbuutt  wwiitthh  ffuunnddaammeennttaalliisstt  tteennddeenncciieess,,  aanndd  llaaiittyy  wwhhoo  aarree  aaggnnoossttiiccss  oorr  rreelliiggiioouussllyy  iinnddiiffffeerreenntt..  

  

IInn  aallll  ppaarrttss  ooff  tthhee  wwoorrlldd  tthheerree  aarree  mmoorree  tthhaann  aa  ffeeww  llaayy  ppeeooppllee  wwhhoo  sshhaarree  tthhee  ccoommmmiittmmeenntt  ffoorr  tthhee  yyoouunngg  aass  mmeemmbbeerrss  ooff  aa  

ssttrruuccttuurreedd  ggrroouupp  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy..  

  

AAllll  tthhoossee  wwhhoo  ddoo  ssoo,,  tthhrroouugghh  lloovvee  ooff  tthhee  yyoouunngg  aanndd  ooff  DDoonn  BBoossccoo,,  aarree  ccoonnsscciioouussllyy  oorr  uunnccoonnsscciioouussllyy  mmeemmbbeerrss  ooff  aa  ""vvaasstt  

mmoovveemmeenntt  ooff  ppeerrssoonnss  wwhhoo  iinn  ddiiffffeerreenntt  wwaayyss  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  ssaallvvaattiioonn  ooff  tthhee  yyoouunngg""  ((CC  55))..  

[[2244]]  

CCoommmmiittmmeenntt  ooff  tthhee  yyoouunngg  

TThhrroouugghhoouutt  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  tthheerree  aarree  eevveerr  cclleeaarreerr  pprroossppeeccttss  ooff  aa  bbrrooaadd  ppaannoorraammaa  ooff  aa  yyoouutthh  ccoommmmiittmmeenntt  wwhhiicchh  mmaanniiffeessttss  

nneeww  sseennssiittiivviittiieess  aanndd  pprroommiissiinngg  ppeerrssppeeccttiivveess..    TThhiiss  nneeww  sseeaassoonn  ooff  yyoouutthh  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn  ttaakkeess  iittss  rriissee  

ffrroomm  tthhee  ddiissccoovveerryy  ooff  aa  ccaatteeggoorryy  ooff  aanniimmaattiioonn  lliivveedd  aass  aa  mmooddeerrnn  rreeiinnccaarrnnaattiioonn  ooff  DDoonn  BBoossccoo''ss  sshhrreewwdd  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  ""tthhee  

yyoouunngg  aass  mmiissssiioonnaarriieess  ooff  ootthheerr  yyoouunnggsstteerrss""..  

AAtt  tthhee  pprreesseenntt  ddaayy  nnuummeerroouuss  yyoouunngg  ppeeooppllee  aarree  ccoommmmiitttteedd  wwiitthh  tthhee  SSDDBBss  iinn  oorraattoorriieess,,  yyoouutthh  cceennttrreess,,  sscchhoooollss,,  eecccclleessiiaall  

ccoommmmuunniittiieess,,  ppaarriisshheess  aanndd  mmiissssiioonn  cceennttrreess..    TThheeyy  aarree  ccaatteecchhiissttss,,  ggrroouupp  aanniimmaattoorrss,,  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  ccaatteeggoorriieess,,  iinn  cchhaarrggee  ooff  

vvaarriioouuss  ppaassttoorraall,,  ccuullttuurraall,,  aarrttiissttiicc..  mmuussiiccaall  aanndd  lliittuurrggiiccaall  iinniittiiaattiivveess..  

  

MMaannyy  pprroovviinncceess  hhaavvee  iinnvveesstteedd  ttiimmee  aanndd  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  yyoouunngg..    CCllaasssseess  aanndd  ccoouurrsseess  ffoorr  yyoouutthh  aanniimmaattoorrss,,  

ffoorrmmss  ooff  ccoooorrddiinnaattiioonn  aatt  llooccaall,,  pprroovviinncciiaall  aanndd  nnaattiioonnaall  lleevveell,,  yyoouutthh  ccoonnssuullttiinngg  ggrroouuppss  aanndd  ccoommmmiitttteeeess,,  tteeaammss  ffoorr  yyoouutthh  

ppaassttoorraall  wwoorrkk,,  ppuubblliiccaattiioonnss  ooff  vvaarriioouuss  kkiinnddss  aass  mmeeaannss  ooff  lliinnkkaaggee,,  aannnnuuaall  mmeeeettiinnggss,,  yyoouutthh  ffeessttiivviittiieess,,  aarree  aallll  iinniittiiaattiivveess  tthhaatt  

hhaavvee  bbeegguunn  aanndd  aarree  ccoonnttiinnuuiinngg  iinn  mmaannyy  ppaarrttss  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  wwoorrlldd..  

[[2255]]  

SSiiggnniiffiiccaanntt  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  wwoommeenn  

TThhee  nneeww  ffoorrmmss  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn  aanndd  tthhee  pprrooggrreessssiivvee  ddiissccoovveerryy  ooff  ffeemmiinniinnee  vvaalluueess,,  tthhee  ooppeennnneessss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ttoo  

tthhee  llooccaalliittyy  aanndd  ttoo  tthhee  llooccaall  CChhuurrcchh,,  aanndd  nnoott  lleeaasstt  tthhee  ddiimmiinnuuttiioonn  ooff  ssaalleessiiaann  ppeerrssoonnnneell  iinn  oouurr  wwoorrkkss,,  hhaavvee  ooppeenneedd  uupp  mmaannyy  

eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  wwoommeenn  iinn  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn..    HHeennccee  tthhee  nneeww  cclliimmaattee  ffoolllloowwiinngg  VVaattiiccaann  IIII  hhaass  lleedd  

ttoo  aa  ggrreeaatteerr  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  wwoommeenn  iinn  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  SSDDBBss  

  

TThhee  pprreesseennccee  ooff  wwoommeenn  iinn  oouurr  ttrraaddiittiioonnaall  eedduuccaattiioonnaall  eennvviirroonnmmeennttss,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess,,  aass  wweellll  aass  iinn  

ppaarriisshheess,,  oorraattoorriieess  aanndd  mmoorree  rreecceenntt  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  sseettttiinnggss,,  aanndd  wwiitthh  ttaasskkss  ooff  hhiigghh  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  hhaass  eennrriicchheedd  tthhee  

pprraaccttiiccaall  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm;;  iitt  hhaass  ccrreeaatteedd  aa  mmoorree  nnaattuurraall  aanndd  sseerreennee  aaffffeeccttiivvee  aattmmoosspphheerree,,  wwiitthh  ssppeecciiffiiccaallllyy  

ffeemmiinniinnee  ttrraaiittss  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  sseennssiittiivviittyy,,  rreellaattiioonnsshhiippss,,  aanndd  mmaannnneerr  ooff  tthhiinnkkiinngg  aanndd  aaccttiinngg..    

  

TThhee  aassssiimmiillaattiioonn,,  nneevveerrtthheelleessss,,  ooff  tthhee  vvaalluueess  ooff  ffeemmiinniinnee  ccoommpplleemmeennttaarriittyy  aanndd  rreecciipprroocciittyy  iiss  aa  ssllooww  pprroocceessss..  

SSiiggnniiffiiccaanntt  hheellpp  iinn  tthhiiss  ddiirreeccttiioonn  ccoommeess  ttoo  uuss  ffrroomm  tthhee  FFMMAA..    IInn  sseevveerraall  ccoonntteexxttss,,  iinn  ffaacctt,,  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss  ooff  sshhaarriinngg  iinn  

ppaassttoorraall  wwoorrkk  hhaass  bbeeeenn  ggooiinngg  aahheeaadd  ffoorr  ssoommee  ttiimmee,,  wwiitthh  ffuullll  rreessppeecctt  ffoorr  tthhee  ssppeecciiffiicc  iiddeennttiittyy  ooff  eeaacchh  ggrroouupp..  

[[2266]]  

TThhee  VVoolluunntteeeerr  MMoovveemmeenntt  

TThhee  VVoolluunntteeeerr  MMoovveemmeenntt  iiss  aa  wwiiddeellyy  sspprreeaadd  rreeaalliittyy  aammoonngg  yyoouunngg  ppeeooppllee  aanndd  aadduullttss,,  aanndd  iiss  ooff  ggrreeaatt  rreelleevvaannccee  aatt  tthhee  pprreesseenntt  

mmoommeenntt  iinn  hhiissttoorryy..    IItt  iiss  ffeelltt  iinn  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn,,  iinn  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  iinn  ssoocciieettyy,,  aass  aa  nneeww  ssttyyllee  ooff  aa  lliiffee  ooff  ""ooppeennnneessss  ttoo  

ootthheerrss""..    IItt  iiss  aa  pprriivviilleeggeedd  aanndd  pprraaccttiiccaall  mmeeaannss  ooff  mmeeeettiinngg  llaayy  ppeerrssoonnss  wwhhoo  aarree  ffoorrmmeedd  aanndd  mmoottiivvaatteedd..    TThhiiss  iiss  aa  cchhaalllleennggee  

wwhhiicchh  tthhee  llaaiittyy  --  CChhrriissttiiaann  oorr  nnoott  --  rraaiissee  aaggaaiinnsstt  rraammppaanntt  iinnjjuussttiiccee  aanndd  sseellffiisshhnneessss..  

  

TThhee  mmaannnneerr  ooff  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  vvoolluunntteeeerr  mmoovveemmeenntt  iiss  ooff  vvaarriioouuss  kkiinnddss::  



--  wwiitthhiinn  oonnee''ss  oowwnn  ccoouunnttrryy  oorr  pprroovviinnccee,,  oorr  oouuttssiiddee  iitt  aabbrrooaadd;;  

--  sshhoorrtt--tteerrmm  oorr  lloonngg--tteerrmm  ((ffoorr  aa  ppeerriioodd  vvaarryyiinngg  ffrroomm  aatt  lleeaasstt  aa  mmoonntthh  ttoo  sseevveerraall  yyeeaarrss));;  

--  iinn  aapppprroovveedd  pprroojjeeccttss  ffiinnaanncceedd  bbyy  ppuubblliicc  bbooddiieess,,  oorr  oouuttssiiddee  tthheemm  ((ssppoonnssoorreedd  bbyy  pprriivvaattee  oorrggaanniizzaattiioonnss::  ccoommmmuunniittiieess,,  

pprroovviinncceess,,  llooccaall  eennttiittiieess,,  nnoonn--ggoovveerrnnmmeenntt  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  eettcc..))..  

  

TThhee  vvoolluunntteeeerr  mmoovveemmeenntt  ffrreeqquueennttllyy  ccoonnssttiittuutteess  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  vvooccaattiioonnaall  oouuttccoommee  aanndd  aa  vvaalliidd  eennddoorrsseemmeenntt  ooff  tthhee  eedduuccaattiivvee  

pprroocceessss  ffoolllloowweedd  bbyy  yyoouunngg  ppeeooppllee  wwiitthh  SSDDBBss,,  aanndd  ooff  tthhee  ppllaann  ttoo  pprroovviiddee  ootthheerr  ooppeenniinnggss  ffoorr  yyoouutthh  iinn  ppaassttoorraall  wwoorrkk..  

TThhee  yyoouunngg  aanniimmaattoorrss,,  iinn  ffaacctt,,  sshhooww  tthheemmsseellvveess  sseennssiittiivvee  aanndd  ssoolliidd  wwiitthh  tthhee  wwoorrlldd  ooff  ppoovveerrttyy  aanndd  yyoouutthh  eemmaarrggiinnaattiioonn::  tthhee  

nneeeeddyy  iinn  ggeenneerraall,,  ssttrreeeett  cchhiillddrreenn,,  yyoouunnggsstteerrss  aatt  rriisskk,,  ddrruugg  aaddddiiccttss..  

AAvvaaiillaabbiilliittyy  ffoorr  sseerrvviiccee  lleeaaddss  ttoo  vvaarriioouuss  kkiinnddss  ooff  vvoolluunntteeeerr  wwoorrkk  aanndd  ootthheerr  ccoommmmiitttteedd  lliiffee  cchhooiicceess..    YYoouutthhffuull  ccrreeaattiivviittyy  aanndd  

vveerrvvee  iinn  tthhiiss  ffiieelldd  iiss  aa  cchhaalllleennggee  ttoo  uuss  aanndd  ssttiimmuullaatteess  uuss  ttoo  eexxtteenndd  tthhee  aallrreeaaddyy  ccoonnssoolliiddaatteedd  eexxppeerriieenncceess..  

