
""TThhee  ggoooodd  mmaann  sseeeemmeedd  ttoo  bbee  bbeessiiddee  hhiimmsseellff  wwiitthh  jjooyy  aatt  hhaavviinngg  aa  cchhuurrcchh  iinn  hhiiss  hhoouussee..  

TThhaannkk  yyoouu,,  mmyy  ggoooodd  ffrriieenndd,,  ffoorr  yyoouurr  kkiinnddnneessss  aanndd  ggoooodd  wwiillll..  

II  aacccceepptt  tthheessee  ggeenneerroouuss  ooffffeerrss,,  pprroovviiddeedd  yyoouu  ccaann  pprroommiissee  mmee  tthhaatt  II  ccaann  ccoommee  hheerree  nneexxtt  SSuunnddaayy  wwiitthh  mmyy  bbooyyss""..    ((MMOO,,  pp..225566--

77))..  
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  SSAALLEESSIIAANNSS  AANNDD  LLAAIITTYY  
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  CCHHAAPPTTEERR  11  

  

  SSAALLEESSIIAANNSS  ((SSDDBBss))  AANNDD  LLAAIITTYY  IINN  TTHHEE  WWOORRLLDD  AANNDD  IINN  TTHHEE  CCHHUURRCCHH  

  

  

11..  CCaalllleedd  bbyy  tthhee  FFaatthheerr  ttoo  wwoorrkk  iinn  hhiiss  KKiinnggddoomm  

[[5577]]  

""TToo  mmee"",,  wwrroottee  DDoonn  BBoossccoo  oonn  hhiiss  aarrrriivvaall  aatt  VVaallddooccccoo,,  iitt  sseeeemmeedd  ttrruullyy  ttoo  bbee  tthhee  ppllaaccee  ooff  wwhhiicchh  II  hhaadd  ddrreeaammeedd  aanndd  sseeeenn  

wwrriitttteenn::  HHaaeecc  ddoommuuss  mmeeaa,,  iinnddee  gglloorriiaa  mmeeaa""..    AAnndd  hhee  wweenntt  oonn  ttoo  eemmpphhaassiizzee  tthhee  ssoolliicciittuuddee  iinn  ggrraannttiinngg  tthhee  ffaaccuullttiieess  ""ttoo  hhaavvee  

ssuunngg  MMaasssseess,,  ttoo  mmaakkee  ttrriidduuuummss,,  nnoovveennaass  aanndd  rreettrreeaattss,,  ttoo  aaddmmiitt  ttoo  ccoonnffiirrmmaattiioonn  aanndd  hhoollyy  ccoommmmuunniioonn,,  aanndd  ttoo  cceerrttiiffyy  tthhaatt  aallll  

tthhoossee  wwhhoo  rreegguullaarrllyy  aatttteennddeedd  oouurr  pprrooggrraammmmee  hhaadd  ffuullffiilllleedd  tthheeiirr  EEaasstteerr  dduuttyy""..
11
    FFrroomm  tthhee  eennttiirree  ssttoorryy  iitt  iiss  eeaassyy  ttoo  ddeedduuccee  tthhaatt  

""ttoo  bbee  CChhuurrcchh""  aanndd  mmaakkee  tthhee  ""eexxppeerriieennccee  ooff  CChhuurrcchh""  iiss  aatt  tthhee  hheeaarrtt  ooff  DDoonn  BBoossccoo''ss  ppllaann  ooff  eedduuccaattiioonn..  

TThhee  ooppeenniinngg  aatt  VVaallddooccccoo  oonn  EEaasstteerr  SSuunnddaayy  11884466  bbeeccaammee  tthhee  ssiiggnn  ooff  tthhee  ssppeecciiaall  lliinnkkaaggee  bbeettwweeeenn  oonn  BBoossccoo''ss  OOrraattoorryy  aanndd  tthhee  

RReessuurrrreeccttiioonn  CCoommmmuunniittyy..  

TThhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn  wwaass  ttoo  bbee  aatt  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  tthhee  ggrreeaatt  pprroojjeecctt  ooff  ccoommmmuunniioonn  wwhhiicchh  bbeeggaann  aatt  tthhee  ccrreeaattiioonn  aanndd  rreeaacchheedd  iittss  

ffuullllnneessss  iinn  CChhrriisstt''ss  EEaasstteerr  vviiccttoorryy..  

[[5588]]  

CCrreeaatteedd  ttoo  lliivvee  aanndd  bbuuiilldd  ccoommmmuunniioonn  

MMaann  wwaass  ccrreeaatteedd  ""iinn  tthhee  iimmaaggee  aanndd  lliikkeenneessss  ooff  GGoodd""  ((GGeenn  11,,2266))  aanndd  iiss  ccaalllleedd  ttoo  eexxiisstt  iinn  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  wwhhiicchh  mmaanniiffeessttss  tthhee  

ggiifftt  ooff  tthhee  TTrriinniittaarriiaann  ccoommmmuunniioonn  pprreesseenntt  iinn  hhiiss  hheeaarrtt..  

TThhiiss  ggiifftt  iiss  aallssoo  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ((ccff..  GGeenn  11,,2288))..    LLiiffee  iiss  aa  ccaallll  ttoo  ggrrooww  iinn  ccoommmmuunniioonn  wwiitthh  GGoodd  aanndd  wwiitthh  ootthheerrss,,  ttoo  ddeevveelloopp  

oonnee''ss  ppeerrssoonnaall  rreessoouurrcceess  aanndd  ttrraannssffoorrmm  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  nnaattuurree  iinnttoo  aa  ddwweelllliinngg  ppllaaccee  wwoorrtthhyy  ooff  tthhee  hhuummaann  ffaammiillyy..  

TThhiiss  ccoommmmuunniioonn  iiss  eexxpprreesssseedd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee  iinn  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  mmaann  aanndd  wwoommaann  ((ccff..  GGeenn  22,,1188))  wwhhoo  hhaavvee  eeqquuaall  

ddiiggnniittyy  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy..    IItt  iiss  aa  mmaatttteerr  ooff  aa  rreecciipprrooccaall  aanndd  ccoommpplleemmeennttaarryy  rreellaattiioonnsshhiipp  lliivveedd  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  ffaammiillyy,,  tthhee  

ffuunnddaammeennttaall  ssuubbjjeecctt  ooff  ssoocciieettyy,,  aa  ccoommmmuunniittyy  ooff  ppeerrssoonnss  wwhhiicchh  rreennddeerrss  vviissiibbllee  aanndd  ccoommmmuunniiccaatteess  tthhee  ggiifftt  ooff  ccoommmmuunniioonn..  

[[5599]]  

IInn  aacccceeppttaannccee  ooff  ccrreeaattiioonn  aanndd  ooff  hhiissttoorryy  

""AAnndd  GGoodd  ssaaww  eevveerryytthhiinngg  tthhaatt  hhee  hhaadd  mmaaddee,,  aanndd  bbeehhoolldd,,  iitt  wwaass  vveerryy  ggoooodd""  ((GGeenn  11,,3311))..    CCrreeaatteedd  rreeaalliittiieess  hhaavvee  aann  iinnttrriinnssiicc  

ggooooddnneessss,,  tthheeiirr  oowwnn  aauuttoonnoommyy  aanndd  ccoonnssiisstteennccyy..  

HHuummaanniittyy  rreessppoonnddss  ttoo  tthhee  iinniittiiaattiivvee  ooff  GGoodd,,  wwhhoo  ccaallllss  iitt  aanndd  ccoollllaabboorraatteess  wwiitthh  iitt  ffoorr  tthhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  wwoorrlldd  tthhrroouugghh  

wwoorrkk,,  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy,,  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssoocciieettyy  tthhrroouugghh  ppoolliittiiccss  aanndd  eeccoonnoommiiccss,,  iinn  tthhee  ppuurrssuuiitt  ooff  jjuussttiiccee  aanndd  

ssoolliiddaarriittyy  aammoonngg  ddiiffffeerreenntt  ppeeoopplleess..    OOff  tthhiiss  tthhee  wwiittnneessss  ooff  ggrreeaatt  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  iiss  aa  ssiiggnn..    SSuucchh  aa  pprroojjeecctt  mmaanniiffeessttss  tthhee  uunniittyy  

ooff  aallll  hhuummaann  bbeeiinnggss  wwhhoo  ccoommee  ffrroomm  tthhee  ssaammee  SSoouurrccee  aanndd  hhaavvee  tthhee  ssaammee  ffiinnaall  EEnndd..    GGoodd  ttrruullyy  lloovveess  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  iinnvvoollvveess  

eevveerryyoonnee  iinn  wwoorrkkiinngg  ttooggeetthheerr  ttoo  bbuuiilldd  iitt  iinn  uunniittyy  aanndd  ppeeaaccee  ((ccff..GGSS  9922))..  

[[6600]]  

IInn  aa  pprroocceessss  ooff  rreeccoonncciilliiaattiioonn  

IInn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  hhuummaanniittyy  ssiinn  ddeessttrrooyyeedd  tthhee  oorriiggiinnaall  uunniittyy,,  sshhaatttteerreedd  iinntteerrppeerrssoonnaall  rreellaattiioonnsshhiippss,,  cchhaannggeedd  GGoodd''ss  ttrruutthh  iinnttoo  lliieess  

aanndd  bbrroouugghhtt  ddeeaatthh  iinnttoo  tthhee  wwoorrlldd  ((ccff..GGeenn  33,,11--2244;;  WWiiss  22,,2244))..  

NNeevveerrtthheelleessss  tthhee  ffiinnaall  wwoorrdd  iiss  nnoott  ssiinn  aanndd  mmaann''ss  ddeeaatthh,,  bbuutt  lloovvee  aanndd  tthhee  lliiffee  ooff  GGoodd  ((ccff..GGeenn  33,,1155))..    FFrroomm  tthhee  iinniittiiaall  sshhiippwwrreecckk  

ooff  hhuummaanniittyy  bbeeggaann  tthhee  lloonngg  aanndd  ssttiillll  uunnffiinniisshheedd  ssttoorryy  ooff  hhuummaann  aaddvveennttuurree,,  wwhhiicchh  iiss  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  bbootthh  pprrooffaannee  aanndd  

ssaallvviiffiicc..  

  

FFrraaggmmeennttss  ooff  ssaallvvaattiioonn  aarree  ppaarrttiiccuullaarrllyy  eevviiddeenntt  iinn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  rreelliiggiioonnss..    TThheessee  mmaanniiffeesstt  tthhee  ffoorrccee  ooff  hhuummaanniittyy  iinn  sseeeekkiinngg  

GGoodd,,  aa  sseeaarrcchh  pprroommpptteedd  bbyy  ggrraaccee  aanndd  hhaavviinngg  iittss  ddeeffiinniittiivvee  ffuullllnneessss  iinn  tthhee  mmyysstteerryy  ooff  CChhrriisstt  ((ccff..  LLGG  1166,,  NNAA  11..22))..    GGoodd''ss  

pprreesseennccee  aanndd  aaccttiioonn  ccaann  aallssoo  bbee  sseeeenn  iinn  ppeerrssoonnss  ooff  ggoooodd  wwiillll  aanndd  uupprriigghhtt  ccoonnsscciieennccee..  

TThhiiss  iiss  aann  iinnvviittaattiioonn  ttoo  uuss  ttoo  ccoollllaabboorraattee  wwiitthh  tthheemm  aanndd  wwiitthh  bbeelliieevveerrss  ooff  ddiiffffeerreenntt  rreelliiggiioonnss  iinn  bbuuiillddiinngg  aa  wwoorrlldd  wwhhiicchh  iiss  mmoorree  

hhuummaann,,  jjuusstt  aanndd  ffrraatteerrnnaall..
22
  

  

                                                                                                                      
11
  CCff..  MMeemmooiirrss  ooff  tthhee  OOrraattoorryy,,  pp..226655  

  
��

  IInn  tthhiiss  sseennssee  wwee  ccaann  eexxtteenndd  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  tthhee  tteerrmm  ""LLaaiittyy""  ttoo  iinncclluuddee  aallll  tthhoossee  wwhhoo,,  aalltthhoouugghh  nnoott  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  

CCaatthhoolliicc  CChhuurrcchh,,  wwaanntt  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  iinn  vvaarriioouuss  wwaayyss  ttoo  aann  iinntteeggrraall  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  ssppiirriitt  ooff  DDoonn  BBoossccoo  ((ccff..AAGGCC  335500,,  pp..1111  

aanndd  1144))..  

  



22..  CCaalllleedd  bbyy  CChhrriisstt  ttoo  bbee  ssiiggnnss  aanndd  iinnssttrruummeennttss  ooff  ccoommmmuunniioonn  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  

[[6611]]  

TThhee  iinnccaarrnnaattee  CChhrriisstt,,  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  ccoommmmuunniioonn  

BByy  tthhee  iinnccaarrnnaattiioonn  tthhee  SSoonn  ooff  GGoodd  bbeeccaammee  iinnsseerrtteedd  iinn  tthhee  hhuummaann  ffaammiillyy,,  lliivveedd  aass  aa  wwoorrkkmmaann  aammoonngg  tthhee  ppeeooppllee  ooff  tthhee  ttiimmee,,  

aassssuummiinngg  tthheeiirr  ccuullttuurree  aanndd  rreelliiggiioonn,,  aanndd  bbeeccoommiinngg  ssiimmiillaarr  ttoo  uuss  iinn  aallll  tthhiinnggss  bbuutt  ssiinn..    IInn  tthhiiss  wwaayy  hhee  ssaannccttiiffiieedd  hhuummaann  bboonnddss,,  

aanndd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee  tthhoossee  ooff  tthhee  ffaammiillyy,,  aanndd  ggaavvee  vvaalluuee  aanndd  nneeww  ddiiggnniittyy  ttoo  aallll  ccrreeaatteedd  rreeaalliittiieess  wwhhiicchh  bbeeccaammee  mmeeaannss  aanndd  

iinnssttrruummeennttss  ffoorr  ccoommmmuunniioonn  wwiitthh  GGoodd..  