  

TThhee  yyoouutthh  vvoolluunntteeeerr  mmoovveemmeenntt  ssoommeettiimmeess  rreeqquuiirreess  tthhaatt  tthhee  yyoouunngg  ppeeooppllee  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy..    EExxppeerriieenncceess  iinn  

tthhiiss  aarreeaa  aarree  ggeenneerraallllyy  ppoossiittiivvee..    AAfftteerr  aa  ppeerriioodd  ooff  ddiirreecctt  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  aanndd  mmiissssiioonn,,  mmoorree  tthhaann  aa  ffeeww  

yyoouunngg  ppeeooppllee  hhaavvee  oopptteedd  ffoorr  tthhee  ssaalleessiiaann  lliiffee..  

  

MMoorreeoovveerr,,  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss  mmaannyy  ooff  oouurr  ccoommmmuunniittiieess  hhaavvee  lliivveedd  eexxppeerriieenncceess  ooff  aaccttiivviittyy  iinn  mmiissssiioonnaarryy  tteerrrriittoorriieess  wwiitthh  yyoouunngg  

aanniimmaattoorrss..    IInn  tthhee  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  ssuucchh  eexxppeerriieenncceess  iitt  hhaass  bbeeccoommee  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  ffiirrsstt  ppeerrssoonnss  ttoo  bbeenneeffiitt  ffrroomm  tthheemm  hhaavvee  bbeeeenn  

tthhee  yyoouunngg  vvoolluunntteeeerrss  tthheemmsseellvveess..  

  

TThheerree  aarree  ppllaacceess  ttoooo  wwhheerree  tthhee  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ccoonnsscciieennttiioouuss  oobbjjeeccttoorrss  aallllooww  mmiilliittaarryy  sseerrvviiccee  ttoo  bbee  rreeppllaacceedd  bbyy  aa  ggrraattuuiittoouuss  

aanndd  wweellll  ddeeffiinneedd  ppeerriioodd  ooff  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  eedduuccaattiivvee  oorr  ssoocciiaall  sseerrvviiccee,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  ffaavvoouurr  ooff  tthhee  yyoouunngg..  

[[2277]]  

LLaayy  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  PPrroovviinncciiaall  PPrroojjeecctt  

TThhee  PPrroovviinncceess  ffuullffiill  tthheeiirr  mmiissssiioonn  tthhrroouugghh  aaccttiivviittiieess  aanndd  wwoorrkkss  aanniimmaatteedd  nnoorrmmaallllyy  bbyy  aa  llooccaall  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy..    IInn  rreecceenntt  

yyeeaarrss,,  hhoowweevveerr,,  vvaarriioouuss  pprroovviinncceess,,  aafftteerr  aa  ccaarreeffuull  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn  hhaavvee  ddeecciiddeedd  ttoo  eennttrruusstt  ssoommee  aaccttiivviittiieess  oorr  wwoorrkkss  

ttoo  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  llaayy  ppeeooppllee,,  wwiitthhiinn  tthhee  pprroojjeecctt  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  pprroovviinnccee  iittsseellff..    TThheerree  hhaavvee  aallssoo  bbeeeenn  ccaasseess  iinn  

wwhhiicchh  cceerrttaaiinn  aaccttiivviittiieess  oorr  wwoorrkkss  ooff  eedduuccaattiioonn  oorriiggiinnaallllyy  sseett  uupp  aanndd  mmaannaaggeedd  bbyy  llaayy  ppeeooppllee  hhaavvee  bbeeeenn  aabbssoorrbbeedd  iinnttoo  tthhee  

pprroovviinncciiaall  ppllaann  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy..    IInn  ssoommee  ooff  tthheessee  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  iiss  pprreesseenntt,,  wwhhiillee  iinn  ootthheerrss  iitt  iiss  nnoott..  

  

IInn  ssoommee  ccaasseess  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy  iiss  rreeccooggnniizzeedd  bbyy  llaaww::  aass  ffoorr  iinnssttaannccee  tthhee  ''ppaarrtteennaarriiaattoo''  aanndd  ''ttuutteellaa''  iinn  

IIttaallyy..  

TThhee  tteerrmm  ''ppaarrtteennaarriiaattoo''  iinnddiiccaatteess  tthhee  kkiinndd  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  pprreesseenntt  iinn  ssoommee  ooff  oouurr  wwoorrkkss,,  rreegguullaatteedd  bbyy  aa  ccoonnttrraacctt  iinn  wwhhiicchh  

tthhee  llaayy  ppeerrssoonn  iiss  nnoorrmmaallllyy  ppllaacceedd  oonn  tthhee  ssaammee  lleevveell  aass  tthhee  rreelliiggiioouuss  aass  ffaarr  aass  tthhee  aassssuummiinngg  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  iiss  ccoonncceerrnneedd..  

TThhee  ''ttuutteellaa''  iiss  aa  ppaarrttiiccuullaarr  kkiinndd  ooff  ''ppaarrtteennaarriiaattoo''..    RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn,,  mmaannaaggeemmeenntt,,  ppeeddaaggooggiiccaall  aanndd  

ddiiddaaccttiicc  mmaatttteerrss  aarree  ccoommpplleetteellyy  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  tthhee  llaaiittyy..      TThhee  SSDDBBss  rreemmaaiinn  aass  gguuaarraannttoorrss  bbeeffoorree  tthhee  llooccaall  CChhuurrcchh  ooff  tthhee  

CCaatthhoolliicc  aanndd  ssaalleessiiaann  eetthhooss  ooff  tthhee  sscchhooooll..  

[[2288]]  

MMoottiivveess  ffoorr  mmaakkiinngg  aa  cchhooiiccee  

TThhee  rreeaassoonnss  wwhhiicchh  hhaavvee  pprroommpptteedd  cceerrttaaiinn  pprroovviinncceess  ttoo  mmaakkee  ppaarrttiiccuullaarr  cchhooiicceess  aarree  mmaannyy::  

--  tthhee  nneeww  eecccclleessiioollooggyy  ooff  ccoommmmuunniioonn  wwhhiicchh  rreeccooggnniizzeess  aanndd  ffoosstteerrss  tthhee  ddiiggnniittyy,,  vvooccaattiioonn  aanndd  mmiissssiioonn  ooff  tthhee    ""CChhrriissttiiffiiddeelleess  

llaaiiccii"";;  

--  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  pprreeppaarreedd  llaayy  ppeeooppllee  ttoo  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  tthhee  mmiissssiioonn  ooff  DDoonn  BBoossccoo  wwiitthh  ddiirreecctt  rreessppoonnssiibbiilliittiieess;;  

--  tthhee  nneeeedd  ttoo  rreennddeerr  DDoonn  BBoossccoo''ss  cchhaarriissmm  pprreesseenntt  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  aarreeaa;;  

--  uurrggeenntt  yyoouutthh  pprroobblleemmss  ooff  aann  aarreeaa;;  

--  rreeqquueessttss  ooff  llooccaall  CChhuurrcchheess,,  eedduuccaattiivvee  aaggeenncciieess,,  oorr  ootthheerr  iinnssttiittuuttiioonnss;;  

--  tthhee  ddeessiirree  nnoott  ttoo  cclloossee  aann  aaccttiivviittyy  oorr  wwoorrkk  wwhhiicchh  iiss  vvaalliidd  aanndd  aapppprreecciiaatteedd,,  tthhrroouugghh  llaacckk  ooff  qquuaalliiffiieedd  SSDDBB  ppeerrssoonnnneell..  

[[2299]]  

FFoorrmmaattiivvee  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  rreeqquuiirreemmeennttss  

TThheessee  ssiittuuaattiioonnss  hhaavvee  ccrreeaatteedd  nneeww  ffoorrmmaattiivvee  rreeqquuiirreemmeennttss  ttoo  eennaabbllee  llaayy  ppeerrssoonnss  ttoo  gguuaarraanntteeee  tthhee  ssaalleessiiaann  iiddeennttiittyy  ooff  aa  wwoorrkk  

oorr  aaccttiivviittyy,,  aanndd  ttoo  hheellpp  tthhee  SSaalleessiiaannss  ttoo  rreeccooggnniizzee  tthhee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  llaaiittyy  iinn  DDoonn  BBoossccoo''ss  ssppiirriitt  aanndd  mmiissssiioonn..    

SSuucchh  ssiittuuaattiioonnss  cclleeaarrllyy  rreeqquuiirree  nneeww  oorrggaanniizzaattiioonnaall  mmooddeellss;;  tthhee  nnoorrmmaall  oonneess,,  tthhoouugghh  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  mmaannyy  ccoonnccrreettee  

cciirrccuummssttaanncceess,,  ccaann  nnoo  lloonnggeerr  ccoovveerr  aallll  ssaalleessiiaann  aaccttiivviittyy..  

TThhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  iittsseellff  mmuusstt  sseeeekk  aaddeeqquuaattee  ccrriitteerriiaa  ttoo  gguuaarraanntteeee  tthhee  cchhaarriissmmaattiicc  iiddeennttiittyy  ooff  tthheessee  wwoorrkkss  mmaannaaggeedd  bbyy  

llaayy  ppeeooppllee,,  aanndd  aallssoo  ddrraaww  uupp  nneeww  pprraaccttiiccaall  gguuiiddeelliinneess..  

  



    11..22    RReessiissttaanncceess  aanndd  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  

AAlloonnggssiiddee  tthhee  mmaannyy  ssiiggnnss  ooff  aa  ppoossiittiivvee  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaayy  ppeeooppllee,,  tthhee  PPrroovviinncciiaall  CChhaapptteerrss  ddoo  

nnoott  ccoonncceeaall  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ddiiffffiiccuullttiieess  aanndd  pprroobblleemmss  ppeerrssiisstt..  

[[3300]]  

DDiiffffiiccuullttiieess  ooff  tthhee  SSDDBBss  aanndd  ooff  ccoommmmuunniittiieess  

TThhee  ccoommmmuunniittiieess  ddoo  nnoott  aallwwaayyss  hhaavvee  tthhee  nneecceessssaarryy  fflleexxiibbiilliittyy  iinn  tthheeiirr  lliivveess  ttoo  aacccceepptt  ssttiimmuullii  aanndd  iinnnnoovvaattiioonnss  ccoommiinngg  ffrroomm    

llaayy  ppeeooppllee..  

IInn  ssoommee  ssiittuuaattiioonnss  aa  ddeeffeennssiivvee  aattttiittuuddee  mmaayy  pprreevvaaiill,,  wwhhiicchh  mmaakkeess  tthhee  llaaiittyy  ffeeeell  hheelldd  bbaacckk,,  ssoo  ttoo  ssppeeaakk,,  iinn  tthheeiirr  aappoossttoolliicc  

iinntteennttiioonnss..    IInn  ootthheerrss,,  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aass  aa  wwhhoollee  ffaaiillss  ttoo  eessttaabblliisshh  ssiiggnniiffiiccaanntt  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  tthhee  llaaiittyy..  

IInn  aaddddiittiioonn  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ffoorr  aaccccoommppaannyyiinngg  aanndd  aanniimmaattiinngg  tthheemm  mmeeeettss  ddiiffffiiccuullttiieess  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  rreedduucceedd  nnuummeerriiccaall  

pprreesseennccee  ooff  tthhee  SSDDBBss,,  mmaannyy  ooff  wwhhoomm  aarree  aabbssoorrbbeedd  ttoo  aa  ccoonnssiiddeerraabbllee  eexxtteenntt  iinn  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  aanndd  

eessppeecciiaallllyy  bbeeccaauussee  aallll  tthhiiss  ccaann  lleeaadd  ttoo  iinnssuuffffiicciieenntt  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  SSDDBB  ccoommmmuunniittyy..  

  

IInn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  rreellaattiioonnsshhiippss  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaayy  ppeeooppllee,,  ssoommee  pprroovviinncciiaall  cchhaapptteerrss  ppooiinntteedd  ttoo  ddiiffffeerreenntt  

ccuullttuurraall  hhoorriizzoonnss  aanndd  lleevveellss  ooff  lliiffee::  aa  ddiiffffeerreenntt  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  tthhee  vvaalluueess  ooff  lliiffee  aass  lliivveedd  bbyy  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  aanndd  bbyy  tthhee  

llaaiittyy  iinn  tthheeiirr  ffaammiilliieess,,  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ccoonnddiittiioonnss,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess,,  aanndd  nnoottaabbllyy  ddiiffffeerreenntt  ssoocciiaall  lleevveellss..  

[[3311]]  

DDiiffffiiccuullttiieess  pprreevvaalleenntt  aammoonngg  tthhee  llaaiittyy    

SSoommee  ddiiffffiiccuullttiieess  nnootteedd  bbyy  tthhee  llaaiittyy  iinn  rreellaattiioonnsshhiippss  ccaann  bbee  aattttrriibbuutteedd  ttoo  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  mmaannnneerr  ooff  iinntteerrpprreettiinngg  tthhee  ccoonncceepptt  

ooff  eedduuccaattiioonn,,  wwiitthh  aa  rreessuullttaanntt  llaacckk  ooff  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ccoonnsseeccrraatteedd  lliiffee  aanndd  ooff  ppeeddaaggooggiiccaall  aanndd  ddiiddaaccttiicc  ffoorrmmaattiioonn..  