JJeessuuss  CChhrriisstt  bbrrookkee  ddoowwnn  aallll  bbaarrrriieerrss  aanndd  ggaavvee  pprreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  ppoooorr  aanndd  lloowwllyy  aass  aa  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  hhiiss  eevvaannggeelliizziinngg  

mmiissssiioonn..  

BByy  hhiiss  EEaasstteerr  vviiccttoorryy  hhee  wwaass  ccoonnssttiittuutteedd  tthhee  ffiirrssttbboorrnn  ooff  aallll  ccrreeaattiioonn,,  aanndd  tthhrroouugghh  hhiimm  GGoodd  rreebbuuiilltt  tthhee  oorriiggiinnaall  ccoommmmuunniioonn  

aammoonngg  aallll  tthhiinnggss,,  tthhoossee  ooff  eeaarrtthh  aanndd  tthhoossee  ooff  hheeaavveenn  ((ccff..CCooll  11,,1177..2200))..  

[[6622]]  

TThhee  CChhuurrcchh,,  ssiiggnn  aanndd  iinnssttrruummeenntt  ooff  ccoommmmuunniioonn  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  

TThhiiss  nneeww  rreeaalliittyy  iiss  aannttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  CChhuurrcchh,,  wwhhiicchh  hhaass  tthhee  mmiissssiioonn  ttoo  pprrooccllaaiimm  aanndd  ccoonnssttrruucctt  tthhee  KKiinnggddoomm  ooff  GGoodd..  

IIttss  ffuunnddaammeennttaall  vvooccaattiioonn  iiss  ttoo  bbee  uunniitteedd  ttoo  CChhrriisstt  ((ccff..JJnn  1155,,55))..    FFrroomm  tthhiiss  bboonndd  sstteemmss  ccoommmmuunniioonn  aammoonnggsstt  aallll  ((ccff..EEpphh  22,,1144--

1155)),,  tthhee  iinntteennssiittyy  ooff  wwhhiicchh  iiss  ccoonnvveeyyeedd  bbyy  tthhee  bbiibblliiccaall  iimmaaggee  ooff  tthhee  BBooddyy  ooff  CChhrriisstt  aanndd  tthhee  PPeeooppllee  ooff  GGoodd  ((ccff..LLGG  77  aanndd  99))..    IItt  

iiss  aa  ccoommmmuunniioonn  wwhhiicchh  iiss  bboorrnn  iinn  BBaappttiissmm  aanndd  CCoonnffiirrmmaattiioonn,,  aanndd  nnoouurriisshheedd  iinn  tthhee  EEuucchhaarriisstt  ((ccff..11  CCoorr  1122,,1133))..    BBuutt  iitt  iiss  aa  

ffrraaggiillee  ccoommmmuunniioonn::  ppeerrssoonnaall  aanndd  ccoommmmuunnaall  ssiinnss  ccaann  wweeaakkeenn  iitt  ttoo  tthhee  ppooiinntt  ooff  rruuppttuurree..    TThhee  ssaaccrraammeenntt  ooff  RReeccoonncciilliiaattiioonn  

ggiivveess  iitt  nneeww  lliiffee  aanndd  ssttrreennggtthh..  

[[6633]]  

TThhee  CChhuurrcchh,,  lleeaavveenn  ooff  tthhee  KKiinnggddoomm  iinn  hhuummaann  hhiissttoorryy  

TThhee  CChhuurrcchh,,  aanniimmaatteedd  bbyy  tthhee  SSppiirriitt,,  iiss  aabbllee  ttoo  rreeccooggnniizzee  hhiimm  aanndd  sseerrvvee  hhiimm  wwhheerreevveerr  hhee  iiss  mmaanniiffeesstteedd,,  ssoo  tthhaatt  aallll  hhuummaann  

rreeaalliittyy  mmaayy  mmeeeett  wwiitthh  ssaallvvaattiioonn..    CCoommmmuunniioonn  aanndd  mmiissssiioonn  aarree  ddeeeeppllyy  lliinnkkeedd  ttoo  oonnee  aannootthheerr,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  ccoommmmuunniioonn  

rreepprreesseennttss  tthhee  ssoouurrccee  aanndd  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  tthhee  ffrruuiitt  ooff  tthhee  mmiissssiioonn  ((CCLL  3322))..  

AAllll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  wwiitthhoouutt  eexxcceeppttiioonn,,  eeaacchh  iinn  lliinnee  wwiitthh  hhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  vvooccaattiioonn,,  aarree  ccaalllleedd  uuppoonn  ttoo  ttaakkee  aann  aaccttiivvee  aanndd  

rreessppoonnssiibbllee  ppaarrtt  iinn  tthhiiss  mmiissssiioonn..    AAllll,,  bbyy  tthhee  ddeepptthh  ooff  tthheeiirr  ffaaiitthh,,  tthhee  ffrraatteerrnniittyy  ooff  ccoommmmuunnaall  lliiffee,,  tthhee  rriicchheess  ooff  tthheeiirr  cchhaarriissmmaattaa  

aanndd  tthhee  ddyynnaammiissmm  ooff  tthheeiirr  ccoommmmiittmmeenntt,,  pprrooccllaaiimm  tthhee  KKiinnggddoomm  aanndd  rreennddeerr  iitt  pprreesseenntt..  

[[6644]]  

TThhee  CChhuurrcchh  aanndd  tthhee  sseeccuullaarr  mmiissssiioonn  

TThhee  CChhuurrcchh  iiss  iinn  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  ffoorr  tthhee  wwoorrlldd..    IItt  ttaakkeess  uupp  sseeccuullaarr  vvaalluueess,,  ppuurriiffyyiinngg  tthheemm  aanndd  rraaiissiinngg  tthheemm  tthhrroouugghh  tthhee  

nneewwnneessss  ooff  tthhee  PPaassssoovveerr..    TTrruullyy  ""tthhee  CChhuurrcchh  hhaass  aann  aauutthheennttiicc  sseeccuullaarr  ddiimmeennssiioonn,,  iinnhheerreenntt  ttoo  hheerr  iinnnneerr  nnaattuurree  aanndd  mmiissssiioonn,,  

wwhhiicchh  iiss  ddeeeeppllyy  rrooootteedd  iinn  tthhee  mmyysstteerryy  ooff  tthhee  WWoorrdd  IInnccaarrnnaattee,,  aanndd  wwhhiicchh  iiss  rreeaalliizzeedd  iinn  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss  tthhrroouugghh  hheerr  mmeemmbbeerrss""  

((CCLL  1155))..  

IInn  tthhiiss  ttiimmee  ooff  ddeeeepp  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  iinn  ccuullttuurree  aanndd  ssoocciieettyy,,  bbeelliieevveerrss  aarree  ccaalllleedd  ttoo  uunniittee  wwiitthh  aallll  mmeenn  ooff  ggoooodd  wwiillll  ttoo  ddeevveelloopp  

tthhee  sseeeeddss  ooff  tthhee  KKiinnggddoomm  wwhhiicchh  aarree  pprreesseenntt  eevveerryywwhheerree::  ssiiggnnss  ooff  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  wwhhoo  iiss  wwoorrkkiinngg  iinn  ccrreeaattiioonn  aanndd  iinn  hhiissttoorryy..  

  

33..  UUnniittyy  aanndd  ddiivveerrssiittyy  iinn  tthhee  ccoommmmoonn  mmiissssiioonn  

[[6655]]  

RRiicchhnneessss  ooff  tthhee  SSppiirriitt''ss  ggiiffttss  

TThhee  CChhuurrcchh  rreecceeiivveess  ffrroomm  tthhee  RRiisseenn  CChhrriisstt  tthhee  SSppiirriitt  ooff  tthhee  FFaatthheerr  wwhhiicchh  mmaakkeess  hheerr  aa  ppaarrttiicciippaanntt  iinn  tthhee  lliiffee  ooff  tthhee  TTrriinniittyy,,  

uunniiffiieess  hheerr  iinn  ccoommmmuunniioonn  aanndd  mmiinniissttrryy,,  aanndd  aaddoorrnnss  hheerr  wwiitthh  vvaarriioouuss  cchhaarriissmmss  aanndd  ggiiffttss..    TThhee  SSppiirriitt  pprroommppttss  tthhee  CChhuurrcchh  ttoo  

ooppeenn  hheerrsseellff  ttoo  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  ttoo  ccuullttuurreess  ssoo  aass  ttoo  ttrraannssffoorrmm  tthheemm  bbyy  tthhee  ffoorrccee  ooff  tthhee  GGoossppeell,,  aanndd  rreenneewwss  hheerr  iinn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  

pphhaasseess  ooff  iinnccuullttuurraattiioonn,,  ffiinnaallllyy  lleeaaddiinngg  hheerr  ttoo  ppeerrffeecctt  ccoommmmuunniioonn  wwiitthh  hheerr  SSppoouussee  ((ccff..LLGG  44))..  

TThhrroouugghh  tthhee  aaccttiioonn  ooff  tthhee  SSppiirriitt,,  tthhee  eecccclleessiiaall  ccoommmmuunniittyy  iiss  aann  oorrggaanniicc  ccoommmmuunniittyy,,  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ddiiffffeerreenntt  

aanndd  ccoommpplleemmeennttaarryy  vvooccaattiioonnss,,  cchhaarriissmmss  aanndd  mmiinniissttrriieess  ((ccff..11  CCoorr  1122,,44--77))..  

TThheeyy  aarree  aatt  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  BBooddyy  ooff  CChhrriisstt  iinn  hhiissttoorryy  aanndd  ooff  hhiiss  mmiissssiioonn  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  

[[6666]]  

PPlluurraalliittyy  ooff  mmiinniissttrriieess  

AAllll  iinn  tthhee  CChhuurrcchh  aarree  ccoonnsseeccrraatteedd  aanndd  sseenntt  oouutt  iinn  vviirrttuuee  ooff  BBaappttiissmm  aanndd  CCoonnffiirrmmaattiioonn..    NNeevveerrtthheelleessss  tthhee  oorrddaaiinneedd  mmiinniissttrryy  

aanndd  ccoonnsseeccrraatteedd  lliiffee  pprreessuuppppoossee  aa  ssppeecciiffiicc  ffoorrmm  ooff  ccoonnsseeccrraattiioonn  iinn  vviieeww  ooff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  mmiissssiioonn..  

TThhee  llaayy  ffaaiitthhffuull,,  tthhrroouugghh  tthhee  ccoonnsseeccrraattiioonn  ooff  BBaappttiissmm  aanndd  CCoonnffiirrmmaattiioonn  aarree  ccaalllleedd  ttoo  bbee  ssiiggnnss  ooff  tthhee  KKiinnggddoomm  iinn  tthhee  wwoorrlldd,,  

ddeeaalliinngg  wwiitthh  tteemmppoorraall  mmaatttteerrss  aanndd  oorrddeerriinngg  tthheemm  ttoo  GGoodd..    TThhee  sseeccuullaarr  cchhaarraacctteerr  iiss  tthhee  ddiissttiinngguuiisshhiinngg  eelleemmeenntt  ooff  tthheeiirr  

CChhrriissttiiaann  eexxiisstteennccee  ((ccff..LLGG  3311))..    TThheeyy  lliivvee  tthhee  ccoommmmoonn  vvooccaattiioonn  ttoo  hhoolliinneessss  iinn  wwoorrkk,,  iinn  tthhee  ffaammiillyy,,  iinn  ppoolliittiiccss  aanndd  eeccoonnoommiiccss,,  

iinn  sscciieennccee  aanndd  aarrtt  aanndd  iinn  ssoocciiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  wwiitthh  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  hhuummaann  aaddvvaanncceemmeenntt  aanndd  eevvaannggeelliizzaattiioonn..    TThhee  llaayy  

CChhrriissttiiaann  iiss  tthheerreeffoorree  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  iinn  tthhee  hheeaarrtt  ooff  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  wwoorrlldd  iinn  tthhee  hheeaarrtt  ooff  tthhee  

CChhuurrcchh  ((ccff..PPuueebbllaa  110033))..  



TThhee  oorrddaaiinneedd  mmiinniisstteerrss,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  ccoonnsseeccrraattiioonn  ddeerriivviinngg  ffrroomm  BBaappttiissmm  aanndd  iinn  vviirrttuuee  ooff  tthhee  aannooiinnttiinngg  ooff  

tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  rreecceeiivveedd  iinn  tthhee  SSaaccrraammeenntt  ooff  OOrrddeerr,,  aarree  mmaarrkkeedd  bbyy  aa  ssppeecciiaall  cchhaarraacctteerr  wwhhiicchh  ccoonnffoorrmmss  tthheemm  ttoo  CChhrriisstt  tthhee  

PPrriieesstt  ((ccff..PPOO  22))..    TThheeyy  aarree  ssttiimmuullaatteedd  bbyy  tthhee  cchhaarriittyy  ooff  tthhee  GGoooodd  SShheepphheerrdd  ttoo  ggiivvee  lliiffee  ttoo  tthhee  sshheeeepp  ((ccff..PPOO  1133))  aanndd  ttoo  bbuuiilldd  

aann  eecccclleessiiaall  ccoommmmuunniioonn  aanniimmaatteedd  bbyy  tthhee  BBiisshhoopp,,  wwhhoo  pprreessiiddeess  oovveerr  iitt..    TThhee  oorrddaaiinneedd  mmiinniissttrryy  iiss  aatt  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  tthhee  

ccoommmmoonn  pprriieesstthhoooodd  ooff  tthhee  ffaaiitthhffuull..  

CCoonnsseeccrraatteedd  ppeerrssoonnss  wwhhoo  eemmbbrraaccee  tthhee  eevvaannggeelliiccaall  ccoouunnsseellss  rreecceeiivvee  aa  nneeww  aanndd  ppaarrttiiccuullaarr  ccoonnsseeccrraattiioonn  wwhhiicchh,,  wwiitthhoouutt  

bbeeiinngg  ssaaccrraammeennttaall,,  ccoommmmiittss  tthheemm  ttoo  mmaakkiinngg  tthheeiirr  oowwnn  tthhee  ffoorrmm  ooff  lliiffee  ooff  JJeessuuss  wwhhiicchh  hhee  pprrooppoosseedd  ttoo  tthhee  ddiisscciipplleess  ((ccff..VVCC  

3311))..    RReelliiggiioouuss  lliiffee  mmaanniiffeessttss  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarrllyy  rriicchh  wwaayy  tthhee  eevvaannggeelliiccaall  bbeenneeffiittss  aanndd  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  CChhuurrcchh,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  

ssaannccttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  hhuummaann  rraaccee  ((VVCC  3322))..    TThheeiirr  lliiffee  ooff  ccoommmmuunniioonn  bbeeccoommeess  aa  ssiiggnn  ffoorr  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  oorriieennttss  iitt  ttoo  bbeelliieeff  iinn  

CChhrriisstt  ((ccff..VVCC  4466;;  5511))..  

[[6677]]  

RReecciipprrooccaall  aanndd  ccoommpplleemmeennttaarryy  nnaattuurree  ooff  tthhee  mmaann--wwoommaann  rreellaattiioonnsshhiipp  iinn  CChhrriisstt  

TThhee  nneeww  rraappppoorrtt  wwiitthh  GGoodd  iinn  CChhrriisstt  pprroovvookkeess  aann  iinnnnoovvaattiioonn  iinn  tthhee  ddeeeepp  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  mmaann  aanndd  wwoommaann..    TThhee  

iinnnnoovvaattiioonn  iiss  mmaaddee  vviissiibbllee  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhee  vvooccaattiioonn  ttoo  mmaarrrriiaaggee,,  bbeeccoommiinngg  aa  ssiiggnn  ooff  tthhee  iinnttiimmaattee  uunniioonn  bbeettwweeeenn  CChhrriisstt  aanndd  

hhiiss  CChhuurrcchh  ((ccff..EEpphh  55,,3322))..  

IInn  tthhee  eecccclleessiiaall  sseettttiinngg  tthhee  mmuuttuuaall  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  mmaann  aanndd  wwoommeenn  iiss  ooff  vviittaall  iimmppoorrttaannccee..    TThheerree  sseeeemmss  ttoo  bbee  aann  uurrggeenntt  

nneeeedd  ffoorr  aalllloottttiinngg  mmoorree  ssppaaccee  ttoo  tthhee  wwoommaann  iinn  ssoocciiaall  aanndd  aallssoo  eecccclleessiiaall  lliiffee  ((ccff..  JJoohhnn  PPaauull  IIII,,  LLeetttteerr  ttoo  wwoommeenn))..  

[[6688]]  

MMaarryy,,  IIccoonn  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  aass  CCoommmmuunniioonn  

LLeett  uuss  ttuurrnn  oouurr  eeyyeess  ttoo  MMaarryy..  

SShhee  hhaass  bbeeeenn  ccaalllleedd  ttoo  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ccoommmmuunniioonn  wwiitthh  tthhee  TTrriinniittyy  wwhhoo  wwiilllleedd  tthhaatt  sshhee  sshhoouulldd  bbee  tthhee  MMootthheerr  ooff  tthhee  WWoorrdd  ttoo  

ggiivvee  hhiimm  ttoo  tthhee  wwoorrlldd..    TThhee  CChhuurrcchh  llooookkss  ttoo  hheerr  oonn  iittss  ppiillggrriimmaaggee  tthhrroouugghh  ttiimmee..    TToo  hheerr  DDoonn  BBoossccoo  ttuurrnneedd  ffrroomm  tthhee  mmoommeenntt  

ooff  hhiiss  ddrreeaamm  aatt  tthhee  aaggee  ooff  nniinnee,,  bbyy  hheerr  hhee  wwaass  eedduuccaatteedd  aanndd  bbeeccaammee  aa  mmaann  ttoottaallllyy  ffoorr  GGoodd  aanndd  ttoottaallllyy  ffoorr  tthhee  yyoouunngg..  

  



  

  CCHHAAPPTTEERR  22  

  

  RRAADDIIAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  CCHHAARRIISSMM  

  

[[6699]]  

""WWee  hheeaarrdd  wwiitthh  oouurr  oowwnn  eeaarrss,,  OO  GGoodd,,  oouurr  ffaatthheerrss  hhaavvee  ttoolldd  uuss  tthhee  ssttoorryy  ooff  tthhee  tthhiinnggss  yyoouu  ddiidd  iinn  tthheeiirr  ddaayyss,,  yyoouu  yyoouurrsseellff,,  iinn  

ddaayyss  lloonngg  aaggoo""  ((PPss  4433))..  

IInn  tthhee  ppllaann  ooff  ssaallvvaattiioonn  wwhhiicchh  GGoodd  ccaarrrriieess  oouutt  tthhrroouugghh  tthhee  CChhuurrcchh,,  wwee  SSaalleessiiaannss  ccoonntteemmppllaattee  tthhee  cchhaarriissmm  wwhhiicchh  tthhee  SSppiirriitt  

hhaass  bbrroouugghhtt  ttoo  lliiffee  aanndd  sspprreeaadd  tthhrroouugghh  DDoonn  BBoossccoo..  

TThhrroouugghh  tthhee  mmeeddiiaattiioonn  ooff  MMaarryy,,  tthhee  LLoorrdd  ccaalllleedd  hhiimm  ttoo  ttaakkee  ccaarree  ooff  ""tthhee  yyoouunngg  wwhhoo  aarree  ppoooorr,,  aabbaannddoonneedd  aanndd  iinn  ddaannggeerr""  ((CC  

2266));;  aanndd  hhee  ddiidd  nnoott  lleeaavvee  hhiimm  bbyy  hhiimmsseellff,,  bbuutt  mmaaddee  hhiimm  tthhee  FFaatthheerr  ooff  aa  ggrreeaatt  ffaammiillyy  aanndd  tthhee  gguuiiddee  ooff  aa  hhoosstt  ooff  yyoouunnggsstteerrss..    

FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  hhiiss  ssttoorryy  iiss  oouurr  ssttoorryy  aallssoo..  

  

AAss  wwee  llooookk  aatt  DDoonn  BBoossccoo  oouurr  aabbiilliittyy  ffoorr  ddiisscceerrnnmmeenntt  bbeeccoommeess  eennlliigghhtteenneedd,,  aanndd  oouurr  ddeessiirree  iinnccrreeaasseess  ttoo  ssaayy  ttoo  llaayy  ppeeooppllee  

wwhhaatt  hhee  hhiimmsseellff  ssaaiidd  ttoo  tthhee  yyoouunngg  MMiicchhaaeell  RRuuaa::  ""WWee  sshhaallll  ggoo  hhaallvveess  iinn  eevveerryytthhiinngg""..  

  

11..  AAtt  tthhee  oorriiggiinnss  

[[7700]]  

DDoonn  BBoossccoo''ss  yyoouutthh  aanndd  aaddoolleesscceennccee  

FFrroomm  hhiiss  bbooyyhhoooodd  DDoonn  BBoossccoo  wwaass  aa  ggrreeaatt  ccoommmmuunniiccaattoorr  aanndd  aanniimmaattoorr,,  aabbllee  ttoo  ccrreeaattee  ggrroouuppss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  aanndd  iinnvvoollvvee  

tthheeiirr  mmeemmbbeerrss,,  mmaakkiinngg  iinntteelllliiggeenntt  aappppeeaallss  ttoo  tthhee  eenneerrggiieess  ooff  aallll  ooff  tthheemm..    AAtt  CChhiieerrii,,  wwhheerree  hhee  wwaass  eesstteeeemmeedd  bbyy  hhiiss  

ccoommppaanniioonnss  aass  tthhee  lleeaaddeerr  ooff  aa  ssmmaallll  cciirrccllee,,  hhee  ffoouunnddeedd  tthhee  SSoocciieettyy  ooff  JJooyy,,  aanndd  dduurriinngg  tthhee  hhoolliiddaayyss  eexxtteennddeedd  tthhee  ccoonncceepptt  ttoo  

MMoorriiaallddoo,,  wwhheerree  hhee  ffoouunnddeedd  aannootthheerr  ssoocciieettyy  wwiitthh  tthhee  ssaammee  nnaammee..  

[[7711]]  

TThhee  eexxppeerriieenncceess  aatt  VVaallddooccccoo  

WWiitthh  eeqquuaall  ddeetteerrmmiinnaattiioonn,,  aass  aa  yyoouunngg  ddiioocceessaann  pprriieesstt  hhee  ddiidd  ssoommeetthhiinngg  ssiimmiillaarr  wwiitthh  tthhee  ggrroouupp  ooff  ccoollllaabboorraattoorrss  ooff  tthhee  OOrraattoorryy  

ooff  SStt  FFrraanncciiss  ddee  SSaalleess..    HHee  ffoosstteerreedd  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  bbyy  eecccclleessiiaassttiiccss  aanndd  llaaiittyy,,  mmeenn  aanndd  wwoommeenn..  

TThheeyy  hheellppeedd  hhiimm  ttoo  tteeaacchh  ccaatteecchhiissmm  aanndd  ootthheerr  ccllaasssseess,,  aassssiisstt  iinn  cchhuurrcchh,,  lleeaadd  tthhee  yyoouunnggsstteerrss  iinn  pprraayyeerr,,  pprreeppaarree  tthheemm  ffoorr  tthheeiirr  

ffiirrsstt  ccoommmmuunniioonn  aanndd  ccoonnffiirrmmaattiioonn,,  kkeeeepp  oorrddeerr  iinn  tthhee  ppllaayyggrroouunndd  wwhheerree  tthheeyy  ppllaayyeedd  wwiitthh  tthhee  bbooyyss,,  aanndd  hheellpp  tthhee  mmoorree  nneeeeddyy  

ttoo  ffiinndd  eemmppllooyymmeenntt  wwiitthh  ssoommee  hhoonneesstt  ppaattrroonn..  

MMeeaannwwhhiillee  DDoonn  BBoossccoo  ttooookk  ggoooodd  ccaarree  ooff  tthheeiirr  ssppiirriittuuaall  lliiffee,,  wwiitthh  ppeerrssoonnaall  eennccoouunntteerrss,,  ccoonnffeerreenncceess,,  ssppiirriittuuaall  ddiirreeccttiioonn  aanndd  

tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  ssaaccrraammeennttss..  

[[7722]]  

IInn  tthhee  aappoossttoollaattee  tthhee  pprriimmaarryy  ccoollllaabboorraattoorrss  wweerree  tthhee  bbooyyss  wwhhoo  hhaadd  lliivveedd  wwiitthh  hhiimm  ffoorr  ssoommee  ttiimmee  aanndd  sshhaarreedd  wwiitthh  hhiimm  sseerrvviiccee  

ooff  tthheeiirr  nneeiigghhbboouurr  iinn  tthhee  mmoosstt  aabbaannddoonneedd..    TThhoossee  mmoosstt  cclloosseellyy  aattttaacchheedd  ttoo  DDoonn  BBoossccoo  ccaarrrriieedd  oouutt  tthhiiss  sseerrvviiccee  aammoonngg  tthheeiirr  

ppeeeerrss  tthhrroouugghh  tthhee  vvaarriioouuss  SSooddaalliittiieess::  tthhoossee  ooff  tthhee  IImmmmaaccuullaattee  CCoonncceeppttiioonn,,  tthhee  BBlleesssseedd  SSaaccrraammeenntt,,  SStt  AAllooyyssiiuuss  aanndd  SStt  JJoosseepphh..  

EEvveerryyoonnee  ffoolllloowweedd  tthhee  eexxaammppllee  ooff  DDoonn  BBoossccoo;;  hhee  iinn  ttuurrnn  ppooiinntteedd  ttoo  SStt  FFrraanncciiss  ddee  SSaalleess,,  pprriinncciippaall  ppaattrroonn  ooff  tthhee  OOrraattoorryy,,  aass  aa  

mmooddeell  ooff  aappoossttoolliicc  ddeeddiiccaattiioonn  aanndd  lloovviinngg  kkiinnddnneessss..    SSuucchh  eexxaammpplleess  aattttrraacctteedd  ssoommee  ooff  tthhee  yyoouunnggsstteerrss  eevveenn  ttoo  ttrruullyy  hheerrooiicc  aaccttss  

ooff  vviirrttuuee..  

OOnn  1188  DDeecceemmbbeerr  11885599,,  hhee  ssttaarrtteedd  uupp  wwiitthh  ssoommee  ooff  tthheemm  tthhee  SSoocciieettyy  ooff  SStt  FFrraanncciiss  ddee  SSaalleess..    TThhiiss  wwaass  aa  rreelliiggiioouuss  ccoommmmuunniittyy  

wwhhiicchh  ffrroomm  iittss  vveerryy  ffiirrsstt  yyeeaarrss  sshhoowweedd  iittsseellff  ooppeenn  ttoo  tthhee  vvaalluueess  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  ttaakkiinngg  oonn  aa  sseeccuullaarr  ddiimmeennssiioonn  mmaanniiffeesstteedd  iinn  aa  

ssppeecciiffiicc  mmaannnneerr  bbyy  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ssaalleessiiaann  ccooaaddjjuuttoorr  bbrrootthheerrss..    TThheessee  hheellppeedd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  ttoo  lliinnkk  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  

wwiitthh  cciivviill  ssoocciieettyy,,  aanndd  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  tthhee  wwoorrlldd  ooff  wwoorrkk..  