SSoommeettiimmeess  iitt  iiss  eeccoonnoommiicc  mmaatttteerrss  tthhaatt  ccrreeaattee  bbeettwweeeenn  SSaalleessiiaannss  aanndd  llaayy  ppeeooppllee  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  ddiiaalloogguuee,,  aatttteennttiioonn  aanndd  

rreecciipprrooccaall  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  aanndd  ssoo  ccoommpprroommiissee  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  tthhee  mmiissssiioonn..  

[[3322]]  

DDiiffffiiccuullttiieess  ooff  yyoouunngg  ppeeooppllee  

TThhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  yyoouunngg  llaayy  ppeeooppllee  iiss  nnoott  aallwwaayyss  rriicchh  aanndd  ddeeeepp..  

TThhee  yyoouunngg  wwoouulldd  lliikkee  tthhee  SSDDBBss  ttoo  bbee  lleessss  ooccccuuppiieedd  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  mmaatttteerrss  aanndd  ttoo  hhaavvee  mmoorree  ttiimmee  aanndd  ttrraannqquuiilliittyy  ffoorr  

mmeeeettiinngg  aanndd  gguuiiddiinngg  tthheemm..  

  

OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  tthhee  SSDDBBss  ssoommeettiimmeess  ccoommppllaaiinn  tthhaatt  tthhee  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  tthhee  yyoouunnggsstteerrss  iiss  lliivveedd  mmoorree  aass  aa  ssiimmppllee  

eexxppeerriieennccee,,  mmoorree  lliikkee  aa  ppaarreenntthheessiiss,,  aanndd  ddooeess  nnoott  bbeeccoommee  aa  pprreemmiissee  ffoorr  mmoorree  ddeemmaannddiinngg  ooppttiioonnss..  

  

MMaannyy  ddiiffffiiccuullttiieess  aarriissee  nnoonnee  tthhee  lleessss  ffrroomm  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  wwhhaatt  tthhee  SSDDBBss  eexxppeecctt  ddooeess  nnoott  ccooiinncciiddee  wwiitthh  wwhhaatt  tthhee  yyoouunngg  ppeeooppllee  

ooffffeerr  oorr  aarree  aabbllee  ttoo  ooffffeerr..  

  

SSoommeettiimmeess  iinn  ffaacctt  tthhee  pprreevvaalleenntt  ffaaccttoorrss  aarree  tthhee  lliimmiittaattiioonnss  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  yyoouutthh  ccoonnddiittiioonn  iittsseellff::  tthhee  vvoolluubbiilliittyy,,  iinnccoonnssttaannccyy  

aanndd  ffiicckklleenneessss  ttyyppiiccaall  ooff  tthheeiirr  aaggee..  

[[3333]]  

SSllooww  iinntteeggrraattiioonn  ooff  wwoommeenn]]  

TThhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  tthhee  wwoommaann  bbrriinnggss  wwiitthh  iitt  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ttoo  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccuullttuurree  aanndd  ppaassttoorraall  aaccttiivviittyy,,  iitt  iinnccoorrppoorraatteess  

nneeww  aassppeeccttss  aanndd  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffeemmiinniinnee  vvaalluueess  aanndd  pprroovvookkeess  aa  nneeww  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  mmaallee  iiddeennttiittyy..    TThhiiss  ccaann  bbee  aa  ssoouurrccee  

ooff  ddiiffffiiccuullttyy  ffoorr  bbootthh  tthhee  SSDDBB  aanndd  tthhee  wwoommaann,,  bbootthh  ooff  tthheemm  ccaalllleedd  ttoo  wwoorrkk  iinn  tthhee  ssaammee  pprroojjeecctt..    WWee  mmuusstt  bbee  aawwaarree  tthhaatt  hheerree  

wwee  hhaavvee  aa  pprroobblleemm  wwhhiicchh  ttoouucchheess  nnoott  oonnllyy  oonn  iiddeeaass  bbuutt  oonn  aaffffeeccttiivviittyy,,  rreellaattiioonnaall  aabbiilliittyy  aanndd  hhaabbiittss,,  wwiitthh  eevviiddeenntt  

ccoonnsseeqquueenncceess  oonn  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann,,  aanndd  aallssoo  oonn  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  ssttyyllee  ooff  tthhee  pprreesseennccee  ooff  tthhee  wwoommaann  iinn  oouurr  

eennvviirroonnmmeennttss..    WWee  mmuusstt  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  tthheerree  hhaass  nnoott  yyeett  bbeeeenn  ssuuffffiicciieenntt  ooppppoorrttuunnee  rreefflleeccttiioonn  oonn  tthhiiss  rreeaalliittyy..    TThhee  pprreesseennccee  ooff  

wwoommeenn  iinn  oouurr  wwoorrkkss  iiss  ssoommeettiimmeess  mmoorree  aa  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  ccuullttuurraall  aanndd  ssoocciiaall  ssiittuuaattiioonnss  tthhaann  ooff  rreefflleexxiivvee  aanndd  ccoommmmoonnllyy  

aaggrreeeedd  ooppttiioonnss..    IItt  mmaayy  bbee  uusseeffuull  aallssoo  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  tthhee  pprreesseennccee  ooff  wwoommeenn  iinn  oouurr  wwoorrkkss  ssoommeettiimmeess  bbeeccoommeess  pprreevvaalleenntt,,  

aammoonngg  bbootthh  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  aaggeennttss  aanndd  tthhoossee  ttoo  wwhhoomm  oouurr  wwoorrkk  iiss  ddiirreecctteedd..    IInn  ssoommee  ccaasseess  tthhiiss  pprreeppoonnddeerraannccee  

ccoouulldd  ddeevveelloopp  iinnttoo  aa  pprroobblleemm  ooff  ''ffeemmiinniizzaattiioonn''  ooff  ssaalleessiiaann  wwoorrkk..  

[[3344]]  

PPrroobblleemmss  ooff  tthhee  VVoolluunntteeeerr  MMoovveemmeenntt  

TThhee  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  vvoolluunntteeeerr  mmoovveemmeenntt  iiss  nnoott  wwiitthhoouutt  iittss  pprroobblleemmss  eeiitthheerr..  

TThhee  mmoorree  sseerriioouuss  oonneess  aarree  ffoouunndd  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  bbuutt,,  tthhoouugghh  iinn  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss,,  tthheeyy  aarree  pprreesseenntt  aallssoo  iinn  eexxppeerriieenncceess  

lliivveedd  iinn  oonnee''ss  oowwnn  ccoouunnttrryy  aallssoo..  

IItt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee  tthhaatt  tthhee  vvoolluunntteeeerr  ddooeess  nnoott  aallwwaayyss  kkeeeepp  uupp  aa  cclloossee  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ffrroomm  

wwhhiicchh  hhee  ccaammee,,  nnoorr  iiss  tthheerree  ssuuffffiicciieenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  sseennddiinngg  aanndd  rreecceeiivviinngg  hhiimm,,  eeiitthheerr  iinn  tthhee  

pprreeppaarraattoorryy  pphhaassee  oorr  iinn  tthhoossee  ooff  tthhee  eexxppeerriieennccee  iittsseellff  aanndd  tthhee  rreettuurrnn..  



PPaarrttiiccuullaarrllyy  iimmppoorrttaanntt  aarree  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  vvoolluunntteeeerr  oonn  hhiiss  rreettuurrnn::  

    aa))  aa  jjuurriiddiiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  pprroobblleemm::  iinnssuurraannccee  aanndd  ppllaaccee  ooff  wwoorrkk,,  hheeaalltthh  aassppeecctt  eettcc..    TThhee  vvoolluunntteeeerr  ffrreeqquueennttllyy  ffiinnddss  iitt  

ddiiffffiiccuulltt  ttoo  oobbttaaiinn  eemmppllooyymmeenntt,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  ccaassee  --  aass  iiss  ddeessiirraabbllee  --  ooff  aa  wwoorrkk  iinn  ccoonnttiinnuuiittyy  aanndd  hhaarrmmoonnyy  wwiitthh  tthhee  

eexxppeerriieennccee  hhee  hhaass  ggaaiinneedd  aanndd  wwiitthh  hhiiss  ffuunnddaammeennttaall  lliiffee--cchhooiicceess;;  

    bb))  aa  pprroobblleemm  ooff  aa  vvooccaattiioonnaall  aanndd  aappoossttoolliicc  kkiinndd::  iinnsseerrttiioonn  iinnttoo  tthhee  llooccaall,,  pprroovviinncciiaall  aanndd  eecccclleessiiaall  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  

ppllaann..    SSoommeettiimmeess  tthhee  ccoommmmuunniittyy  iiss  nnoott  ssuuffffiicciieennttllyy  sseennssiittiivvee  ttoo  tthhee  ccuullttuurraall  rriicchheess  wwhhiicchh  tthhee  rreettuurrnniinngg  vvoolluunntteeeerr  bbrriinnggss  wwiitthh  

hhiimm  aanndd  wwaannttss  ttoo  ooffffeerr  ttoo  hhiiss  nneeww  eennvviirroonnmmeenntt;;  

    cc))  ppssyycchhoollooggiiccaall  aanndd  aaffffeeccttiivvee  pprroobblleemmss::  aacccceeppttaannccee  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aass  aann  eexxpprreessssiioonn  ooff  aapppprreecciiaattiioonn  ooff  tthhee  

eexxppeerriieennccee  mmaaddee  aanndd  ccoonncceerrnn  ffoorr  hhiiss  rreeiinnsseerrttiioonn  aatt  ffaammiillyy,,  aappoossttoolliicc  aanndd  wwoorrkkiinngg  lleevveell  aanndd  iinn  vvoolluunntteeeerr  ggrroouuppss,,  ppoossssiibbllyy  

lliinnkkeedd  wwiitthh  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy..    PPaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  nneeeeddss  ttoo  bbee  ggiivveenn  ttoo  aaffffeeccttiivvee  lliinnkkss  aanndd  bboonnddss  ooff  ffrriieennddsshhiipp  wwhhiicchh  tthhee  

vvoolluunntteeeerr  hhaass  ddeevveellooppeedd  oonn  tthhee  mmiissssiioonnss;;  iinn  tthhiiss  ttoooo  hhee  nneeeeddss  tthhee  ffoollllooww--uupp  aanndd  hheellpp  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  

  

    11..33    TThhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  ssiittuuaattiioonnss  

[[3355]]  

PPlluurriirreelliiggiioouuss  aanndd  pplluurriiccuullttuurraall  ccoonntteexxttss  

IInn  ssoommee  ppaarrttss    aanndd  ccoonntteexxttss  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  wwoorrlldd,,  oonnee  mmaayy  nnoottee  aann  iimmpprreessssiivvee  ffaacctt::  tthhee  ccoonnssiiddeerraabbllee  pprreesseennccee  ooff  llaayy  ppeeooppllee  

ooff  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurreess  aanndd  bbeelliieeffss  wwhhoo  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  oouurr  mmiissssiioonn..    TThhiiss  iiss  eessppeecciiaallllyy  tthhee  ccaassee  iinn  AAssiiaa  aanndd  AAffrriiccaa,,  wwhheerree  ssuucchh  

ppeeooppllee  mmaayy  eevveenn  ffoorrmm  tthhee  mmaajjoorriittyy,,  bbuutt  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  tthhaatt  tthheeiirr  nnuummbbeerr  wwiillll  iinnccrreeaassee  eevveenn  iinn  ttrraaddiittiioonnaallllyy  CChhrriissttiiaann  ccoouunnttrriieess..  

IInn  mmaannyy  ooff  tthheemm,,  wwhhaatt  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ssttrriikkiinngg  iiss  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  tthheeyy  ooffffeerr,,  tthheeiirr  ssttrroonngg  sseennssee  ooff  bbeelloonnggiinngg,,  aanndd  tthhee  eesstteeeemm  

aanndd  vveenneerraattiioonn  tthheeyy  hhaavvee  ffoorr  tthhee  ffiigguurree  ooff  DDoonn  BBoossccoo  aanndd  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn..  

[[3366]]  

VVaarriieettyy  ooff  ssiittuuaattiioonnss  

EEvveenn  aammoonngg  CChhrriissttiiaannss  tthheerree  aarree  mmeemmbbeerrss  ooff  ootthheerr  ddeennoommiinnaattiioonnss  aanndd  tthhoossee  wwhhoo  ccaallll  tthheemmsseellvveess  CChhrriissttiiaann  bbuutt  bbeelloonngg  ttoo  

vvaarriioouuss  sseeccttss..    SSoommee,,  uunnffoorrttuunnaatteellyy,,  pprroovvee  ttoo  bbee  iinnddiiffffeerreenntt  oorr  eevveenn  hhoossttiillee;;  aanndd  ffiinnaallllyy  tthheerree  aarree  ssttiillll  ootthheerrss  wwhhoo  aarree  ppeerrssoonnss  

ooff  ggoooodd  wwiillll  wwhhoo  aarree  rreessppeeccttffuull  ooff  oouurr  ffaaiitthh..  