DDoonn  BBoossccoo  ddiidd  nnoott  ffaaiill  eeiitthheerr  ttoo  mmaakkee  ggoooodd  uussee  ooff  tthhee  aaddvviiccee  ooff  tthhee  lliibbeerraall  mmiinniisstteerr  UUrrbbaann  RRaattaazzzzii,,  wwhhoo  wwaass  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  

llaawwss  hhoossttiillee  ttoo  tthhee  CChhuurrcchh,,  bbuutt  wwhhoo  nnoonneetthheelleessss  sshhoowweedd  hhiimm  tthhee  ppoolliittiiccaallllyy  ccoorrrreecctt  wwaayy  ttoo  ffoouunndd  aa  nneeww  rreelliiggiioouuss  ssoocciieettyy  

wwhhoossee  mmeemmbbeerrss  wwoouulldd  pprreesseerrvvee  aallll  tthheeiirr  cciivviill  rriigghhttss..  

[[7733]]  

IInn  tthhee  ffiirrsstt  ddrraafftt  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonnss  DDoonn  BBoossccoo  ffoorreessaaww  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  SSaalleessiiaannss  wwhhoo  ccoouulldd  bbeelloonngg  ttoo  tthhee  SSaalleessiiaann  SSoocciieettyy  

wwhhiillee  lliivviinngg  iinn  tthhee  wwoorrlldd,,  wwiitthhoouutt  pprrooffeessssiinngg  tthhee  tthhrreeee  vvoowwss  bbuutt  ssttrriivviinngg  ttoo  ppuutt  iinnttoo  pprraaccttiiccee  tthhaatt  ppaarrtt  ooff  tthhee  RReegguullaattiioonnss  

ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthheeiirr  aaggee  aanndd  ccoonnddiittiioonn..    BBuutt  ssiinnccee  hhee  wwaass  uunnaabbllee  ttoo  ssuucccceeeedd  wwiitthh  tthhiiss  ppllaann  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  jjuurriiddiiccaall  

ddiiffffiiccuullttiieess  ooff  tthhee  ttiimmee,,  tthhee  SSaaiinntt  ffoouunnddeedd  tthhee  PPiioouuss  UUnniioonn  ooff  CCooooppeerraattoorrss  wwhhiicchh  hhee  ccoonnssiiddeerreedd  ""ooff  tthhee  ggrreeaatteesstt  iimmppoorrttaannccee""  

aass  ""tthhee  ssoouull  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn""  ((ccff..  SSGGCC  773333))..    HHiiss  RReegguullaattiioonnss  wweerree  aapppprroovveedd  oonn  2244  JJuunnee  11887766..    AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  aatt  tthhee  

ssuuggggeessttiioonn  ooff  CCaarrlloo  GGaassttiinnii,,  DDoonn  BBoossccoo  ffoouunnddeedd  tthhee  PPaasstt--ppuuppiillss  AAssssoocciiaattiioonn  ttoo  sshhaarree  iinn  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn  iinn  cciivviill  ssoocciieettyy  

bbyy  tthhee  ffrruuiittffuull  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonn  tthheeyy  hhaadd  rreecceeiivveedd..  



EEvveenn  eeaarrlliieerr  hhee  hhaadd  sseett  uupp  tthhee  AArrcchhccoonnffrraatteerrnniittyy  ooff  tthhee  CClliieennttss  ooff  MMaarryy  HHeellpp  ooff  CChhrriissttiiaannss  ((kknnoowwnn  nnooww  aass  AADDMMAA)),,  eerreecctteedd  

oonn  55  AApprriill  11887700  bbyy  aa  BBrriieeff  ooff  PPooppee  PPiiuuss  IIXX..  

[[7744]]  

FFeemmiinniinnee  ccoollllaabboorraattiioonn  

DDeessppiittee  tthhee  aattttiittuuddee  ooff  rreesseerrvvee  aanndd  ddeettaacchhmmeenntt  ffrroomm  tthhee  ffeemmiinniinnee  wwoorrlldd  wwhhiicchh  DDoonn  BBoossccoo  sshhaarreedd  wwiitthh  tthhee  cclleerrggyy  ooff  hhiiss  ttiimmee,,  

hhee  ddeevveellooppeedd  aa  ssttyyllee  ooff  ssiimmppllee  aanndd  ddeelliiccaattee  ccoorrddiiaalliittyy  ttoo  wwoommeenn  wwiitthh  wwhhoomm  hhee  ccaammee  iinn  ccoonnttaacctt..  

TThheeiirr  pprreesseennccee  wwaass  eesssseennttiiaall  ffoorr  tthhee  lliiffee  ooff  tthhee  OOrraattoorryy..    TThheerree  wwaass  MMaammmmaa  MMaarrggaarreett,,  tthhee  ffiirrsstt  ccooooppeerraattoorr  aanndd  mmootthheerr  ooff  tthhee  

OOrraattoorryy,,  wwiitthh  wwhhoomm  DDoonn  BBoossccoo  sshhaarreedd  tthhee  rruunnnniinngg  ooff  tthhee  hhoouussee..    LLaatteerr  tthheerree  wwaass  tthhee  mmootthheerr  ooff  DDoonn  RRuuaa  aanndd  ooff  MMiicchhaaeell  

MMaaggoonnee..    OOtthheerr  wwoommeenn  ooff  TTuurriinn  ssoocciieettyy  ccoollllaabboorraatteedd  wwiitthh  hhiimm..    TThheeyy  ggaavvee  DDoonn  BBoossccoo  aa  hhaanndd,,  hheellppeedd  hhiimm  ffiinnaanncciiaallllyy  iinn  

ddoommeessttiicc  aaccttiivviittiieess,,  aanndd  ssmmooootthheedd  tthhee  wwaayy  ffoorr  hhiimm  ttoo  rreeaacchh  ggoovveerrnnmmeenntt  ooffffiicciiaallss..  

IItt  bbeeccaammee  cclleeaarr  iinn  tthhiiss  wwaayy  tthhaatt  ffoorr  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  aa  ffaammiillyy  aattmmoosspphheerree  tthhee  pprreesseennccee  ooff  wwoommeenn  wwaass  eexxttrreemmeellyy  uusseeffuull..    

TThheeyy  wweerree  aabbllee  ttoo  pprroovviiddee  ccoommpplleemmeennttaarryy  iinntteerrvveennttiioonnss  wwhhiicchh  eennrriicchheedd  tthhee  eedduuccaattiivvee  rreellaattiioonnsshhiipp  aanndd  ggaavvee  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ttoonnee  

ttoo  ssaalleessiiaann  lloovviinngg  kkiinnddnneessss..  

  

TThhee  pprroossppeeccttss  ooffffeerreedd  ttoo  DDoonn  BBoossccoo  bbyy  tthhee  MMaarrcchhiioonneessss  ooff  BBaarroolloo  ooff  wwoorrkkiinngg  ffoorr  ppoooorr  ggiirrllss  ssuubbsseeqquueennttllyy  lleedd  hhiimm  ttoo  ddoo  

ssoommeetthhiinngg  ffoorr  tthhee  ggiirrllss  aass  wweellll..    AAfftteerr  mmeeeettiinngg  DDoonn  PPeessttaarriinnoo  aanndd  tthhee  ggrroouupp  ooff  yyoouunngg  wwoommeenn  ooff  MMoorrnneessee,,  lleedd  bbyy  MMaarryy  

DDoommeenniiccaa  MMaazzzzaarreelllloo,,  DDoonn  BBoossccoo  ppeerrcceeiivveedd  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  rreeaalliizziinngg  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  ggiirrllss  wwhhaatt  hhee  hhaadd  hhaadd  aatt  hheeaarrtt  ffoorr  

ssoommee  ttiimmee..    HHee  wwaass  hhaappppyy  ttoo  rreeccooggnniizzee  tthhee  ppllaann  ooff  GGoodd  wwhhoo  bbyy  aa  ssiinngguullaarr  ddeessiiggnn  ooff  ggrraaccee  hhaadd  iinnssttiilllleedd  tthhee  ssaammee  eexxppeerriieennccee  

ooff  aappoossttoolliicc  cchhaarriittyy  iinn  SStt  MMaarryy  DDoommeenniiccaa,,  iinnvvoollvviinngg  hheerr  iinn  aa  uunniiqquuee  mmaannnneerr  iinn  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ooff  tthhee  DDaauugghhtteerrss  ooff  MMaarryy  HHeellpp  

ooff  CChhrriissttiiaannss  ((ccff..  CC--FFMMAA  22))..  

[[7755]]  

AA  ccoommmmoonn  ppaattrriimmoonnyy  

WWiitthhoouutt  aannyy  ddoouubbtt  tthheerree  ggrreeww  uupp  aarroouunndd  DDoonn  BBoossccoo  aa  vvaasstt  mmoovveemmeenntt  ooff  ppeerrssoonnss  aanndd  ggrroouuppss,,  ooff  mmeenn,,  wwoommeenn  aanndd  

yyoouunnggsstteerrss,,  ooff  tthhee  mmoosstt  ddiivveerrssee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  lliiffee,,  wwhhoo  sshhaarreedd  wwiitthh  hhiimm  ssoommee  eelleemmeennttss  wwhhiicchh  bbeeccaammee  aauutthhoorriittaattiivvee  ppooiinntt  ooff  

rreeffeerreennccee::  aa  ssppiirriittuuaalliittyy  mmooddeelllleedd  oonn  tthhaatt  ooff  SStt  FFrraanncciiss  ddee  SSaalleess;;  aa  wweellll--ddeeffiinneedd  mmiissssiioonn  --  tthhee  ssaallvvaattiioonn  ooff  yyoouutthh  aanndd  

eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  ppoooorr  aanndd  aabbaannddoonneedd;;  aa  ddyynnaammiicc  pprroojjeecctt  ooff  eedduuccaattiioonn  aanndd  eevvaannggeelliizzaattiioonn::  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm  ((ooff  wwhhiicchh  

DDoonn  BBoossccoo  ttrriieedd  aallssoo  ttoo  wwrriittee  aa  vveerrssiioonn  aaddaapptteedd  ttoo  tthhee  llaaiittyy));;  aann  eennvviirroonnmmeenntt,,  iinn  wwhhiicchh  tthhee  oorriiggiinnaall  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ooff  eeaacchh  

oonnee  bbeeccaammee  ffuusseedd  iinnttoo  aa  ccoommmmoonn  ppuurrppoossee::  tthhee  OOrraattoorryy,,  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  aa  cclliimmaattee  aanndd  ttyyppiiccaall  ssttyyllee  ccaalllleedd  tthhee  ffaammiillyy  ssppiirriitt,,  

wwhheerree  eeaacchh  oonnee  ffeelltt  wweellccoommee,,  vvaalluueedd  aanndd  hheellppeedd  ttoo  ggiivvee  aanndd  ttoo  rreecceeiivvee..  

FFrroomm  tthhee  bbeeggiinnnniinngg,,  VVaallddooccccoo  wwaass  ""aa  hhoommee  tthhaatt  wweellccoommeedd,,  aa  ppaarriisshh  tthhaatt  eevvaannggeelliizzeedd,,  aa  sscchhooooll  tthhaatt  pprreeppaarreedd  tthheemm  ffoorr  lliiffee,,  

aanndd  aa  ppllaayyggrroouunndd  wwhheerree  ffrriieennddss  ccoouulldd  mmeeeett  aanndd  eennjjooyy  tthheemmsseellvveess""  ((CC  4400))..  

DDoonn  BBoossccoo  wweenntt  aahheeaadd,,  nnoott  wwiitthhoouutt  tteennssiioonnss,,  eennllaarrggiinngg  tthhee  ffrroonnttiieerrss  ooff  tthhee  mmiissssiioonn  ffoorr  ppoooorr  aanndd  aabbaannddoonneedd  yyoouunnggsstteerrss  wwiitthh  

tthhee  ooppeenniinngg  ooff  nneeww  wwoorrkkss  bbootthh  iinn  aanndd  oouuttssiiddee  IIttaallyy..    BBeeggiinnnniinngg  iinn  11887755  hhee  oorrggaanniizzeedd  mmiissssiioonnaarryy  eexxppeeddiittiioonnss  ttoo  LLaattiinn  

AAmmeerriiccaa,,  wwhhiicchh  hhaavvee  ccoonnttiinnuueedd  yyeeaarr  bbyy  yyeeaarr..  

HHiiss  ffaammoouuss  ddrreeaammss  pprroovviiddee  aallmmoosstt  aa  ddeettaaiilleedd  ppaannoorraammaa  ooff  tthhee  vvaasstt  aarreeaass  hhee  ccoovveerreedd  wwiitthh  hhiiss  mmiissssiioonn::  llaannddss  ffrroomm  

VVaallppaarraaiissoo  ttoo  BBeeiijjiinngg,,  bbyy  wwaayy  ooff  AAffrriiccaa..  

  

22..  IInn  tthhee  ssaalleessiiaann  ttrraaddiittiioonn  

[[7766]]  

IInn  ccoonnttiinnuuiittyy  

FFrroomm  DDoonn  BBoossccoo  rriigghhtt  ddoowwnn  ttoo  tthhee  pprreesseenntt  ddaayy,,  tthhee  iiddeeaa  ooff  tthhee  llaaiittyy  aanndd  tthhee  aawwaarreenneessss  ooff  tthheeiirr  rroollee  hhaass  bbeeccoommee,,  aallbbeeiitt  

sslloowwllyy,,  ssoommeetthhiinngg  eevveerr  mmoorree  vviiggoorroouuss  iinn  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn..  

VVaattiiccaann  IIII,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  sseett  oouutt  iinn  aa  nneeww  wwaayy  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  llaaiittyy  iinn  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  iinn  tthhee  wwoorrlldd..    TToo  hhiiss  aappppeeaall  tthhee  SSaalleessiiaann  

CCoonnggrreeggaattiioonn  mmaakkeess  eevveerryy  eeffffoorrtt  ttoo  rreessppoonndd  wwiitthh  aa  ggrroowwiinngg  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  llaayy  ppeeooppllee..  

TThhee  CCooooppeerraattoorrss  

FFrroomm  tthhee  ttiimmee  ooff  DDoonn  BBoossccoo  ttoo  tthhee  SSppeecciiaall  GGeenneerraall  CChhaapptteerr  tthheerree  wweerree  nnoo  oouuttssttaannddiinngg  cchhaannggeess  iinn  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  

vvooccaattiioonn  ooff  tthhee  CCooooppeerraattoorrss..    TThhee  GGCC1199  aanndd  eessppeecciiaallllyy  tthhee  GGCC2200  ((SSGGCC))  bbrroouugghhtt  aabboouutt  aa  rraaddiiccaall  cchhaannggee  ooff  mmeennttaalliittyy..    TThheeyy  

ccaann  nnoo  lloonnggeerr  bbee  sseeeenn  aass  ssiimmppllee  bbeenneeffaaccttoorrss  oorr  eexxeeccuuttoorrss..    TThheeyy  mmuusstt  bbee  rreeccooggnniizzeedd  rraatthheerr  aass  ffuullll  sshhaarreerrss  iinn  tthhee  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn  aanndd  ppooiinnttss  ooff  rreeffeerreennccee  ffoorr  llaayy  ppeeooppllee  iinn  tthhee  bbrrooaadd  ssaalleessiiaann  mmoovveemmeenntt..    TThhiiss  wwaass  tthhee  

sseennssee  iinn  wwhhiicchh  tthheeiirr  nneeww  RReegguullaattiioonnss  ffoorr  AAppoossttoolliicc  LLiiffee  wweerree  aapppprroovveedd  iinn  11998866..  

[[7788]]  

TThhee  PPaasstt--ppuuppiillss  

FFrroomm  11889988,,  wwiitthh  tthhee  iinntteerrvveennttiioonn  ooff  DDoonn  RRuuaa,,  tthhee  ppaasstt--ppuuppiillss  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  hhoouusseess  hhaavvee  aacccceepptteedd  tthhee  iinnvviittaattiioonn  ttoo  ffoorrmm  

aassssoocciiaattiioonnss  oonn  tthhee  mmooddeell  ooff  tthhee  VVaallddooccccoo  OOrraattoorryy..  

IInn  JJuullyy  11990099  tthhee  SSttaattuuttee  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFeeddeerraattiioonn  wwaass  ddrraawwnn  uupp,,  aanndd  rreecceeiivveedd  aa  ccoonnssiiddeerraabbllee  iimmppuullssee  dduurriinngg  DDoonn  

RRiinnaallddii''ss  ppeerriioodd  aass  RReeccttoorr  MMaajjoorr;;  iinn  DDoonn  ZZiiggggiioottttii''ss  ffiirrsstt  yyeeaarrss  iitt  bbeeccaammee  aa  WWoorrlldd  CCoonnffeeddeerraattiioonn::  aa  cciivviill  aassssoocciiaattiioonn  wwhhiicchh  



ggaatthheerreedd  ttooggeetthheerr  ppaasstt--ppuuppiillss  wwiitthhoouutt  eetthhnniicc  oorr  rreelliiggiioouuss  ddiissttiinnccttiioonn..    RReecceennttllyy  hhaavvee  bbeeeenn  aaddddeedd  tthhee  wwoommeenn  ppaasstt--ppuuppiillss  ooff  oouurr  

eennvviirroonnmmeennttss,,  rreeccooggnniizzeedd  iinn  tthhee  nneeww  CCoonnffeeddeerraall  SSttaattuuttee  aass  mmeemmbbeerrss  wwiitthh  ffuullll  rriigghhttss..    TThhiiss  ssttaattuuttee  cclleeaarrllyy  ddeeffiinneess  tthhee  iiddeennttiittyy  

ooff  tthhee  ppaasstt--ppuuppiill  aanndd  ooppeennss  uupp  nneeww  hhoorriizzoonnss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn..  

[[7799]]  

SSeeccuullaarr  IInnssttiittuutteess  

IInn  11991177  ssoommee  ggiirrllss  ooff  tthhee  FFMMAA  OOrraattoorryy  iinn  TTuurriinn  eexxpprreesssseedd  ttoo  DDoonn  RRiinnaallddii  tthhee  ddeessiirree  ttoo  ccoonnsseeccrraattee  tthheemmsseellvveess  ttoo  GGoodd  wwhhiillee  

rreemmaaiinniinngg  iinn  tthhee  wwoorrlldd;;  tthheeyy  ccaalllleedd  tthheemmsseellvveess  tthhee  ZZeeaalloottss  ooff  MMaarryy  HHeellpp  ooff  CChhrriissttiiaannss..    LLaatteerr  tthheeyy  bbeeccaammee  tthhee  CCooooppeerraattoorr  

OObbllaatteess  ooff  SStt  JJoohhnn  BBoossccoo,,  aanndd  ttooddaayy  tthheeyy  aarree  tthhee  DDoonn  BBoossccoo  VVoolluunntteeeerrss  ((DDBBVV))..    IInn  11996655  tthhee  TTuurriinn  ddiioocceessaann  aauutthhoorriittiieess  

rreeccooggnniizzeedd  tthheemm  aass  aa  PPiioouuss  AAssssoocciiaattiioonn,,  aanndd  iinn  11997711  aass  aa  SSeeccuullaarr  IInnssttiittuuttee  ooff  ddiioocceessaann  rriigghhtt..  

IInn  11997788  tthheeyy  wweerree  rreeccooggnniizzeedd  aass  aa  SSeeccuullaarr  IInnssttiittuuttee  ooff  ppoonnttiiffiiccaall  rriigghhtt..    TThhee  kkiinnggppiinnss  ooff  tthheeiirr  vvooccaattiioonn  aarree  ssaalleessiiaanniittyy,,  

sseeccuullaarriittyy  aanndd  ccoonnsseeccrraattiioonn..    TThhee  RReeccttoorr  MMaajjoorr  aanndd  hhiiss  CCoouunncciill  hhaavvee  ddeeccllaarreedd  tthheemm  ttoo  bbee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  iinn  

tthhee  ssttrriicctt  sseennssee..  

AAfftteerr  tthhee  GGCC2233  aa  ssiimmiillaarr  mmaallee  ggrroouupp  hhaass  bbeegguunn  ttoo  ddeevveelloopp  wwiitthh  tthhee  ttiittllee  DDoonn  BBoossccoo  SSeeccuullaarr  IInnssttiittuuttee  ((DDBBSS))..  

[[8800]]  

OOtthheerr  llaayy  ggrroouuppss  

DDoonn  BBoossccoo  aallssoo  ssttaarrtteedd  uupp  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  CClliieennttss  ooff  MMaarryy  HHeellpp  ooff  CChhrriissttiiaannss,,  iinnvvoollvviinngg  tthheemm  iinn  tthhee  ssppiirriittuuaalliittyy  aanndd  

mmiissssiioonn  ooff  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  bbyy  ccoommmmiittmmeennttss  rreeaaddiillyy  rreeaalliizzaabbllee  bbyy  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  ssiimmppllee  ppeeooppllee..  

RReecceennttllyy  aannootthheerr  ggrroouupp  hhaass  bbeeeenn  ffoorrmmeedd,,  mmaaddee  uupp  ooff  wwoommeenn  oonnllyy,,  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  ''DDaammaass  SSaalleessiiaannaass''..  

[[8811]]  

CCoommmmoonn  eelleemmeennttss  iinn  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  

TThhee  ggrroouuppss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  ""ppaarrttiicciippaattee  iinn  aa  ttrruuee  ssppiirriittuuaall  kkiinnsshhiipp  aanndd  aappoossttoolliicc  ccoonnssaanngguuiinniittyy""  ((CCoommmmoonn  

IIddeennttiittyy  CCaarrdd,,  aarrtt..1100)),,  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  tthhee  ssaammee  ssaalleessiiaann  ssppiirriitt  aanndd  ssoommee  bbaassiicc  eelleemmeennttss,,  uussuuaallllyy  lliisstteedd  aass  

ffoolllloowwss::  

--  rrooootteedd  iinn  tthhee  mmyysstteerryy  ooff  CChhrriisstt  aanndd  eennttrruussttmmeenntt  ttoo  MMaarryy;;  

--  sseennssee  ooff  CChhuurrcchh;;  

--  uunniioonn  wwiitthh  GGoodd  aanndd  ssttyyllee  ooff  pprraayyeerr;;  

--  ppaassttoorraall  cchhaarriittyy  ffoorr  tthhee  mmiissssiioonn  ttoo  tthhee  yyoouunngg  aanndd  tthhee  ppoooorr;;  

--  aalleerrttnneessss  ttoo  tthhee  cchhaalllleennggeess  ooff  tthhee  nneeww  eevvaannggeelliizzaattiioonn;;  

--  tthhee  ggrraaccee  ooff  uunniittyy;;  

--  tthhee  aasscceessiiss  ooff  kkiinnddnneessss;;  

--  ooppttiimmiissmm  aanndd  tthhee  jjooyy  ooff  hhooppee;;  

--  wwoorrkk  aanndd  tteemmppeerraannccee;;  

--  tthhee  ssppiirriitt  ooff  iinniittiiaattiivvee..  

((ccff..  CCoommmmoonn  IIddeennttiittyy  CCaarrdd,,  aarrtt..1188  ffff..))  

[[8822]]  

TThhee  SSaalleessiiaann  BBuulllleettiinn  

DDoonn  BBoossccoo  ssaaww  tthhee  SSaalleessiiaann  BBuulllleettiinn  aass  aann  iinnssttrruummeenntt  ffoorr  lliinnkkaaggee,,  aanniimmaattiioonn,,  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  llaarrggee  nnuummbbeerrss  

ooff  llaayy  ppeeooppllee  wwhhoo  llooookkeedd  kkiinnddllyy  oonn  hhiiss  wwoorrkk..    TTooddaayy  tthhee  BBuulllleettiinn  iiss  ppuubblliisshheedd  iinn  nnuummeerroouuss  eeddiittiioonnss  iinn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  

ggeeooggrraapphhiiccaall  aarreeaass  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  aanndd  rreepprreesseennttss  aa  vveerryy  vvaalluuaabbllee  iinnssttrruummeenntt  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  aa  ffuulllleerr  sshhaarriinngg  ooff  tthhee  

ssaalleessiiaann  ssppiirriitt  aanndd  aa  mmoorree  uuppddaatteedd  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  eevvaannggeelliizziinngg  mmiissssiioonn  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  aanndd  

MMoovveemmeenntt..  

  

33..  LLiinneess  eemmeerrggiinngg  

[[8833]]  

IInnvvoollvveemmeenntt  ooff  aappoossttoolliicc  ffoorrcceess  

TThhoouugghh  ccoonnddiittiioonneedd  bbyy  tthhee  eecccclleessiioollooggyy  ooff  hhiiss  ttiimmee,,  DDoonn  BBoossccoo  aanndd  tthhee  SSaalleessiiaannss  hhaavvee  pprrooppaaggaatteedd  tthhee  cchhaarriissmm,,  ttrryyiinngg  ttoo  

iinnvvoollvvee  aallll  ssoorrttss  ooff  ppeerrssoonnss  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonn  ooff  tthhee  yyoouunngg..  

TThhiinnkkiinngg  bbaacckk  oovveerr  rreecceenntt  ttiimmeess::  

--  TThhee  GGCC1199  llooookkeedd  aatt  tthhee  llaaiittyy  wwiitthh  pprruuddeennccee,,  aacccceeppttiinngg  ssoommee  eexxtteerrnnss  aass  tteeaacchheerrss  aanndd  cchhoooossiinngg  tthheemm  ffrroomm  tthhee  bbeesstt  ooff  tthhee  

CCooooppeerraattoorrss  aanndd  PPaasstt--ppuuppiillss..    TThhee  kkeeyy  ppoossttss  iinn  tthhee  eedduuccaattiivvee  ssttrruuccttuurree  wweerree  rreesseerrvveedd  ttoo  SSaalleessiiaannss..  

--  TThhee  SSGGCC  rreetthhoouugghhtt  tthhee  ssaalleessiiaann  pprroojjeecctt  aanndd  mmiissssiioonn  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  VVaattiiccaann  IIII,,  sseeeekkiinngg  ""aa  wwiiddee  ggrroouuppiinngg  ooff  aappoossttoolliicc  ffoorrcceess  

lliinnkkeedd  ttooggeetthheerr  iinn  tthhee  uunniittyy  ooff  aa  ffaammiillyy""  ((SSGGCC  115522))..  