CCuullttuurraall  aanndd  rreelliiggiioouuss  pplluurraalliissmm  ccoonncceeaallss  uunnssuussppeecctteedd  rriicchheess  aanndd  ccaann  ffaacciilliittaattee  aann  eexxcchhaannggee  ooff  ggiiffttss  wwiitthh  mmuuttuuaall  aaddvvaannttaaggee..      

BBuutt  iitt  ccaann  aallssoo  ggiivvee  rriissee  ttoo  aa  ffaacciillee  ssyynnccrreettiissmm,,  aanndd  ccaann  bbeeccoommee  tthhee  ccaauussee  ooff  tteennssiioonnss,,  hhoossttiilliittyy  aanndd  eevveenn  ooff  vviioolleennccee,,  aass  ssaaddllyy  

hhaappppeennss  iinn  pprreesseenntt  ddaayy  ssoocciieettyy..  

DDeessppiittee  aallll  tthhiiss,,  tthheerree  iiss  aa  ccrraavviinngg  iinn  tthhee  hhuummaann  hheeaarrtt  ffoorr  uunniittyy  iinn  ddiivveerrssiittyy,,  ttoo  rreeaacchh  aa  ccoonnvveerrggeennccee  aanndd  mmoovvee  aahheeaadd  ttooggeetthheerr..    

AAmmoonngg  oouurr  ccoollllaabboorraattoorrss  tthheerree  aarree  tthhoossee  wwhhoo  ffeeeell  vveerryy  ssttrroonnggllyy  aassppiirraattiioonnss  ooff  tthhiiss  kkiinndd  aanndd  aasskk  ttoo  bbee  mmoorree  cclloosseellyy  aassssoocciiaatteedd  

wwiitthh  uuss  iinn  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  tthhee  mmiissssiioonn  ttoo  yyoouutthh..  

SSoommee  ooff  tthheemm  hhaavvee  aa  vviivviidd  ddeessiirree  ttoo  ffeeeell  tthheemmsseellvveess  ppaarrtt  ooff  oouurr  FFaammiillyy,,  bbuutt  ffiinndd  ddiiffffiiccuullttyy  bbeeccaauussee  ooff  tteennssiioonnss  aarriissiinngg  ffrroomm  

ddiiffffeerreenntt  lliinneess  ooff  tthhoouugghhtt,,  ooff  lliivviinngg  tthheeiirr  lliiffee  aanndd  ggiivviinngg  ttoo  iitt  aann  uullttiimmaattee  mmeeaanniinngg..  

[[3377]]  

TToowwaarrddss  uunniittyy  aanndd  bbeelloonnggiinngg  

DDeessppiittee  aallll  tthhiiss,,  tthheerree  iiss  aa  ccrraavviinngg  iinn  tthhee  hhuummaann  hheeaarrtt  ffoorr  uunniittyy  iinn  ddiivveerrssiittyy,,  ttoo  rreeaacchh  aa  ccoonnvveerrggeennccee  aanndd  mmoovvee  aahheeaadd  ttooggeetthheerr..    

AAmmoonngg  oouurr  ccoollllaabboorraattoorrss  tthheerree  aarree  tthhoossee  wwhhoo  ffeeeell  vveerryy  ssttrroonnggllyy  aassppiirraattiioonnss  ooff  tthhiiss  kkiinndd  aanndd  aasskk  ttoo  bbee  mmoorree  cclloosseellyy  aassssoocciiaatteedd  

wwiitthh  uuss  iinn  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  tthhee  mmiissssiioonn  ttoo  yyoouutthh..  

SSoommee  ooff  tthheemm  hhaavvee  aa  vviivviidd  ddeessiirree  ttoo  ffeeeell  tthheemmsseellvveess  ppaarrtt  ooff  oouurr  FFaammiillyy,,  bbuutt  ffiinndd  ddiiffffiiccuullttyy  bbeeccaauussee  ooff  tteennssiioonnss  aarriissiinngg  ffrroomm  

ddiiffffeerreenntt  lliinneess  ooff  tthhoouugghhtt,,  ooff  lliivviinngg  tthheeiirr  lliiffee  aanndd  ggiivviinngg  ttoo  iitt  aann  uullttiimmaattee  mmeeaanniinngg..  

..  

[[3388]]  

PPrroovvooccaattiioonnss  aanndd  rreessppoonnsseess  

TThheessee  ddiiffffeerreenntt  aanndd  pprroobblleemmaattiicc  ssiittuuaattiioonnss  rraaiissee  cceerrttaaiinn  qquueessttiioonnss::  

––  WWhhaatt  kkiinndd  ooff  rreellaattiioonnsshhiipp  sshhoouulldd  wwee  sseett  uupp  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaayy  ppeeooppllee  ooff  tthhiiss  kkiinndd??  

––  HHooww  ccaann  wwee  mmaakkee  ooff  tthhee  CCEEPP,,  tthhee  PPEEPPSS,,  aanndd  ootthheerr  iinniittiiaattiivveess,,  ooccccaassiioonnss  ffoorr  ccoonnttaacctt  aanndd  ggrroowwtthh,,  ffoorr  mmuuttuuaall  eennrriicchhmmeenntt,,  

aanndd  aa  mmeeaannss  ooff  ggrreeaatteerr  eeffffiiccaaccyy  ffoorr  tthhee  mmiissssiioonn  ttoo  yyoouutthh??  

––  HHooww  ccaann  wwee  eennssuurree  tthhee  ssaalleessiiaann  iiddeennttiittyy  ooff  oouurr  wwoorrkkss  aanndd  aaccttiivviittiieess??  

––  HHooww  ccaann  wwee  ggiivvee  tthheemm  rreeccooggnniittiioonn  iinn  tthhee  SSaalleessiiaann  MMoovveemmeenntt??  

TThheessee  aarree  qquueessttiioonnss  wwhhiicchh  ccoonnssttiittuuttee  aa  rreeaall  cchhaalllleennggee  ffoorr  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittiieess..  

  

22..  TThhee  pprraaccttiiccaall  mmaannnneerr  ooff  ccoommmmuunniioonn  aanndd  sshhaarriinngg::  CCEEPP  aanndd  PPEEPPSS  

  

22..11  TThhee  pprroocceessss  ssoo  ffaarr  

[[3399]]  

CCoommmmoonn  ooppeerraattiivvee  mmooddeell  



IInn  tthhee  CCEEPP  iiss  mmaanniiffeesstteedd  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinntteennssee  aanndd  vviissiibbllee  ffoorrmm  tthhee  ccoommmmuunniioonn  aanndd  sshhaarriinngg  iinn  tthhee  ssppiirriitt  aanndd  mmiissssiioonn  ooff  

DDoonn  BBoossccoo  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy..    AAss  aann  ooppeerraattiivvee  mmooddeell  tthhiiss  iiss  rreeccooggnniizzeedd  eevveerryywwhheerree  ttoo  ssoommee  eexxtteenntt  aass  vvaalliidd  aanndd  aass  tthhee  

oonnllyy  pprraaccttiiccaabbllee  mmooddeell  iinn  pprreesseenntt  ccoonnddiittiioonnss,,  ii..ee..  ““tthhee  SSaalleessiiaannss  aass  tthhee  aanniimmaattiinngg  nnuucclleeuuss,,  tthhee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  llaaiittyy  aanndd  

sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  wwiitthh  tthheemm,,  aanndd  tthhee  ddrraawwiinngg  uupp  ooff  aa  ppoossssiibbllee  ppllaann,,  aaddaapptteedd  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhoossee  ffoorr  wwhhoomm  wwee  aarree  

wwoorrkkiinngg,,  ttoo  tthhee  ffoorrcceess  aavvaaiillaabbllee  aanndd  ttoo  tthhee  llooccaall  ccoonntteexxtt””..      

BBuutt  tthhee  eeffffeeccttiivvee  rroollee  ooff  tthhee  SSaalleessiiaannss  iinn  ssuucchh  aa  sscceennaarriioo  vvaarriieess  ggrreeaattllyy..    IInn  mmaannyy  wwoorrkkss  tthheeyy  ddoo  ssuucccceeeedd  iinn  ffoorrmmiinngg  tthhee  

nnuucclleeuuss  rreeffeerrrreedd  ttoo;;  iinn  ootthheerrss  tthheeyy  aarree  aallrreeaaddyy  bbeeccoommiinngg  aann  aaccccoommppaannyyiinngg  pprreesseennccee  wwhhiicchh  ccoonnssttiittuutteess  aa  gguuaarraanntteeee;;  iinn  ootthheerrss  

tthheeyy  pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt  aanndd  gguuiiddaannccee  bbuutt  iinn  aa  lleessss  ddiirreecctt  mmaannnneerr..22  

TThhee  mmiissssiioonn  tthheerreeffoorree  iiss  nnoott  rreeaalliizzeedd  bbyy  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  aalloonnee::  aa  vvaasstt  mmoovveemmeenntt  ooff  ppeerrssoonnss  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  iitt::  ““WWee  

rreeaalliizzee  iinn  oouurr  wwoorrkkss  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  ccoommmmuunniittyy  wwhhiicchh  iinnvvoollvveess  yyoouunngg  ppeeooppllee  aanndd  aadduullttss,,  ppaarreennttss  aanndd  eedduuccaattoorrss,,  

iinn  aa  ffaammiillyy  aattmmoosspphheerree,,  ssoo  tthhaatt  iitt  ccaann  bbeeccoommee  aa  lliivviinngg    eexxppeerriieennccee    ooff  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  aann  iinnddiiccaattiioonn  ooff  GGoodd’’ss  ppllaann  ffoorr  uuss””..33  

[[4400]]  

PPrroobblleemmss  eemmeerrggiinngg  

TThhee  pprroovviinncciiaall  cchhaapptteerrss  hhaavvee  rreeaaffffiirrmmeedd  tthhee  ttaasskk  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  ttoo  bbee  tthhee  aanniimmaattiinngg  nnuucclleeuuss  ooff  tthhee  CCEEPP,,44  aanndd  

hhaavvee  nnootteedd  aa  ppoossiittiivvee  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  aawwaarreenneessss  ooff  ccoommmmuunniittiieess  iinn  tthhiiss  rreessppeecctt..  

BBuutt  rreecceenntt  cchhaannggeess  hhaavvee  bbrroouugghhtt  ttoo  lliigghhtt  ssoommee  iinnnnoovvaattiioonnss  aanndd  ooppeenn  pprroobblleemmss::  

––  tthhee  aanniimmaattiioonn  ooff  tthhee  CCEEPP  ccaannnnoott  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  aalloonnee,,  bbuutt  mmuusstt  aallssoo  hhaavvee  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  llaayy  ppeeooppllee;;  

––  tthhee  pprroocceessss  ooff  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  mmuusstt  bbee  ffoolllloowweedd  bbyy  aallll  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  iinn  tthhee  aanniimmaattiioonn  ooff  tthhee  CCEEPP,,  aanndd  

qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  qquuaalliittaattiivvee  iinnccoonnssiisstteenncciieess  mmuusstt  bbee  oovveerrccoommee;;  

––  ssoolluuttiioonnss  mmuusstt  bbee  ssoouugghhtt  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  cclleeaarr  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  aanndd  tthhee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  llaayy  ppeeooppllee  iinn  tthhee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  CCEEPP,,  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  bbeettwweeeenn  tthhee  llooccaall  ccoouunncciill  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  

aanndd  tthhee  oorrggaanniissmmss  sshhaarriinngg  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  tthhee  CCEEPP;;  

––  tthhee  mmaannnneerr  mmuusstt  bbee  eessttaabblliisshheedd  aass  ttoo  hhooww  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  ccaann  bbee  tthhee  aanniimmaattiinngg  nnuucclleeuuss  iinn  wwoorrkkss  iinn  wwhhiicchh  tthheerree  iiss  

aann  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  aa  ppuubblliicc  bbooddyy,,  aanndd  aallssoo  iinn  aassssoocciiaattiioonnss  wwhhiicchh  hhaavvee  jjuurriiddiiccaall  rreeccooggnniittiioonn  eevveenn  bbeeffoorree  tthhee  SSttaattee,,  wwiitthh  tthheeiirr  

oowwnn  ssttaattuutteess  aanndd  ccoouunncciillss  ooff  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

[[4411]]  

TThhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  CCEEPP  

TThhee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  CCEEPP,,  eevveenn  iinn  iittss  eeaarrllyy  ssttaaggeess,,  hhaass  ggiivveenn  ppoossiittiivvee  rreessuullttss::  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  SSDDBBss  hhaass  bbeeeenn  sshhaarreedd  ttoo  aa  

ggrreeaatteerr  eexxtteenntt;;  ffuunnccttiioonnss  aanndd  ttaasskkss  pprrooppeerrllyy  bbeelloonnggiinngg  ttoo  llaayy  ppeeooppllee  hhaavvee  bbeeccoommee  cclleeaarreerr,,  aanndd  tthhee  yyoouunnggsstteerrss  tthheemmsseellvveess  

hhaavvee  ffeelltt  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  aann  eennrriicchhmmeenntt  ooff  tthhee  eedduuccaattiivvee  pprreesseennccee..  