--  TThhee  GGCC2211,,  ddrraawwiinngg  iinnssppiirraattiioonn  ffrroomm  tthhee  AAppoossttoolliicc  EExxhhoorrttaattiioonn  EEvvaannggeelliiii  NNuunnttiiaannddii,,  ppuutt  bbeeffoorree  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  tthhee  

cchhaalllleennggee  ooff  eevvaannggeelliizzaattiioonn..    TThhee  ccoommmmuunniittyy  wwaass  aallwwaayyss  ccoonnssiiddeerreedd  aass  tthhee  aanniimmaattoorr  ooff  tthhee  CCEEPP  iinn  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  

PPEEPPSS..    IInn  iitt  tthhee  SSaalleessiiaannss  aanndd  llaayy  ppeeooppllee  wweerree  bbootthh  eevvaannggeelliizzeedd  aanndd  eevvaannggeelliizzeerrss..  

--  TThhiiss  ooppeennnneessss  wwaass  ccoonnffiirrmmeedd  aanndd  eexxtteennddeedd  bbyy  tthhee  GGCC2222,,  iinn  tthhee  ddeeffiinniittiivvee  tteexxtt  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonnss  ((CC  55..4477))..  



--  TThhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  LLaaiittyy  mmaattuurreedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinn  tthhee  GGCC2233,,  ffooccuussiinngg  oonn  tthhee  eedduuccaattiioonn  ooff  yyoouunngg  ppeeooppllee  ttoo  

tthhee  ffaaiitthh..    TThhee  SSDDBB  ccoommmmuunniittyy  bbeeccaammee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  aanniimmaattiioonn  aanndd  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  CCEEPP  aanndd  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  

((GGCC2233  223355)),,  wwiitthh  tthhee  ssppeecciiffiicc  ttaasskk  ooff  ddrraawwiinngg  uupp  tthhee  LLaayy  PPrroojjeecctt..  

[[8844]]  

LLaayy  aanniimmaattoorrss  

TThhee  ppeerrssoonnss  wwhhoo  ffrroomm  DDoonn  BBoossccoo  oonnwwaarrddss  hhaavvee  sshhaarreedd  iinn  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn,,  ffeelltt  tthhee  nneeeedd  ffoorr  aa  ssppiirriittuuaall  ccoonnvveerrggeennccee,,  iinn  

tthhee  aawwaarreenneessss  ooff  hhaavviinngg  rreecceeiivveedd  aa  ggiifftt  wwhhiicchh  tthheeyy  mmuusstt  ppaassss  oonn  ttoo  ootthheerrss..  

  AA  bbiigg  nnuummbbeerr  ooff  tthheemm  ffeelltt  iitt  tthheeiirr  dduuttyy  ttoo  ggiivvee  eemmbbooddiimmeenntt  ttoo  tthhee  cchhaarriissmm  wwiitthh  DDoonn  BBoossccoo  aanndd  tthhee  ttiimmeess..    TThheeyy  

sshhaarreedd  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  llaabboouurreedd  ggeenneerroouussllyy  ttoo  pprreeppaarree  yyoouunngg  ppeeooppllee  ttoo  ttaakkee  aa  wwoorrtthhyy  ppllaaccee  iinn  ssoocciieettyy..  

FFoorr  mmaannyy,,  tthhee  iinnvvoollvveemmeenntt  aanndd  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinnvvoollvveedd  aallssoo  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  eevvaannggeelliizzaattiioonn,,  tthhuuss  ffuullllyy  rreeaalliizziinngg  tthhee  

pprroojjeecctt  ooff  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm..  

AAmmoonngg  tthheessee  tthheerree  aarree  ssoommee  yyoouunngg  ppeeooppllee  wwhhoo  ccoommmmiitt  tthheemmsseellvveess  iinn  vvaarriioouuss  wwaayyss  ttoo  aanniimmaattiioonn  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthheeiirr  

ppeeeerrss..    IInn  tthhiiss  wwaayy  tthheerree  hhaass  ggrroowwnn  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss  tthhee  SSaalleessiiaann  YYoouutthh  MMoovveemmeenntt  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  tthhee  nneeww  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  

VVoolluunntteeeerr  MMoovveemmeenntt..  

[[8855]]  

LLaayy  ffrriieennddss  ooff  DDoonn  BBoossccoo  

DDoonn  BBoossccoo  aallwwaayyss  hhaadd  mmaannyy  ffrriieennddss,,  ssccaatttteerreedd  aallll  oovveerr  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  iinn  tthhee  mmoosstt  vvaarriieedd  eennvviirroonnmmeennttss..    TThheeiirr  nnuummbbeerr  hhaass  

nnoott  ddeeccrreeaasseedd  wwiitthh  tthhee  ppaassssiinngg  ooff  ttiimmee,,  nnoorr  hhaass  tthhee  bboonndd  bbeeccoommee  wweeaakkeerr  bbeettwweeeenn  tthheemm  aanndd  oouurr  FFaatthheerr  aanndd  FFoouunnddeerr..  

TThheeyy  wwaanntt  ttoo  kkeeeepp  DDoonn  BBoossccoo''ss  ssppiirriitt  aalliivvee    aanndd  eennssuurree  tthhee  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn..    TThheeyy  ooffffeerr  tthheemmsseellvveess  ttoo  hheellpp  

tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  ttoo  kknnooww  tthhee  rreeaall  ssiittuuaattiioonn  ooff  yyoouutthh,,  aanndd  ttoo  ttrryy  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  cchhaalllleennggeess  tthheeyy  pprreesseenntt..    TThheessee  ffrriieennddss  

aarree  eenntthhuussiiaassttiicc  aanndd  wwaanntt  ttoo  ccoollllaabboorraattee,,  mmaakkiinngg  aavvaaiillaabbllee  tthheeiirr  ttiimmee  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ppoossssiibbiilliittiieess..  

[[8866]]  

LLaayy  ppeeooppllee  oouuttssiiddee  tthhee  ssttrruuccttuurreess  

TThhaannkkss  ttoo  tthhee  ddeetteerrmmiinneedd  eeffffoorrttss  ooff  ssoo  mmaannyy  llaayy  ppeeooppllee  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn  hhaass  ppaasssseedd  bbeeyyoonndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  lliimmiittss  aanndd  iiss  

sspprreeaaddiinngg  bbeeyyoonndd  ssaalleessiiaann  ssttrruuccttuurreess  aanndd  wwoorrkkss..    IInn  tthhiiss  wwaayy  iitt  ccoommeess  iinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  ootthheerr  eecccclleessiiaall  rreeaalliittiieess,,  wwiitthh  cciivviill  

ssoocciieettyy  aanndd  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  yyoouunnggsstteerrss  iinn  ddiiffffiiccuulltt  ssiittuuaattiioonnss,,  ddiiaalloogguuiinngg  wwiitthh  ccuullttuurreess  aanndd  ppooppuullaarr  ttrraaddiittiioonnss..    IInn  ccoonnsseeqquueennccee  

tthhee  cchhaarriissmm  iiss  sspprreeaaddiinngg  eevveerryywwhheerree..  
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  TTHHEE  SSPPIIRRIITT  AANNDD  MMIISSSSIIOONN  TTOO  BBEE  LLIIVVEEDD  TTOOGGEETTHHEERR  

  

  

11..  AAtt  tthhee  rroooottss  ooff  oouurr  uunniittyy  

[[8877]]  

AAss  wwee  hhaavvee  rreeccaalllleedd  tthhee  bbeeggiinnnniinnggss  aatt  VVaallddooccccoo
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  wwee  hhaavvee  mmeett  nnoott  oonnllyy  DDoonn  BBoossccoo''ss  ppaassttoorraall  hheeaarrtt  bbuutt  aallssoo  hhiiss  aabbiilliittyy  ttoo  

iinnvvoollvvee  ootthheerrss..    TThhaannkkss  ttoo  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  eecccclleessiiaassttiiccss  aanndd  llaayy  ppeeooppllee,,  aa  cchhuurrcchh,,  ddoorrmmiittoorriieess  aanndd  ppllaayyggrroouunnddss  aallll  bbeeccaammee  aa  

rreeaalliittyy..  

TThhiiss  iiss  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  iinnvviitteess  uuss  ttoo  rreenneeww  oouurr  oorraattoorriiaann  hheeaarrtt  aanndd  pprroommppttss  uuss  ttoo  ddeeeeppeerr  ccoommmmuunniioonn  wwiitthh  aallll  tthhoossee  wwhhoo,,  iinn  

ssttrruuccttuurreedd  oorr  ppeerrssoonnaall  wwaayyss,,  wwaanntt  ttoo  aaddvvaannccee  DDoonn  BBoossccoo''ss  cchhaarriissmm..    TTooggeetthheerr,,  wwee  hhuummbbllyy  ppllaaccee  oouurrsseellvveess  wwiitthh  wwaattcchhffuull  

aatttteennttiioonn  aatt  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  hhuummaanniittyy,,  ccoommmmiittttiinngg  oouurrsseellvveess  wwiitthh  ffrreesshh  eenntthhuussiiaassmm  ttoo  ggiivvee  aauutthheennttiicciittyy  ttoo  oouurr  vvooccaattiioonn,,  ssoo  tthhaatt  

tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn  mmaayy  ggiivvee  eevveerr  mmoorree  ffuullllyy  iittss  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  ttoo  tthhee  wwoorrlldd..  

[[8888]]  

TThhee  ssppiirriitt  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  ttoo  uuss  

FFoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  wwee  aarree  ccaalllleedd  ttoo  sshhaarree  iinn  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  wwiitthh  aallll  tthhee  llaayy  ppeeooppllee,,  nnoott  oonnllyy  iinn  tthhee  ccaarrrryyiinngg  oouutt  ooff    ddaaiillyy  

wwoorrkk  bbuutt  pprriimmaarriillyy  iinn  tthhee  ssaalleessiiaann  ssppiirriitt,,  ttoo  bbeeccoommee  sshhaarreerrss  iinn  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  mmiissssiioonn  iinn  oouurr  wwoorrkkss  aanndd  bbeeyyoonndd  

tthheemm..    TThhiiss  ssppiirriitt,,  aass  pprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  SSppeecciiaall  GGeenneerraall  CChhaapptteerr  ((SSGGCC  8855  ffff,,))  iiss  aann  eennsseemmbbllee  ooff  aassppeeccttss  aanndd  vvaalluueess  ooff  tthhee  

hhuummaann  wwoorrlldd  aanndd  CChhrriissttiiaann  mmyysstteerryy  wwhhiicchh  bbeeccoommeess  oouurr  ppaarrttiiccuullaarr  ssttyyllee  ooff  tthhoouugghhtt  aanndd  ffeeeelliinngg,,  ooff  lliiffee  aanndd  aaccttiivviittyy,,  cceennttrreedd  

oonn  ppaassttoorraall  cchhaarriittyy..    DDoonn  BBoossccoo  aattttrraaccttss  kkiinnddllyy  ffeeeelliinngg  aanndd  ssttiirrss  uupp  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ccoommmmiitttteedd  llaayy  ppeerrssoonnss..    HHee  iinnvviitteess  

uuss  ttoo  mmaakkee  wwiitthh  tthheemm  aa  ssppiirriittuuaall  ppiillggrriimmaaggee  wwhhiicchh,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  ssaalleessiiaann  ssppiirriitt  sshhaarreedd  aatt  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss,,  ccaann  rreeaacchh  aann  

ooppttiioonn  ooff  ffaaiitthh  aanndd  aa  ssppiirriittuuaalliittyy  wwhhiicchh  iiss  lliivveedd  aanndd  ccoommmmuunniiccaatteedd,,  

TThhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ooff  ssuucchh  aa  ssppiirriitt  bbeelloonnggss  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ccoonnsseeccrraatteedd::  ""IInn  wwhhaatteevveerr  aaccttiivviittyy  oorr  mmiinniissttrryy  

tthheeyy  aarree  iinnvvoollvveedd,,  ccoonnsseeccrraatteedd  ppeerrssoonnss  sshhoouulldd  rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  bbeeffoorree  aallll  eellssee  tthheeyy  mmuusstt  bbee  eexxppeerrtt  gguuiiddeess  iinn  tthhee  ssppiirriittuuaall  lliiffee,,  

aanndd  iinn  tthhiiss  ppeerrssppeeccttiivvee  tthheeyy  sshhoouulldd  ccuullttiivvaattee  tthhee  mmoosstt  pprreecciioouuss  ggiifftt  ooff  tthhee  ssppiirriitt""  ((VVCC  5555))..  

WWee  aarree  aawwaarree  tthhaatt  tthhiiss  iiss  aa  ttrruuee  aanndd  pprrooppeerr  sscchhooooll  ooff  hhoolliinneessss..    OOnnee  ggrraassppss  aatt  oonnccee  tthhee  rriicchhnneessss  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  ssppiirriitt  wwhheenn,,  iinn  

tteerrmmss  ooff  pprraaccttiiccaall  lliiffee,,  iitt  bbeeccoommeess  aa  ssppiirriittuuaalliittyy..    OOff  tthhee  llaatttteerr  wwee  mmuusstt  nnooww  llooookk  aaggaaiinn  aatt  ssoommee  ooff  iittss  pprriinncciippaall  

cchhaarraacctteerriissttiiccss..
��

  

  

22..  EElleemmeennttss  ooff  tthhee  ssppiirriittuuaalliittyy  

  

      22..11    PPrreeffeerreennttiiaall  lloovvee  ffoorr  tthhee  yyoouunngg,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  ppoooorreerr  oonneess  

[[8899]]  

MMeeeettiinngg  GGoodd  iinn  tthhee  yyoouunngg  

SShhaarriinngg  tthhee  ssaalleessiiaann  ssppiirriitt  aanndd  mmiissssiioonn  mmeeaannss  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee  ffeeeelliinngg  oonneesseellff  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ooppttiioonn  ffoorr  tthhee  yyoouunngg..  

""WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  GGoodd  iiss  aawwaaiittiinngg  uuss  iinn  tthhee  yyoouunngg  ttoo  ooffffeerr  uuss  tthhee  ggrraaccee  ooff  mmeeeettiinngg  wwiitthh  hhiimm  aanndd  ttoo  ddiissppoossee  uuss  ttoo  sseerrvvee  hhiimm  iinn  

tthheemm,,  rreeccooggnniizziinngg  tthheeiirr  ddiiggnniittyy  aanndd  eedduuccaattiinngg  tthheemm  ttoo  tthhee  ffuullllnneessss  ooff  lliiffee""  ((GGCC2233,,  9955))..    IInn  tthhiiss  eedduuccaattiivvee  sseerrvviiccee,,  bbootthh  

SSaalleessiiaannss  aanndd  llaaiittyy  eexxppeerriieennccee  tthhee  ccoonntteemmppllaattiivvee  ddiimmeennssiioonn  ooff  tthheeiirr  ffaaiitthh,,  aanndd  aarree  aabbllee  ttoo  ddiissccoovveerr  tthhee  aaccttiioonn  ooff  tthhee  SSppiirriitt  iinn  

tthhee  hheeaarrtt  ooff  tthhee  yyoouunngg  ((ccff..CC  9955))..  

SShhaarriinngg  iinn  tthhee  hheeaarrtt  ooff  GGoodd,,  tthhee  ddiisscciippllee  ooff  DDoonn  BBoossccoo  hhaass  aa  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  iimmppoorrttaannccee  aanndd  uurrggeennccyy  ooff  hhiiss  oowwnn  

vvooccaattiioonn  ttoo  rreennddeerr  pprreesseenntt  ttoo  tthhee  yyoouunngg  CChhrriisstt''ss  lloovvee  ffoorr  tthheemm..    PPrroommpptteedd  bbyy  tthhiiss  lloovvee  hhee  ddeeddiiccaatteess  hhiimmsseellff  ttoottaallllyy  ttoo  tthheeiirr  

iinntteeggrraall  eedduuccaattiioonn  ((ccff..SSGGCC  9911))..  
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  CCff..  BBOOSSCCOO  GG..  MMeemmooiirrss  ooff  tthhee  OOrraattoorryy  ooff  SStt  FFrraanncciiss  ddee  SSaalleess,,  EEnngg..eeddttnn..  pppp..225555  ffff..  

  
44
  WWee  ccaann  ffiinndd  aauutthhoorriittaattiivvee  iinntteerrpprreettaattiioonnss  iinn  oouurr  mmaaiinn  tteexxttss::  ccff..  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonnss  wwhhiicchh  aarree  oouurr  pprriinncciippaall  ppooiinntt  ooff  rreeffeerreennccee..    

CCff..  aallssoo  tthhee  FFMMAA  CCoonnssttiittuuttiioonnss,,  tthhee  RReegguullaattiioonnss  ooff  AAppoossttoolliicc  LLiiffee  ooff  tthhee  CCooooppeerraattoorrss,,  tthhee  CCoommmmoonn  IIddeennttiittyy  CCaarrdd""  ooff  tthhee  

SSaalleessiiaann  FFaammiillyy,,  aanndd  tthhee  mmoorree  rreecceenntt  GGeenneerraall  CChhaapptteerrss..    CCff..  aallssoo  DDoonn  EEggiiddiioo  VViiggaannòò  ttoo  tthhee  SSaalleessiiaann  UUnniivveerrssiittyy  ((UUPPSS,,  

RRoommee,,  11999966,,  pp..116622--116633))..  

  



HHeennccee,,  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  yyoouunngg,,  aanndd  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  tthhee  ppoooorreesstt  ooff  tthheemm,,  iiss  tthhee  iiddeennttiittyy  ccaarrdd  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  vvooccaattiioonn,,  tthhee  mmoosstt  

iinnvvoollvviinngg  eelleemmeenntt  ooff  oouurr  cchhaarriissmm,,  tthhee  ssttaarrttiinngg--ppooiinntt  ffoorr  aa  pprroocceessss  ooff  ggrreeaatteerr  aanndd  mmoorree  pprrooffoouunndd  sshhaarriinngg  iinn  tthhee  ssaalleessiiaann  ssppiirriitt  

aanndd  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm..  

[[9900]]  

PPaassttoorraall  cchhaarriittyy  

TToo  rreeaalliizzee  tthhiiss  vvooccaattiioonn,,  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy  ooppeenn  aa  ccoorrddiiaall  ddiiaalloogguuee  wwiitthh  aallll  ppeerrssoonnss  ooff  ggoooodd  wwiillll  wwhhoo  wwaanntt  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  

ssiittuuaattiioonn  ooff  tthhee  yyoouunngg,,  aanndd  eessppeecciiaallllyy  tthhee  ppoooorr  oonneess,,  iinn  ttooddaayy''ss  wwoorrlldd..    FFoolllloowwiinngg  tthhee  eexxaammppllee  ooff  DDoonn  BBoossccoo,,  tthheeyy  cchhoooossee  ffoorr  

tthheemmsseellvveess  aanndd  pprrooppaaggaattee  aammoonngg  ootthheerrss  cchhaarriittyy  aass  tthhee  mmeeaannss  aanndd  ffuunnddaammeennttaall  mmeetthhoodd  ooff  tthhee  mmiissssiioonn..    IInn  tthhiiss  wwoorrkk  tthheeyy  ggiivvee  

aaddddeedd  wweeiigghhtt  ttoo  tthhee  iimmppoorrttaanntt  vvaalluueess  ooff  ssaalleessiiaann  ssppiirriittuuaalliittyy,,  lliikkee  ggeenneerroossiittyy,,  ssoolliiddaarriittyy,,  ssiimmpplliicciittyy,,  ggrraattiittuuddee,,  ffiiddeelliittyy,,  jjooyy  aanndd  

ooppttiimmiissmm  eevveenn  aatt  ddaarrkk  mmoommeennttss,,  eexxpprreessssiinngg  iinn  tthhiiss  wwaayy  tthhee  ppaasscchhaall  ddiimmeennssiioonn  ooff  CChhrriissttiiaann  lliiffee..  

  

  22..22    SSppiirriittuuaalliittyy  ooff  rreellaattiioonnsshhiipp::  tthhee  ffaammiillyy  ssppiirriitt  

[[9911]]  

DDoonn  BBoossccoo,,  mmaann  ooff  rreellaattiioonnsshhiippss  

TThhee  ffiirrsstt  ggiifftt  DDoonn  BBoossccoo  ggiivveess  ttoo  hhiiss  ddiisscciipplleess  iiss  tthhaatt  ooff  aa  sseerreennee  aanndd  wweellccoommiinngg  hhuummaann  rreellaattiioonnsshhiipp..  HHiiss  sseellff--ccoonnttrrooll  aalllloowweedd  

hhiimm  ttoo  ggiivvee  hhiimmsseellff  ttoo  ootthheerrss  wwiitthh  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  eeffffiiccaaccyy,,  aanndd  ttoo  ggiivvee  ggrraadduuaallllyy  ttoo  rreellaattiioonnsshhiippss  aa  ppaassttoorraall  aanndd  ssaaccrraammeennttaall  

ccoonntteenntt..    TThhee  qquuaalliittyy  ooff  eedduuccaattiivvee  eennccoouunntteerrss  wwaass  aallwwaayyss  ffoorreemmoosstt  iinn  hhiiss  mmiinndd..    ""LLeett  aallll  yyoouu  ssppeeaakk  wwiitthh  bbeeccoommee  yyoouurr  

ffrriieennddss"",,  hhee  uusseedd  ttoo  ssaayy,,  aanndd  ""ttoo  bbee  aa  ffrriieenndd  ooff  DDoonn  BBoossccoo  mmeeaanntt  eevveerryytthhiinngg  aatt  VVaallddooccccoo::  ssppiirriittuuaall  ccoommmmiittmmeenntt,,  iinntteerriioorr  

hhaappppiinneessss,,  ccoollllaabboorraattiioonn  iinn  eedduuccaattiioonn,,  ffaammiillyy  jjooyy..    HHee  wwaass  ccoonnvviinncceess  tthhaatt  tthhee  ssaalleessiiaann  ssppiirriitt  ""mmuusstt  aanniimmaattee  aanndd  gguuiiddee  aallll  wwee  

ddoo  aanndd  ssaayy""..    HHee  iiss  ffoorrtthhrriigghhtt  aabboouutt  tthhiiss  iinn  hhiiss  lleetttteerrss  ttoo  DDoonn  CCaagglliieerroo  aanndd  DDoonn  CCoossttaammaaggnnaa  iinn  AAuugguusstt  11888855::  ""TThhee  pprreevveennttiivvee  

ssyysstteemm  mmuusstt  bbee  oouurr  ddiissttiinngguuiisshhiinngg  cchhaarraacctteerriissttiicc..  ((......))  CChhaarriittyy,,  ppaattiieennccee,,  kkiinnddnneessss  ((......))  TThhiiss  hhoollddss  ffoorr  tthhee  SSaalleessiiaannss  aammoonngg  

tthheemmsseellvveess,,  wwiitthh  tthhee  ppuuppiillss  aanndd  ootthheerrss,,  eexxtteerrnnss  oorr  bbooaarrddeerrss""..    ""SSttuuddyy  hhooww  yyoouu  ccaann  mmaakkee  yyoouurrsseellff  lloovveedd"",,  hhee  mmuurrmmuurreedd  ttoo  

DDoonn  RRuuaa,,  lleeaavviinngg  hhiimm  wwhhaatt  sseeeemmeedd  aa  ffiinnaall  mmeessssaaggee  aanndd  iinnddiiccaattiinngg  ttoo  hhiimm  tthhee  sseeccrreett  ooff  tthhee  aarrtt  ooff  tthhee  GGoooodd  SShheepphheerrdd..    AAtt  tthhee  

eenndd  ooff  hhiiss  lliiffee  tthheerreeffoorree,,  hhee  hhaannddeedd  oonn  aass  aa  ddeeeepp  ccoonnvviiccttiioonn  aanndd  pprreecciioouuss  lleeggaaccyy,,  tthhee  iinnttuuiittiioonn  hhee  hhaadd  rreecceeiivveedd  iinn  hhiiss  ddrreeaamm  aatt  

tthhee  aaggee  ooff  99  yyeeaarrss,,    AAnndd  iinn  hhiiss  pprreeddiilleeccttiioonn  ffoorr  tthhee  ''rreellaattiioonnaall  vviirrttuueess''  aass  tthhee  bbeeaarriinnggss  ffoorr  eedduuccaattiivvee  ddiiaalloogguuee  aanndd  pprraaccttiiccaall  

ccoollllaabboorraattiioonn,,  DDoonn  BBoossccoo  pprroovveedd  aann  eexxcceelllleenntt  ddiisscciippllee  ooff  SStt  FFrraanncciiss  ddee  SSaalleess..  

[[9922]]  

AA  nneeeedd  ooff  ttooddaayy''ss  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  

TTooddaayy  ppeeooppllee  bbeewwaaiill  aa  wwiiddeesspprreeaadd  aabbsseennccee  ooff  rreellaattiioonnsshhiippss,,  aanndd  lloonneelliinneessss  ggiivveess  rriissee  ttoo  mmoorree  ffeeaarr  tthhaann  ddeeaatthh  iittsseellff,,  

eessppeecciiaallllyy  aammoonngg  tthhee  yyoouunngg  aanndd  tthhee  aaggeedd..    TThhee  hhuummaann  sscciieenncceess  ddeessccrriibbee  mmaann  aass  aa  bbeeiinngg  ooff  rreellaattiioonnsshhiippss..    HHee  iiss  iimmmmeerrsseedd  iinn  

tthheemm  ffrroomm  tthhee  ttiimmee  hhee  lleeaavveess  hhiiss  mmootthheerr''ss  wwoommbb..    AA  ppoossiittiivvee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbuuiillddss  hhiimm  uupp  aanndd  mmaakkeess  hhiimm  hhaappppyy;;  aa  nneeggaattiivvee  

oonnee  ccaann  ddeepprreessss  aanndd  eevveenn  ddeessttrrooyy  hhiimm..    IInn  aannyy  ccaassee  rraappppoorrtt  iiss  aatt  tthhee  hheeaarrtt  ooff  eevveerryy  eedduuccaattiivvee  aapppprrooaacchh,,  ooff  eevveerryy  eeffffoorrtt  aatt  

ccoollllaabboorraattiioonn,,  ffrroomm  ffaammiillyy  hhaarrmmoonnyy  ttoo  tthhee  eeffffiiccaaccyy  ooff  aa  ppaassttoorraall  aanndd  eedduuccaattiivvee  ccoommmmuunniittyy..    ""WWee  mmuusstt  bbee  bbrrootthheerrss  ttoo  mmeenn  aatt  

tthhee  ssaammee  ttiimmee  tthhaatt  wwee  wwaanntt  ttoo  bbee  tthheeiirr  ppaassttoorrss,,  ffaatthheerrss  aanndd  tteeaacchheerrss..    TThhee  rriigghhtt  aattmmoosspphheerree  ffoorr  ddiiaalloogguuee  iiss  ffrriieennddsshhiipp,,  oorr  

rraatthheerr  sseerrvviiccee""  ((PPaauull  VVII,,  EEcccclleessiiaamm  ssuuaamm))..  