TThhee  aarrttiiccuullaattiioonn  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  oorrggaanniissmmss  aanndd  ccoouunncciillss  hhaass  iimmpprroovveedd,,  tthheerreebbyy  ppeerrmmiittttiinngg  aa  mmoorree  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  

iinntteeggrraattiioonn  ooff  tthhee  llaaiittyy..    TThheeiirr  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  iinnvvoollvveemmeenntt  iiss  iinnccrreeaassiinngg  eessppeecciiaallllyy  iinn  yyoouutthh  cceennttrreess,,  aassssoocciiaattiioonnss  

aanndd  ggrroouuppss  wwiitthh  vvaarriieedd  iinntteerreessttss..    TThhiiss  iiss  dduuee  ttoo  aa  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  sseennssee  ooff  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  CCEEPP  aanndd  ooff  sshhaarriinngg  iinn  tthhee  

eedduuccaattiivvee  ccoommmmiittmmeenntt  bbyy  iittss  vvaarriioouuss  ccoommppoonneennttss..  

IInn  ssoommee  ccoonntteexxttss  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ppeerrssoonnss  ooff  ootthheerr  rreelliiggiioouuss  ffaaiitthhss  sseeeemmss  nnoott  ttoo  hhaavvee  ccrreeaatteedd  sseerriioouuss  oobbssttaacclleess  ttoo  tthhee  

eedduuccaattiivvee  pprroocceessss..    SSoommeettiimmeess,,  iinn  ffaacctt,,  iitt  ccaann  eennrriicchh  tthhee  CCEEPP..  

[[4422]]  

PPEEPPSS::  mmeeddiittiioonn  ooff  tthhee  mmiissssiioonn  

SSiinnccee  tthhee  GGCC2211  tthhee  PPEEPPSS  hhaass  bbeeeenn  rreeccooggnniizzeedd  aass  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn..    EEdduuccaattiivvee  aanndd  

ppaassttoorraall  pprroojjeeccttss  aarree  aallwwaayyss  bbeetttteerr  uunnddeerrssttoooodd,,  iinn  eevveerryy  llaattiittuuddee  aanndd  ccuullttuurree,,  aass  aa  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn  iinn  

hhiissttoorryy..    IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  aallssoo  ttoo  eemmpphhaassiizzee  tthhaatt  tthhee  llaaiittyy  hhaavvee  eexxpprreesssseedd  tthhee  ddeessiirree  ffoorr  ggrreeaatteerr  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  

tthhee  PPEEPPSS..  

TThhee  eellaabboorraattiioonn,,  rreeaalliizzaattiioonn  aanndd  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  PPEEPPSS  pprroovviiddeess  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  mmeennttaalliittyy  ooff  lliivviinngg  aanndd  

wwoorrkkiinngg  ttooggeetthheerr..  

EEdduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  ccoommmmuunniittiieess  wwhhiicchh  hhaavvee  ddrraawwnn  uupp  tthhee  PPEEPPSS  nnooww  lliivvee  iitt  aass  aa  ccrriitteerriioonn  aanndd  gguuiiddee  ffoorr  sshhaarreedd  aaccttiioonn,,  aass  

aa  vveerriiffiiccaattiioonn  ffoorr  tthheeiirr  aaccttiivviittyy,,  aass  aa  pprraaccttiiccaall  iinnssttrruummeenntt  ffoorr  aanniimmaattiioonn,,  aanndd  aass  aa  pprriivviilleeggeedd  mmeeaannss  ffoorr  tthhee  oonnggooiinngg  ffoorrmmaattiioonn  

ooff  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy..  

[[4433]]  

FFoorrmmaattiioonn  tthhrroouugghh  aaccttiivviittyy  

TThhee  uussee  ooff  tthhee  nneeww  ooppeerraattiivvee  mmooddeell  hhaass  hhiigghhlliigghhtteedd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  uuppddaattiinngg  aanndd  ggrreeaatteerr  ccoommppeetteennccee..    BBuutt  iitt  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  

ffoouunndd  ttrruuee  tthhaatt  tthhee  ffiirrsstt  aanndd  bbeesstt  mmooddee  ooff  sseellff--ffoorrmmaattiioonn  ttoo  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iiss  tthhee  ccoorrrreecctt  ffuunnccttiioonniinngg  

ooff  tthhee  CCEEPP..    WWhheenn  rreeaalliizzeedd  iinn  tthhee  bbeesstt  ccoonnddiittiioonnss  tthhiiss  hhaass  aallssoo  ddeemmoonnssttrraatteedd  tthhee  oorriiggiinnaalliittyy  aanndd  ffeerrttiilliittyy  ooff  rreecciipprrooccaall  

ffoorrmmaattiioonn..  

SSoommee  ccoommmmuunniittiieess  hhaavvee  ggoonnee  ffuurrtthheerr  ssttiillll;;  tthheeyy  hhaavvee  oorrggaanniizzeedd  ssppeecciiaall  mmeeeettiinnggss  ffoorr  eexxcclluussiivveellyy  ffoorrmmaattiivvee  ppuurrppoosseess,,  aanndd  

hhaavvee  aallssoo  llaauunncchheedd  eexxppeerriieenncceess  ooff  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  iinniittiiaattiivveess  ooff  aa  rreelliiggiioouuss  cchhaarraacctteerr  ((pprraayyeerr,,  rreettrreeaattss,,  cceelleebbrraattiioonnss))  ffoorr  aallll  tthhee  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  eedduuccaattiivvee  ccoommmmuunniittyy..  



  

22..22  DDiiffffiiccuullttiieess  ooff  rreeaalliizzaattiioonn  

[[4444]]  

AA  ddiiffffiiccuulltt  bbeeggiinnnniinngg  

IInn  tthhee  llaauunncchhiinngg  ooff  tthhee  CCEEPP  ssoommee  ddiiffffiiccuullttiieess  hhaavvee  bbeeeenn  ffoouunndd  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  bbootthh  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy,,  dduuee  ssoommeettiimmeess  ttoo  cciivviill  

lleeggiissllaattiioonn  aanndd  tthhee  llaacckk  ooff  aa  cclleeaarr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ssaalleessiiaann  rreelliiggiioouuss  ccoommmmuunniittyy  aanndd  tthhee  

eedduuccaattiivvee  ccoommmmuunniittyy..    IItt  nneeeeddss  ttoo  bbee  eemmpphhaassiizzeedd  tthhaatt  rreellaattiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  rreelliiggiioouuss  ccoommmmuunniittyy  aanndd  tthhee  CCEEPP  rreefflleecctt  aallssoo  

tthhee  iinntteerrnnaall  cchhaannggeess  wwiitthhiinn  tthhee  rreelliiggiioouuss  ccoommmmuunniittyy  iittsseellff::  tthhee  nnuummeerriiccaall  ddiimmiinnuuttiioonn  ooff  tthhee  SSaalleessiiaannss,,  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  ffiieellddss  ooff  

iinntteerrvveennttiioonn,,  rrhhyytthhmmss  ooff  lliiffee,,  aaggee  aanndd  hheeaalltthh..    PPrreesseenntt  eexxppeerriieenncceess  aarree  tthheerreeffoorree  vvaarriieedd  iinn  nnaattuurree::  ssoommee  ppoossiittiivvee  aanndd  ffoorrwwaarrdd--

llooookkiinngg,,  ootthheerrss  ssllooww  aanndd  ssoommeewwhhaatt  rreessiissttaanntt..  

[[4455]]  

AApppprreehheennssiioonn  ooff  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ccoonnsseeccrraatteedd  

TThhee  mmaattuurriinngg  iinn  tthhee  ppeerriioodd  ffoolllloowwiinngg  VVaattiiccaann  IIII  ooff  tthhee  llaayy  vvooccaattiioonn  cchhaalllleennggeess  tthhee  SSDDBB  iiddeennttiittyy  ffrroomm  tthhee  ssppeecciiffiicc  ssttaannddppooiinntt  

ooff  ccoonnsseeccrraattiioonn..  

IInn  ssoommee  SSDDBBss  oonnee  nnootteess  sseennssiittiivviittiieess  wwhhiicchh  ggiivvee  rriissee  ttoo  ccoonncceerrnn::  

––  ssoommeettiimmeess  tthhee  SSaalleessiiaann  ffeeeellss  hhee  hhaass  ttoo  lliivvee  aa  ddoouubbllee  lliiffee::  ooff  ccoonnsseeccrraattiioonn  wwhheenn  lliivviinngg  ccoommmmuunniittyy  lliiffee,,  aanndd  ooff  tthhee  llaaiittyy  iinn  hhiiss  

pprrooffeessssiioonnaall  wwoorrkk,,  nnoo  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  llaayy  ppeeooppllee;;  

––  iitt  sseeeemmss  ttoo  ssoommee  tthhaatt  llaayy  ppeerrssoonnss  ccaann  nnooww  ddoo  eevveerryytthhiinngg  oorr  nneeaarrllyy  eevveerryytthhiinngg  tthhaatt  tthhee  ccoonnsseeccrraatteedd  ppeerrssoonn  ddooeess,,  wwhhiillee  ssttiillll  

rreemmaaiinniinngg  aa  llaayy  ppeerrssoonn;;  

––  ootthheerrss  tthhiinnkk  tthhaatt  tthhee  ggoooodd  tthheeyy  ccaann  ddoo  aass  ccoonnsseeccrraatteedd  rreelliiggiioouuss  iinn  aa  ccoommmmuunniittyy  wwhhiicchh  ““lliimmiittss””  tthheeiirr  aaccttiivviittiieess,,  tthheeyy  ccoouulldd  ddoo  

mmoorree  eeffffiiccaacciioouussllyy  oouuttssiiddee,,  aass  ccoommmmiitttteedd  llaayymmeenn;;  

––  aanndd  ffiinnaallllyy  tthheerree  aarree  hheerree  aanndd  tthheerree  ssttiillll  aattttiittuuddeess  ooff  cclleerriiccaalliissmm  sshhoowwnn  iinn  tthhee  ddiiffffiiccuullttyy  ooff  tthhiinnkkiinngg  iinn  tthhee  kkeeyy  ooff  tthhee  

eedduuccaattiivvee  ccoommmmuunniittyy  oorr  iinn  tthhee  rreessiissttaannccee  iinn  eennttrruussttiinngg  ttoo  llaayy  ppeeooppllee  ttaasskkss  ooff  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn..  

IInn  aaddddiittiioonn  tthheerree  aarree  llaayy  ppeeooppllee  wwhhoo  ffeeeell  ssoommeewwhhaatt  aatt  aa  lloossss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  cceerrttaaiinn  SSDDBBss::  rraatthheerr  tthhaann  ccoonnsseeccrraatteedd  ppeerrssoonnss  

tthheeyy  sseeeemm  aatt  ttiimmeess  mmoorree  lliikkee  eennttrreepprreenneeuurrss  oorr  aaddmmiinniissttrraattoorrss  pprreeooccccuuppiieedd  aabboouutt  eeffffiicciieennccyy..    OOnnee  wwoonnddeerrss  wwhheetthheerr  tthheeyy  hhaavvee  

ddoonnee  aawwaayy  wwiitthh  aallll  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo..    WWee  nneeeedd  ttoo  ffiinndd  aa  mmoorree  mmaattuurree  bbaallaannccee..  

IIff  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd  tthhee  pprreesseenntt  ddiissccoovveerryy  ooff  tthhee  llaayy  vvooccaattiioonn  ccaann  sseeeemm  ttoo  bbee  aa  rreeaaccttiioonn  aaggaaiinnsstt  tthhee  ssuuppppoosseedd  ssuuppeerriioorriittyy  ooff  

tthhoossee  wwhhoo  aarree  ccoonnsseeccrraatteedd,,  aass  bbeeiinngg  mmoorree  ccoommppeetteenntt  aanndd  rreessppoonnssiibbllee  iinn  eedduuccaattiivvee  ccoommmmiittmmeenntt  aanndd  tthhee  oonnllyy  ttrruuee  bbeeaarreerrss  ooff  

tthhee  cchhaarriissmm,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  tthhee  iinnssiisstteennccee  oonn  tthhee  vvooccaattiioonn  ooff  tthhee  llaayy  ppeerrssoonn  mmuusstt  ppooiinntt  ttoo  tthhee  iiddeennttiittyy  ooff  tthhoossee  wwhhoo  aarree  

ccoonnsseeccrraatteedd  aass  aa  ssppeecciiffiicc  aanndd  ddyynnaammiicc  ffoorrccee  ffoorr  tthhee  eedduuccaattiioonn  aanndd  aanniimmaattiioonn  ooff  tthhee  CCEEPP..  

[[4466]]  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  nndd  iinnvvoollvveemmeenntt  

TThhee  pprreesseenntt  ssiittuuaattiioonn  ooff  tthhee  CCEEPP  iiss  aann  iinnddiiccaattiioonn  ooff  tthhee  iinnssuuffffiicciieennccyy    ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ooff  iinnvvoollvveemmeenntt  aanndd  ooff  tthhee  ffuullll  

sshhaarriinngg  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  

MMuuttuuaall  ooppeennnneessss  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy  ssoommeettiimmeess  rreedduucceess  mmeerreellyy  ttoo  iinntteerrppeerrssoonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  wwhhiicchh  llaacckkss  tthhee  

ssuuppppoorrtt  ooff  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzeedd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  CCEEPP..  

TThhiiss  ssiittuuaattiioonn  ddeettrraaccttss  ffrroomm  tthhee  pprrooppeerr  sshhaarriinngg  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  ppllaannnniinngg,,  aanndd  tthhee  ppeerrssoonnaall  aacccceeppttaannccee  bbyy  aallll,,  SSDDBBss  aanndd  

llaaiittyy,,  ooff  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  ccoonnccrreettee  pprrooggrraammmmeess..    IItt  hhaass  nnoott  yyeett  bbeeeenn  ppoossssiibbllee  ttoo  iinnvvoollvvee  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCEEPP  iinn  tthhee  

eexxppllooiittaattiioonn  ooff  tthhee  ccoommppeetteennccee  aanndd  aabbiilliittyy  ooff  llaayy  ppeeooppllee  aanndd  ttoo  mmaakkee  tthheemm  sshhaarree  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  eedduuccaattiivvee  eexxppeerriieenncceess  aanndd  

ffoorr  CChhrriissttiiaann  ffoorrmmaattiioonn..  

CCooooppeerraattoorrss  ttoooo,,  aanndd  ootthheerr  llaayy  ppeeooppllee  iinn  oouurr  wwoorrkkss  wwhhoo  aarree  mmeemmbbeerrss  ooff  ggrroouuppss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy,,  hhaavvee  nnoott  yyeett  ffoouunndd  iinn  

tthhee  CCEEPP  aann  aaddeeqquuaattee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  tthheeiirr  vvooccaattiioonn..  

[[4477]]  

LLaacckk  ooff  tthhee  PPEEPPSS  

TThhee  PPEEPPSS  iiss  nnoott  yyeett  pprreesseenntt  iinn  aallll  ssaalleessiiaann  wwoorrkkss,,  aanndd  iittss  aabbsseennccee  iiss  aann  oobbssttaaccllee  ttoo  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy  ssuucccceessssffuullllyy  wwoorrkkiinngg  

ttooggeetthheerr..  

SSoommeettiimmeess  tthhee  PPEEPPSS  iiss  ddrraawwnn  uupp  bbyy  ssoommee  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  aanndd  hheennccee  iitt  rruunnss  tthhee  rriisskk  ooff  rreemmaaiinniinngg  jjuusstt  aa  

tthheeoorreettiiccaall  ddooccuummeenntt,,  lliittttllee  kknnoowwnn  ttoo  tthhee  llaaiittyy  aanndd  ttoo  tthhee  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  CCEEPP  iinn  ggeenneerraall..    IInn  ccoonnsseeqquueennccee  iitt  bbeeccoommeess  iinn  

nnoo  wwaayy  aa  ppooiinntt  ooff  ccoonnvveerrggeennccee  aanndd  rreeffeerreennccee  ffoorr  ddaaiillyy  ccoollllaabboorraattiioonn..  

AAnndd  tthheenn  tthheerree  aarree  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittiieess  ttoooo  wwhhoo  ffiinndd  iitt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  aacccceepptt  tthhee  ttaasskk  ooff  bbeeiinngg  aa  cceennttrree  ooff  ccoommmmuunniioonn  aanndd  

ppaarrttiicciippaattiioonn..    IInn  tthheessee  ccaasseess  tthhee  PPEEPPSS  iiss  nnoott  uusseedd  iinn  aa  ssyysstteemmaattiicc  mmaannnneerr  aanndd  ppaassttoorraall  wwoorrkk  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aa  ttaasskk  oonnllyy  ffoorr  tthhee  

SSaalleessiiaannss  oorr  ppaassttoorraall  aanniimmaattoorrss  aanndd  nnoott  oonnee  ffoorr  tthhee  eennttiirree  eedduuccaattiivvee  ccoommmmuunniittyy..  

  

  

33..  FFoorrmmss  ooff  ccoommmmuunniioonn  oorr  sshhaarriinngg  aanndd  bbeelloonnggiinngg::  

TThhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  aanndd  SSaalleessiiaann  MMoovveemmeenntt  



  

[[4488]]  

SSaalleessiinn  FFaammiillyy  

DDoonn  BBoossccoo  ““ffoouunnddeedd  nnoott  oonnllyy  tthhee  SSoocciieettyy  ooff  SStt  FFrraanncciiss  ddee  SSaalleess  bbuutt  aallssoo  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  tthhee  DDaauugghhtteerrss  ooff  MMaarryy  HHeellpp  ooff  

CChhrriissttiiaannss  aanndd  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  SSaalleessiiaann  CCooooppeerraattoorrss””..55  

TThheessee  ggrroouuppss  aanndd  ootthheerrss  bboorrnn  llaatteerr  mmaakkee  uupp  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy..66  

TThhee  uunniittyy  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  iinnccrreeaasseess  wwiitthh  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ccoommmmoonn  mmiissssiioonn  ssttaarrttiinngg  ffrroomm  tthhee  ssppeecciiffiicc  vvooccaattiioonn  

ooff  eeaacchh  mmeemmbbeerr..  

TThhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  ppoossttccoonncciilliiaarr  ppeerriioodd  hhaass  lleefftt  uuss  aa  pprreecciioouuss  hheerriittaaggee  ooff  ggooaallss  aacchhiieevveedd::  tthhee  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ooffffiicciiaall  

ddooccuummeennttss  ffoorr  eeaacchh  bbrraanncchh  ooff  tthhee  FFaammiillyy  ffoorr  tthhee  aanniimmaattiioonn  aanndd  lliiffee  iittsseellff  ooff  tthhee  aassssoocciiaattiioonnss;;  tthhee  CCoommmmoonn  IIddeennttiittyy  CCaarrdd;;  tthhee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  llaayy  ppeeooppllee  iinn  tthhee  GGCC2244,,  aa  vviissiibbllee  aanndd  pprroopphheettiicc  ssiiggnn  ooff  aa  ffoorrmmaattiioonn  pprroocceessss  ttoo  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  ttooggeetthheerr..  

BBuutt  tthhee  cchhaannggee  ooff  mmeennttaalliittyy  nneeeeddeedd  ttoo  rreeaacchh  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  ccoommmmoonn  rreessppoonnssiibbiilliittyy  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ccoonnffrroonnttiinngg  tthhee  mmiissssiioonn  

ttoo  tthhee  yyoouunngg  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aassssiimmiillaatteedd  bbyy  aallll  bbeeccaauussee,,  aammoonngg  ootthheerr  rreeaassoonnss,,  vvooccaattiioonnaall  ddiisscceerrnnmmeenntt  hhaass  nnoott  aallwwaayyss  bbeeeenn  

ccaarrrriieedd  oouutt  wwiitthhiinn  tthhee  vvaarriioouuss  ccoommppoonneenntt  ggrroouuppss  wwiitthh  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  llaayy  ffaaiitthhffuull..  

TThheerree  aarree  ssttiillll  eennvviirroonnmmeennttss  iinn  wwhhiicchh  aa  cceerrttaaiinn  ppaatteerrnnaalliissmm  wweeaakkeennss  tthhee  aauuttoonnoommyy  ooff  tthhee  llaaiittyy,,  aanndd  iinnaaddeeqquuaattee  ffoorrmmaattiioonn  

ccoommpprroommiisseess  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  tthhee  mmiissssiioonn..  

[[4499]]  

TThhee  SSaalleessiiaann  MMoovveemmeenntt  

IItt  wwoouulldd  bbee  aann  iimmppoovveerriisshhmmeenntt  aanndd  aann  eexxcceessssiivvee  ssiimmpplliiffiiccaattiioonn  wweerree  wwee  ttoo  rreedduuccee  tthhee  aarreeaa  ooff  iinnfflluueennccee  ooff  tthhee  ppeerrssoonn  aanndd  

mmeessssaaggee  ooff  DDoonn  BBoossccoo  ttoo  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  aalloonnee..  

FFrroomm  tthhee  vveerryy  bbeeggiinnnniinngg  ooff  ssaalleessiiaann  wwoorrkk,,  iinn  ffaacctt,,  aa  vvaasstt  mmoovveemmeenntt  ooff  ppeerrssoonnss  aanndd  ggrroouuppss,,  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  ooff  ddiiffffeerreenntt  

ccoonnddiittiioonnss  ooff  lliiffee,,  ggrreeww  uupp  aarroouunndd  DDoonn  BBoossccoo..77    SSuubbsseeqquueenntt  hhiissttoorryy  sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  mmoovveemmeenntt  hhaass  bbeeeenn  mmaarrkkeedd  bbyy  aa  ssppiirriittuuaall  

ccoonnvveerrggeennccee  aanndd  aa  sshhaarreedd  oobbjjeeccttiivvee  ooff  eedduuccaattiioonn,,  wwiitthh  ssoo  bbrrooaadd  aann  aapppprrooaacchh  aass  ttoo  iinnvvoollvvee  aallssoo  tthhoossee  oouuttssiiddee  tthhee  CChhrriissttiiaann  

ccaatteeggoorryy..  

TThhee  VVaallddooccccoo  mmooddeell  hhaass  oovveerrccoommee  ccuullttuurraall  aanndd  tteerrrriittoorriiaall  lliimmiittaattiioonnss,,  aanndd  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  ““ggoooodd  CChhrriissttiiaannss  aanndd  uupprriigghhtt  

cciittiizzeennss””  hhaass  bbeeeenn  sspprreeaadd  ffaarr  aanndd  wwiiddee..    TTooddaayy  tthhee  ssaalleessiiaann  pprreesseennccee  iiss  eemmbbooddiieedd  iinn  wwiiddeellyy  ddiiffffeerreenntt  ccoonntteexxttss,,  cchhaarraacctteerriizzeedd  

bbyy  pplluurriiccuullttuurraall  aanndd  pplluurriirreelliiggiioouuss  sseettttiinnggss,,  tthhuuss  rreeaalliizziinngg  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  ccoollllaabboorraattiioonnss..  

IIff  wwee  aarree  llooookkiinngg  ffoorr  iimmaaggeess  ttoo  eennaabbllee  uuss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  aallll  tthhiiss,,  wwee  ccoouulldd  ssaayy  tthhaatt  jjuusstt  aass  aann  eecchhoo  bbeelloonnggss  ttoo  tthhee  ssoouunndd  tthhaatt  

mmaakkeess  iitt,,  aanndd  eevveerryy  ffllooww  ooff  wwaatteerr  rreeffeerrss  bbaacckk  ttoo  iittss  ssoouurrccee,,  eevveerryy  bbrraanncchh  ttoo  iittss  rroooott,,  eevveerryy  rriippppllee  ((eevveenn  tthhee  wweeaakkeesstt  aanndd  mmoosstt  

ddiissttaanntt))  iiss  ccoonncceennttrriicc  wwiitthh  iittss  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt,,  ssoo  iitt  iiss  wwiitthh  tthhoossee  wwhhoo  ““wwoorrkk  ffoorr  tthhee  ssaallvvaattiioonn  ooff  tthhee  yyoouunngg””  iinn  DDoonn  BBoossccoo’’ss  

nnaammee..  

TThhee  SSaalleessiiaann  MMoovveemmeenntt  iiss  nnoott  aa  ssttrruuccttuurreedd  rreeaalliittyy  wwiitthh  aa  pprreecciissee  oorrggaanniizzaattiioonn..    AAbboovvee  aallll  eellssee  iitt  iiss  aann  aawwaarreenneessss,,  aa  

mmoobbiilliizzaattiioonn,,  aann  aaffffeeccttiivvee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  bbeelloonnggiinngg  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  ggoooodd  ooff  tthhee  yyoouunngg..  

AAlltthhoouugghh  nnoott  eevveerryywwhheerree  aarree  tthhee  SSDDBBss  aanndd  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  aawwaarree  ooff  tthhee  rriicchhnneessss  aanndd  vvaasstt  nnaattuurree  ooff  tthhee  rraaddiiaattiioonn  ooff  DDoonn  

BBoossccoo’’ss  cchhaarriissmm,,  tthhee  llaatttteerr  iiss  wweellll  kknnoowwnn  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  wwaanntt  ttoo  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  eedduuccaattiivvee  pprroocceesssseess..  

OOff  tthhiiss  tthheerree  aarree  ttwwoo  vviissiibbllee  iinnddiiccaattiioonnss::  

aa..  tthhee  yyoouutthhffuull  aanndd  ssoocciiaall  vvoolluunntteeeerr  mmoovveemmeenntt  uunnddrrssttoooodd  aass  aann  ooffffeerriinngg  ooff  ttiimmee,,  ddeeddiiccaattiioonn  aanndd  ccoommmmiittmmeenntt,,  ooff  ssuuppppoorrtt  aanndd  

sseerrvviiccee  iinn  ppaassttoorraall  wwoorrkk  aanndd  hhuummaann  aaddvvaanncceemmeenntt;;  

bb..  tthhee  ddiiaalloogguuee  aanndd  eedduuccaattiivvee  iinnvvoollvveemmeenntt  nnooww  eexxiissttiinngg  iinn  eevveerryy  ccoonnttiinneenntt,,  wwiitthh  vvaarryyiinngg  ccuullttuurraall  aanndd  rreelliiggiioouuss  iinntteennssiittyy,,  iinn  

aann  iinntteerraaccttiivvee  pprroocceessss  ooff  eexxcchhaannggee  ooff  ggiiffttss  aanndd  ooff  eeccuummeenniissmm..  

[[5500]]  

IInn  tthhiiss  bbrrooaadd  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  MMoovveemmeenntt  iiss  iinnsseerrtteedd  tthhee  vvaarriieeggaatteedd  rreeaalliittyy  ooff  tthhee  FFrriieennddss  ooff  DDoonn  BBoossccoo::  ssyymmppaatthhiizzeerrss,,  

aaddmmiirreerrss,,  bbeenneeffaaccttoorrss,,  ccoollllaabboorraattoorrss,,  aaddvviisseerrss,,  bbeelliieevveerrss  aanndd  nnoonn--bbeelliieevveerrss,,  aanndd  nnoonn--CChhrriissttiiaannss..88    WWiitthh  ddiiffffeerreenntt  sshhaaddeess  ooff  

mmeeaanniinngg  tthheeyy  pprreesseenntt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iiddeennttiittyy::  

––  tthheeyy  rreevveeaall  aann  aattttiittuuddee  ooff  eemmppaatthhyy  ffoorr  tthhee  ffiigguurree  ooff  DDoonn  BBoossccoo,,  hhiiss  ssppiirriitt  aanndd  mmiissssiioonn;;  

––  tthheeyy  eexxpprreessss  aa  ppeerrssoonnaall  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  DDoonn  BBoossccoo;;  

––  tthheeyy  iinntteenndd  ttoo  ccoollllaabboorraattee  iinn  vvaarriioouuss  wwaayyss  iinn  iinniittiiaattiivveess  ooff  ggoooodd,,  sshhaarriinngg  iinn  tthhiiss  wwaayy  iinn  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn..  

IItt  iiss  rreeccooggnniizzeedd  tthhaatt  tthhee  FFrriieennddss  ooff  DDoonn  BBoossccoo  aarree  iinnsseerrtteedd  iinn  aa  wwiiddeerr  mmoovveemmeenntt  tthhaann  tthhee  pprreesseenntt  rreeaalliittyy  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  

FFaammiillyy..    TThheeiirr  iinnsseerrttiioonn  iinn  tthhee  ssppiirriitt  aanndd  mmiissssiioonn  ooff  DDoonn  BBoossccoo  iiss  ddiivveerrssiiffiieedd,,  wwiitthh  aa  vvaarriieettyy  ooff  ddeeggrreeeess  aanndd  aattttiittuuddeess,,  aafftteerr  

tthhee  ffaasshhiioonn  ooff  ccoonncceennttrriicc  cciirrcclleess::  ffoorr  ssoommee  iitt  iiss  aa  mmaatttteerr  ooff  ddiirreecctt  iinnvvoollvveemmeenntt,,  ffoorr  ootthheerrss  ooff  iinnddiirreecctt  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

[[5511]]  

SSiinnccee  tthhee  cceenntteennaarryy  ooff  11998888  aanndd  tthhee  GGCC2233,,  tthhee  SSDDBBss,,  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  aanndd  SSaalleessiiaann  MMoovveemmeenntt  hhaavvee  bbeeeenn  sshhaarriinngg  aa  ttrruuee  aanndd  

pprrooppeerr  pprroocceessss  ooff  ccoommmmuunniioonn  aanndd  sshhaarriinngg..  

IInn  tthhiiss  tthhee  yyoouunngg  ppeeooppllee  ffoorrmm  tthhee  mmoosstt  sseennssiittiivvee  aanndd  rreeaaccttiivvee  ppaarrtt,,  wwiilllliinnggllyy  eenntteerriinngg  tthhee  MMoovveemmeenntt  ssoo  aass  ttoo  lliivvee  tthhee  ssaalleessiiaann  

ooppttiioonn  ffoorr  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  yyoouutthh..  



EEvveenn  tthhoouugghh  tthhee  ssaammee  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ddeeggrreeee  ooff  sshhaarriinngg  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  aacchhiieevveedd  iinn  eevveerryy  pprroovviinnccee,,  eevveerryywwhheerree  aatttteemmppttss  hhaavvee  

bbeeeenn  mmaaddee  ttoo  eessttaabblliisshh  wwiitthh  tthhee  SSDDBBss  aa  nneeww  kkiinndd  ooff  eennccoouunntteerr,,  aabbllee  ttoo  ooppeenn  uupp  vvooccaattiioonnaall  oouuttlleettss  aanndd  ttoo  ddeevveelloopp  wwiitthh  yyoouunngg  

ppeeooppllee  ffrroonnttiieerrss  wwiitthh  tthhee  iinnddiiffffeerreenntt  aanndd  tthhoossee  aatt  aa  ddiissttaannccee,,  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  nneeww  ddeemmaannddss  aanndd  cchhaalllleennggeess..  

TThhee  SSaalleessiiaann  YYoouutthh  MMoovveemmeenntt  ((SSYYMM))  hhaass  rreecceeiivveedd  ooffffiicciiaall  rreeccooggnniittiioonn  ffrroomm  tthhee  HHoollyy  SSeeee  aanndd  ttaakkeess  ppaarrtt  iinn  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  

““CCoonnssiilliiuumm  pprroo  LLaaiicciiss””..  

IItt  iiss  aa  mmoovveemmeenntt  wwiitthh  aann  eedduuccaattiivvee  cchhaarraacctteerr  ooffffeerreedd  ttoo  aallll  yyoouunngg  ppeeooppllee  aanndd  wwiitthh  aa  mmiissssiioonnaarryy  ssllaanntt..    TThhee  mmoorree  sseennssiittiivvee  

mmeemmbbeerrss  aarree  aawwaarree  tthhaatt  tthheeyy  aarree  bbeeaarreerrss  ooff  aa  pprreecciioouuss  ppaattrriimmoonnyy  ffoorr  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn,,  aanndd  aasskk  ttoo  bbee  hheellppeedd  iinn  tthhee  ddiissccoovveerryy  

ooff  tthhee  pprroojjeecctt  ooff  lliiffee  aanndd  iinn  tthhee  cchhooiiccee  ooff  aa  pprroocceessss  wwhhiicchh  wwiillll  mmaakkee  tthheemm  ssttrroonngg  iinn  ssppiirriittuuaalliittyy  aanndd  wwiittnneessss..  

TThhee  aanniimmaattiinngg  ffoorrccee  ooff  tthhee  SSYYMM  iiss  nnoott,,  iinn  ffaacctt,,  iittss  oorrggaanniizzaattiioonn  bbuutt  tthhee  ssaalleessiiaann  yyoouutthh  ssppiirriittuuaalliittyy::  iitt  iiss  iinn  tthhiiss  tthhaatt  aallll  ggrroouuppss  

ccoonnvveerrggee..  

FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  ssppiirriittuuaalliittyy  rreeqquuiirreess  aa  ccoonnssttaanntt  eeffffoorrtt  aatt  ffoorrmmaattiioonn..    PPaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  nneeeeddss  ttoo  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  vvooccaattiioonnaall  

gguuiiddaannccee  ooff  tthhee  yyoouunngg  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  bbeeccoommee  iinnsseerrtteedd  iinnttoo  tthhee  eecccclleessiiaall  aanndd  ssoocciiaall  wwoorrlldd  wwiitthh  ooppttiioonnss  aanndd  ccoommmmiittmmeennttss  wwhhiicchh  

aarree  aa  rreessppoonnssee  ttoo  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  pprreesseenntt--ddaayy  wwoorrlldd..  

  

  

  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  33  

PPRROOSSPPEECCTTSS  AANNDD  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  

  

  

[[5522]]  

FFrroomm  tthhee  pprreesseenntt  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  LLaaiittyy,,  tthheerree  aarriissee  cceerrttaaiinn  pprroossppeeccttss  wwhhiicchh  

ccaallll  ffoorr  aa  ffuunnddaammeennttaall  ddooccttrriinnee  ffoorr  sshhaappiinngg  oouurr  aaccttiivviittyy,,  aass  ssiiggnniiffiiccaanntt  ooppeenniinnggss  ttoo  aa  ffuuttuurree  ooff  iinnnnoovvaattiioonnss  aanndd  cchhaarriissmmaattiicc  

ffeerrttiilliittyy..  

  

  

11..  BBrrooaaddeenniinngg  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  tthhee  ssppiirriitt  aanndd  mmiissssiioonn  

[[5522]]  

TTooddaayy  tthhee  mmiissssiioonn  rreeqquuiirreess  tthhee  mmoobbiilliizzaattiioonn  ooff  aallll  tthhee  ffoorrcceess  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  aanndd  ooff  tthhee  vvaasstt  MMoovveemmeenntt  ooff  ppeerrssoonnss  

wwhhoo  ssuurrrroouunndd  DDoonn  BBoossccoo,,  ttoo  ffaaccee  uupp  ssttrraatteeggiiccaallllyy  ttoo  tthhee  pprreesseenntt  ssoocciiaall,,  ccuullttuurraall  aanndd  rreelliiggiioouuss  ssiittuuaattiioonn  wwiitthh  iittss  mmaannyy  ffaacceettss  

tthhrroouugghh  aann  aaddeeqquuaattee  sseerrvviiccee,,  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  llooccaall  cciivviill  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ooff  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  CChhuurrcchh,,  wwhhiicchh  aarree  tthhee  oorrddiinnaarryy  

sseettttiinnggss  ffoorr  eedduuccaattiivvee  aaccttiivviittyy..  

TThhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  LLaaiittyy  mmaakkeess  tthhee  SSaalleessiiaann  ggrrooww  aass  aa  pprroopphheettiicc  ssiiggnn  ooff  tthhee  nneewwnneessss  ooff  tthhee  KKiinnggddoomm::  hhiiss  

ccoonnsseeccrraattiioonn  bbeeaarrss  wwiittnneessss  ttoo  tthhee  pprriimmaaccyy  ooff  GGoodd,,  aanndd  cceelleebbrraatteess  tthhee  lloovvee  ooff  tthhee  FFaatthheerr  iinn  tthhee  hhuummaann  hheeaarrtt  aanndd  iinn  hhiissttoorryy..  

TThhee  ssaammee  rreellaattiioonnsshhiipp  pprroommootteess  iinn  tthhee  SSaalleessiiaann  aa  cchhaannggee  ooff  mmeennttaalliittyy  aanndd  ooppeennss  hhiimm  ttoo  aa  nneeww  ssttyyllee  ooff  ccoommmmuunniioonn  aanndd  

sshhaarriinngg..  

WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  SSDDBBss  tthhee  llaaiittyy  eexxpprreessss  tthhee  

ddeessiirree  ttoo  ffeeeell  tthheemm  nneeaarreerr,,  mmoorree  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  aanniimmaattiioonn  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  mmoorree  iinnvvoollvveedd  iinn  tthheeiirr  aaccccoommppaanniimmeenntt..  

TThhee  ssaammee  yyoouunngg  ppeeooppllee  pprreessss  tthhee  SSaalleessiiaann  ttoo  iinnttrroodduuccee  tthheemm  ttoo  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  lliiffee  aanndd  ttoo  lliinnkk  tthheemm  uupp  wwiitthh  tthhee  

nneeiigghhbboouurrhhoooodd  aanndd  tthhee  llooccaall  CChhuurrcchh,,  aassssoocciiaattiinngg  tthheemm  wwiitthh  tthhee  mmiissssiioonn  aanndd  ggiivviinngg  tthheemm  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  

TThhee  pprreesseennccee  ttoooo  ooff  tthhee  wwoommaann  hheellppss  SSDDBBss  nnoott  oonnllyy  ttoo  iinntteerrpprreett  tthhee  ffeemmiinniinnee  eetthhooss,,  bbuutt  ttoo  lliivvee  aa  mmoorree  ccoommpplleettee  eedduuccaattiivvee  

rreellaattiioonnsshhiipp::  iinn  ffaacctt  tthhee  mmaann  aanndd  tthhee  wwoommaann  hheellpp  tthhee  bbooyy  aanndd  tthhee  ggiirrll  ttoo  ddiissccoovveerr  tthheeiirr  oowwnn  iiddeennttiittyy,,  ttoo  aacccceepptt  aass  eennrriicchhiinngg  

tthheeiirr  oowwnn  ssppeecciiffiicc  nnaattuurree  ttoo  bbee  ooffffeerreedd  aass  aa  ggiifftt  iinn  rreecciipprroocciittyy..  

YYoouunngg  ccoonnffrreerreess  rreecceeiivvee  mmoorree  eeffffiiccaacciioouuss  hheellpp  wwhheenn,,  ffrroomm  tthhee  ppeerriioodd  ooff  tthheeiirr  iinniittiiaall  ffoorrmmaattiioonn,,  tthheeyy  aarree  iinnttrroodduucceedd  ttoo  

eexxppeerriieenncceess  ooff  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  llaayy  ppeeooppllee  bbootthh  aatt  aa  ddiirreeccttllyy  pprraaccttiiccaall  lleevveell  aanndd  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  tthhee  eellaabboorraattiioonn  ooff  tthhee  

PPEEPPSS..  

  

  

22..  EEnnccoouurraaggeemmeenntt  ooff  aa  nneeww  ssttyyllee  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  

[[5544]]  

TToo  bbee  ttooggeetthheerr  aatt  cceerrttaaiinn  iimmppoorrttaanntt  mmoommeennttss,,  ttoo  ggiivvee  mmoorree  ttiimmee  ttoo  iinnffoorrmmaall  mmeeeettiinnggss  aanndd  ttoo  sshhaarriinngg,,  eennlliivveennss  tthhee  ffaammiillyy  

ssppiirriitt,,  ffoosstteerrss  rreecciipprroocciittyy  aanndd  iinntteennssiiffiieess  ccoollllaabboorraattiioonn..  

AA  nneeww  ssttyyllee  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iiss  nneeeeddeedd  iiff  oonnee  iiss  ttoo  bbee  eeffffiiccaacciioouuss  iinn  ffaacciinngg  ccoommpplleexx  cchhaalllleennggeess  lliikkee  iinnccuullttuurraattiioonn,,  tthhee  nneeww  

ccoonntteexxttss  aanndd  tthhee  yyoouutthh  ccoonnddiittiioonn..  



OOppeennnneessss  ttoo  ddiiaalloogguuee,,  ttoo  wwhhaatt  iiss  nneeww,,  ttoo  tthhee  rriicchh  qquuaalliittiieess  aanndd  ttaalleennttss  ooff  oouurr  ccoollllaabboorraattoorrss  wwiillll  iinnccrreeaassee  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ggiivvee  

nneeww  rreessppoonnsseess..  

TThhiiss  nneeww  ssttyyllee  eennaabblleess  tthhee  llaayy  ppeerrssoonn  ttoo  ttaakkee  oonn  rreeaall  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  mmiissssiioonn..    CCoommmmiittmmeenntt  iiss  aa  

ddeetteerrmmiinniinngg  ffaaccttoorr  iinn  ssoommee  ccaasseess,,  eessppeecciiaallllyy  aammoonngg  tthhee  yyoouunngg,,  ffoorr  vvooccaattiioonnaall  ddiisscceerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  cchhooiiccee  ooff  aa  lliiffee  ooff  

ccoonnsseeccrraattiioonn..  

TThhaannkkss  ttoo  tthheessee  ssttiimmuullii,,  tthhee  SSaalleessiiaann  bbeeccoommeess  aawwaarree  ooff  tthhee  pprriimmaaccyy  ooff  GGoodd  iinn  lliiffee,,  ooff  tthhee  pprroopphheeccyy  ooff  tthhee  KKiinnggddoomm,,  

wwiittnneessssiinngg  ttoo  ccoommmmuunniioonn,,  aa  wwoorrkkeerr  ooff  ssaallvvaattiioonn  iinn  tthhee  mmiiddsstt  ooff  tthhee  yyoouunngg,,  aanndd  aa  gguuiiddee  iinn  ssppiirriittuuaall  lliiffee..  

AAllrreeaaddyy  FFrr  EEggiiddiioo  VViiggaannòò,,  iinn  ccoonnvvookkiinngg  tthhee  GG2244,,  hhaadd  ssaaiidd::  ““TToo  ttaacckkllee  tthhee  tthheemmee  ooff  tthhee  llaaiittyy  mmeeaannss  ttoo  ssppeeaakk  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  

ccoommmmuunniittyy  ttoo  iittsseellff,,  ooff  tthhee  rreeffoorrmmuullaattiioonn  ooff  iittss  sseerrvviicceess  aanndd  ccoommmmiittmmeennttss,,  ooff  iittss  mmaannnneerr  ooff  bbeeiinngg  aanndd  wwoorrkkiinngg..    TTeessttiimmoonnyy  ooff  

ffiiddeelliittyy  ttoo  GGoodd’’ss  ggiifftt,,  rreecceeiivveedd  aanndd  eexxpprreesssseedd  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  aa  rreelliiggiioouuss  ccoommmmuunniittyy  mmoorree  aatttteennttiivvee  ttoo  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  

sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  llaaiittyy,,  ccaannnnoott  ffaaiill  ttoo  iinnvvoollvvee,,  ffrroomm  tthhee  ssttaannddppooiinntt  ooff  iiddeennttiittyy,,  tthhee  pprriimmaaccyy  ooff  ssppiirriittuuaalliittyy””..11  

  

  

33..  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  pprroocceessss  ooff  ffoorrmmaattiioonn  iinn  ccoommmmoonn  

[[5555]]  

MMiissssiioonn,,  iinnccuullttuurraattiioonn,,  ddiiaalloogguuee,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  aallll  ddeemmaanndd  aa  nneeww  ssttyyllee  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ffoorr  ffaacciinngg  pprreesseenntt  cciirrccuummssttaanncceess,,  ffoorr  

rreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  yyoouunngg  aanndd  ffoorr  sshhaarriinngg  rreessppoonnssiibbiilliittyy  wwiitthh  llaayy  ppeeooppllee  iinn  tthhee  mmiissssiioonn..  

TThhee  llaaiittyy  aasskk  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee  ffoorr  tthhee  eellaabboorraattiioonn  ooff  aa  ppllaann  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ffoorr  tthheeiirr  ssppiirriittuuaall  aanndd  cchhaarriissmmaattiicc  pprreeppaarraattiioonn..    

SSeeccoonnddllyy  tthheeyy  nnoottee  tthhaatt  ffoorrmmaattiioonn  ttoo  ccoommmmuunniioonn  aanndd  sshhaarriinngg  sshhoouulldd  bbee  rreeaalliizzeedd  bbyy  bbootthh  ppaarrttiieess  ttooggeetthheerr..  

AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  wwee  hhaavvee  ttoo  ffaaccee  uupp  ttoo  tthhee  cchhaannggeedd  yyoouutthh  ccoonnddiittiioonn;;  ttooggeetthheerr  wwee  hhaavvee  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  vvaasstt  pplluurriirreelliiggiioouuss  aanndd  

pplluurriiccuullttuurraall  ccoonntteexxttss;;  ttooggeetthheerr  wwee  mmuusstt  lliivvee  tthhee  ffrruuiittffuullnneessss  ooff  tthhee  CCEEPP  aanndd  tthhee  eeffffiiccaaccyy  ooff  tthhee  PPEEPPSS;;  ttooggeetthheerr  wwee  hhaavvee  ttoo  

ffiinndd  nneeww  iinniittiiaattiivveess  lliikkee  tthhee  vvoolluunntteeeerr  mmoovveemmeenntt  oorr  ootthheerr  ssiiggnniiffiiccaanntt  eexxppeerriieenncceess..  

TThhee  ccoonnvviiccttiioonn  iiss  aallssoo  iinnccrreeaassiinngg  tthhaatt  tthhee  ffiieelldd  ooff  ddaaiillyy  ccoommmmiittmmeenntt  iiss  tthhee  ppllaaccee  ffoorr  aauutthheennttiicc  ggrroowwtthh::  tthhee  wweebb  ooff  

rreellaattiioonnsshhiippss  ccrreeaatteedd  bbyy  aa  lliivveellyy  aanndd  eeffffiicciieenntt  CCEEPP  bbeeccoommeess  aa  sseettttiinngg  ffoorr  iinntteennssee  oonnggooiinngg  ffoorrmmaattiioonn,,  ttoouucchhiinngg  oonn  hhuummaann,,  

ppeeddaaggooggiiccaall  aanndd  ssaalleessiiaann  aassppeeccttss..    TThheessee  rreellaattiioonnsshhiippss  aarree  aa  vveehhiiccllee  ffoorr  mmeessssaaggeess,,  tthheeyy  pprreeppaarree  uuss  ttoo  uussee  nneeww  llaanngguuaaggeess,,  tthheeyy  

ffoosstteerr  aa  mmoorree  aatttteennttiivvee  lliisstteenniinngg  ttoo  wwhhaatt  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  yyoouutthh  ccuullttuurree  aarree  ssaayyiinngg,,  eessppeecciiaallllyy  wwhheenn  tthhee  CCEEPP  pprroommootteess  yyoouutthhffuull  

pprroottaaggoonniissmm..  

[[5566]]  

SSeennssiittiivvee  ttoo  tthhee  pprroovvooccaattiioonnss  wwhhiicchh  rreeaacchh  uuss  ffrroomm  oouurr  wwoorrlldd,,  aanndd  eessppeecciiaallllyy  ttoo  tthhoossee  ooff  tthhee  yyoouunngg,,  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  GGoodd’’ss  ggiiffttss  

aanndd  ooff  tthhee  vvooccaattiioonn  ttoo  wwhhiicchh  wwee  aarree  ccaalllleedd  wwee  aarree  ccoonnsscciioouuss  ooff  oouurr  lliimmiittaattiioonnss,,  aanndd  ssoo  wwee  pprraayy::  

  

WWiitthh  hhuummbbllee  hheeaarrttss  

wwee  ccoonnffeessss,,  OO  FFaatthheerr::  

  

oouurr  iinnaabbiilliittyy  ttoo  mmeeeett  tthhee  cchhaalllleennggeess  

ooff  tthhee  wwoorrlldd  ooff  tthhee  yyoouunngg,,  

aanndd  tthhee  ffrraaiillttyy  ooff  aa  ffaaiitthh    

wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  ddaarree  ttoo  hhooppee;;  

  

tthhee  ffaaddiinngg  ooff  aann  aarrddoouurr  

wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  pprroommpptt  uuss  ttoo  sseeeekk  nneeww  wwaayyss,,  

aanndd  tthhee  mmaannyy  ffeeaarrss  wwhhiicchh  hhoolldd  uuss  bbaacckk  

ffrroomm  tthhee  mmuuttuuaall  eexxcchhaannggee  ooff  ggiiffttss;;  

  

oouurr  ttiirreeddnneessss  aanndd  oommiissssiioonnss  

aanndd  oouurr  ppoovveerrttyy  ooff  eevveerryy  ootthheerr  kkiinndd..  

  

BBuutt  wwiitthh  sseerreennee  ttrruusstt  aanndd  ccoonnffiiddeennccee  

aanndd  cceelleebbrraattiinngg  tthhee  ppoowweerr  ooff  yyoouurr  ggrraaccee  

wwee  ddaarree  ttoo  aasskk  yyoouu  ffoorr::  

  

mmaattuurree  ffaaiitthh  

lloovvee  ffoorr  tthhee  yyoouunngg  

aappoossttoolliicc  ccoouurraaggee  

rreenneewweedd  ccrreeaattiivviittyy  

ssaalleessiiaann  ooppttiimmiissmm  



tthhee  wwiillll  ffoorr  ccoommmmuunniioonn  

aanndd  ppaattiieenntt  cchhaarriittyy..  

  