[[9933]]  

TThhee  ssaalleessiiaann  rreessppoonnssee::  lloovviinngg  kkiinnddnneessss  

WWhhaatt  wwee  hheeaarr  ffrroomm  tthhee  llaaiittyy  aanndd  ffrroomm  yyoouunngg  ppeeooppllee  ccoonnvviinncceess  uuss  ooff  tthhee  ggrreeaatt  ddeessiirree  tthheerree  iiss  ffoorr  rraappppoorrtt;;  aanndd  tthhaatt  iinn  tthhee  

CCoonnggrreeggaattiioonn  tthheerree  aarree  nnuummeerroouuss  eexxppeerriieenncceess  wwhhiicchh  pprroovviiddee  ggrroouunnddss  ffoorr  hhooppee  tthhaatt  wwee  ccaann  ggrrooww  iinn  tthhiiss  ddiirreeccttiioonn,,  ggiivviinngg  ffuullll  

eexxpprreessssiioonn  --  ttooggeetthheerr  wwiitthh  llaayy  ppeeooppllee  aanndd  pprriimmaarriillyy  iinn  tthheeiirr  rreeggaarrdd  --    ttoo  tthhee  rriicchh  vvaalluueess  ooff  ssaalleessiiaann  lloovviinngg  kkiinnddnneessss  aanndd  tthhee  

ffaammiillyy  ssppiirriitt  wwhhiicchh  sstteemmss  ffrroomm  iitt..  

IItt  ccaann  rruunn  tthhee  rriisskk  ooff  bbeeiinngg  ddoowwnnggrraaddeedd  ttoo  tthhee  lleevveell  ooff  aa  ppuurreellyy  tteecchhnniiccaall  iinnssttrruummeenntt,,  llaattcchhiinngg  oonn  ttoo  aannootthheerr  ppeerrssoonn,,  yyoouunngg  oorr  

aadduulltt,,  aanndd  mmaanniippuullaattiinngg  hhiiss  ppeerrssoonnaalliittyy..    FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  iitt  mmuusstt  bbee  ssoo  ffiilllleedd  wwiitthh  cchhaarriittyy  tthhaatt  iitt  bbeeccoommeess  ttrraannssffoorrmmeedd  iinnttoo  aann  

eexxpprreessssiioonn  ooff  aauutthheennttiicc  rreellaattiioonnaall  ssppiirriittuuaalliittyy..    IIttss  ffrruuiitt  aanndd  ssiiggnn  iiss  tthhee  sseerreennee  cchhaassttiittyy,,  ssoo  ddeeaarr  ttoo  DDoonn  BBoossccoo,,  wwhhiicchh  ggoovveerrnnss  

aaffffeeccttiivvee  bbaallaannccee  aanndd  oobbllaattiivvee  ffiiddeelliittyy..    SSttrreennggtthheenneedd  aanndd  ppuurriiffiieedd  iinn  tthhiiss  wwaayy,,  eedduuccaattiivvee  rraappppoorrtt  iiss  eexxpprreesssseedd  iinn  tthhee  ppeerrssoonnaall  

eennccoouunntteerr,,  bbuuiillddss  aa  ffoorrmmaattiivvee  aanndd  ssttiimmuullaattiinngg  eennvviirroonnmmeenntt,,  eennccoouurraaggeess  ggrroouupp  pprroocceesssseess,,  aanndd  aaccccoommppaanniieess  vvooccaattiioonnaall  

mmaattuurriinngg..  

  

      22..33    CCoommmmiittmmeenntt  iinn  tthhee  CChhuurrcchh  ffoorr  tthhee  wwoorrlldd  

[[9944]]  

TThhee  ffoorrccee  ooff  ""ddaa  mmiihhii  aanniimmaass""  aanndd  tthhee  NNeeww  EEvvaannggeelliizzaattiioonn  

""""DDaa  mmiihhii  aanniimmaass""  jjuusstt  aabboouutt  ffiillllss  tthhee  wwhhoollee  lliiffee  ooff  tthhoossee  wwhhoo  ttaakkee  tthheeiirr  iinnssppiirraattiioonn  ffrroomm  DDoonn  BBoossccoo,,  iinnddiiccaattiinngg  rraappppoorrtt  

wwiitthh  GGoodd,,  rreellaattiioonnss  wwiitthh  oonnee''ss  nneeiigghhbboouurr,,  aanndd  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  hhiissttoorryy  wwiitthh  aa  ppeerrssoonnaall  ccoonnttrriibbuuttiioonn..    IItt  ccoonncceerrnnss  

ccoonntteemmppllaattiioonn  nnoott  lleessss  tthhaann  aaccttiioonn,,  tthhee  wwiillll  ttoo  ddoo  ggoooodd,,  aanndd  tthhee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ttoo  ffiinndd  tthhee  nneecceessssaarryy  mmeeaannss..  

AAss  SSaalleessiiaannss,,  wwee  eexxpprreessss  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  oouurr  eexxiisstteennccee  bbyy  tthhee  aarrddoouurr  ooff  oouurr  ppaassttoorraall  cchhaarriittyy..  



AAtt  tthhee  pprreesseenntt  ddaayy  oonnee  ppeerrcceeiivveess  aa  ccuullttuurraall  ccrriissiiss  ooff  nnoottaabbllee  pprrooppoorrttiioonnss,,  tthhee  cchhaalllleennggee  ooff  tthhee  NNeeww  EEvvaannggeelliizzaattiioonn..    TThhee  hheeaarrtt  

ooff  tthhee  rreessppoonnssee  ttoo  iitt  iiss  tthhee  iinnccuullttuurraattiioonn  ooff  tthhee  GGoossppeell::  tthhiiss  iinnddeeeedd  hhaass  bbeeccoommee  aa  pprreessssiinngg  oobblliiggaattiioonn  ffoorr  tthhee  CChhuurrcchh..    

SSaalleessiiaannss  aanndd  llaaiittyy  aalliikkee  aarree  ccaalllleedd  ttoo  bbeeccoommee  eevveerr  mmoorree  aawwaarree  ooff  tthhee  sseettttiinngg  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  ttoo  wwoorrkk::  ccuullttuurree  aanndd  

eedduuccaattiioonn..  

[[9955]]  

TThhee  cchhaalllleennggee  ooff  ccoonntteemmppoorraarryy  ccuullttuurree  

TTooddaayy  wwee  aarree  wwiittnneessssiinngg  aann  iinnccrreeaasseedd  ssoocciiaall,,  cciivviill  aanndd  ppoolliittiiccaall  sseennssiittiivviittyy..    IItt  oobblliiggeess  aallll  wwhhoo  ffoollllooww  DDoonn  BBoossccoo  ttoo  ggiivvee  tthhee  

ssaammee  aatttteennttiioonn  tthhaatt  hhee  ddiidd  ttoo  mmoovveemmeennttss  aanndd  ccuullttuurraall  cchhaannggeess..    IInn  tthhiiss  wwaayy  tthhee  ppoolliittiiccss  ooff  tthhee  PPaatteerr  nnoosstteerr  bbeeccoommee  tthhee  

pprroojjeeccttiioonn  ooff  aa  ssoocciieettyy  rreenneewweedd  tthhrroouugghh  wwoorrkk  ccaarrrriieedd  oouutt  ccoonnsscciieennttiioouussllyy  aanndd  wwiitthh  ccoommppeetteennccee,,  ccuullttuurraall  eelleevvaattiioonn  aanndd  

jjooyyffuull  ffaaiitthh,,  ssoo  aass  ttoo  mmaakkee  aallll  mmeenn  eeqquuaallllyy  cchhiillddrreenn  ooff  tthhee  ssaammee  FFaatthheerr..  

IInn  tthhiiss  ttaasskk  tthhee  rreenneewweedd  ccoonnsscciioouussnneessss  ooff  tthhee  llaaiittyy  eevvookkeess  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  aallll  mmeenn  ooff  ggoooodd  wwiillll..    SSoommee  tthhiinnggss  aarree  

uurrggeennttllyy  rreeqquuiirreedd::  tthhee  ffaammiillyy  aass  tthhee  ''ssaannccttuuaarryy  ooff  lliiffee'',,  rreessppeecctt  ffoorr  tthhee  ddiiggnniittyy  ooff  tthhee  ppeerrssoonn  aanndd  hhiiss  rriigghhttss,,  tthhee  sspprreeaaddiinngg  ooff  aa  

ccuullttuurree  ooff  ssoolliiddaarriittyy  aanndd  ppeeaaccee,,  hhuummaann  aaddvvaanncceemmeenntt  lleeaaddiinngg  ttoo  mmoorree  jjuusstt  lliivviinngg  ccoonnddiittiioonnss,,  aanndd  tthhee  ddeeffeennccee  ooff  eeccoollooggiiccaall  

bbaallaannccee..    TThhee  ddiirreecctt  iinnsseerrttiioonn  ooff  llaayy  ppeeooppllee  iinnttoo  ppuubblliicc  lliiffee  mmuusstt  bbee  rreeaasssseerrtteedd  aanndd  ssuussttaaiinneedd;;  iitt  mmuusstt  bbee  lliivveedd  wwiitthh  aa  ssppiirriitt  ooff  

sseerrvviiccee,,  ttoo  ggiivvee  ggrroowwtthh  ttoo  jjuussttiiccee  aanndd  ffrraatteerrnniittyy,,  ddiirreeccttiinngg  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ppoooorreesstt  aanndd  mmoosstt  aabbaannddoonneedd..  ((ccff..CCLL  4422))  

[[9966]]  

TTooggeetthheerr  ttoowwaarrddss  aa  nneeww  aappoossttoolliicc  ccoommmmiittmmeenntt  

TThhee  ddiisscceerrnnmmeenntt  ooff  ccuullttuurreess  aass  aa  hhuummaann  rreeaalliittyy  ttoo  bbee  eevvaannggeelliizzeedd  ddeemmaannddss  aa  nneeww  kkiinndd  ooff  ccoollllaabboorraattiioonn  aammoonngg  aallll  rreessppoonnssiibbllee  

ffoorr  tthhee  wwoorrkk  ooff  eevvaannggeelliizzaattiioonn..    SSaalleessiiaannss  aanndd  llaayy  CChhrriissttiiaannss  aarree  ccaalllleedd  uuppoonn  ttoo  ggiivvee  eeffffeecctt  ttoo  tthhee  ffoorrccee  rreecceeiivveedd  iinn  bbaappttiissmm::  

ffaaiitthh;;  ttoo  eennttrruusstt  tthheemmsseellvveess  ttoo  hhiimm  wwiitthh  aann  aattttiittuuddee  ooff  uunnwwaavveerriinngg  cceerrttaaiinnttyy::  hhooppee;;  aanndd  ttoo  ggiivvee  aass  aa  ssiiggnn  tthhaatt  tthheeyy  bbeelloonngg  ttoo  

hhiimm  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ttoowwaarrddss  aallll,,  wwhhiicchh  iiss  cchhaarriittyy..  

WWee  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  sseeeeiinngg  ttoo  iitt  tthhaatt  tthhee  ffaaiitthh  pprrooccllaaiimmeedd,,  lliivveedd  aanndd  cceelleebbrraatteedd  ttoo  tthhee  ffuullll,,  bbeeccoommeess  ccuullttuurree::  aauutthheennttiicc  

ccuullttuurraall  vvaalluueess,,  aasssseesssseedd  aanndd  aassssuummeedd  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  ffaaiitthh,,  aarree  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  iinnccaarrnnaattiioonn  ooff  tthhee  ssaammee  ccuullttuurree  ooff  tthhee  

eevvaannggeelliiccaall  mmeessssaaggee..    TToo  ffuullffiill  tthhiiss  ttaasskk  tthhee  CCEEPP  bbeeccoommeess  ""aann  eexxppeerriieennccee  ooff  ccoommmmuunniioonn  aanndd  aa  ppllaaccee  ooff  ggrraaccee,,  wwhheerree  tthhee  

tteeaacchhiinngg  pprrooggrraammmmee  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  uunniittiinngg  iinnttoo  aa  hhaarrmmoonniioouuss  wwhhoollee  tthhee  hhuummaann  aanndd  tthhee  ddiivviinnee,,  tthhee  GGoossppeell  aanndd  ccuullttuurree,,  ffaaiitthh  

aanndd  lliiffee""  ((VVCC  9966))..  

IInn  tthhiiss  nneeww  ppaannoorraammaa,,  iinnssppiirreedd  bbyy  tthhee  WWoorrdd  ooff  GGoodd  aanndd  tthhee  ssoocciiaall  ddooccttrriinnee  ooff  tthhee  CChhuurrcchh,,  oonnee  ccaann  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  tthhee  

eevvaannggeelliiccaall  iinnnnoovvaattiioonn  wwhhiicchh  ggiivveess  cceennttrraall  ppllaaccee  ttoo  tthhee  ssaallvvaattiioonn  ooff  tthhee  ppeerrssoonn,,  ttoo  sseerrvviiccee,,  aanndd  ttoo  oorriieennttaattiioonn  ttoowwaarrddss  tthhee  

KKiinnggddoomm..    FFoorr  tthhee  SSaalleessiiaannss  iitt  iiss  aann  iinnvviittaattiioonn  ttoo  ddeeeeppeenn  tthhee  rraaddiiccaall  nnaattuurree  ooff  tthheeiirr  ''sseeqquueellaa  CChhrriissttii'',,  aanndd  ffoorr  tthhee  llaaiittyy  ttoo  

pprrooggrreessss  iinn  tthhee  ssyynntthheessiiss  bbeettwweeeenn  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  GGoossppeell  aanndd  pprraaccttiiccaall  aaccttiivviittyy..  

TThhee  pprrooggrraammmmee  ooff  lliiffee  ccoonnddeennsseedd  iinn  tthhee  bbeeaattiittuuddeess  wwhhiicchh  pprreesseenntt  tthhee  vvaalluueess  ooff  tthhee  KKiinnggddoomm  aanndd  ooff  tthhee  ''OOuurr  FFaatthheerr''  ccaann  bbee  

pprrooppoosseedd  aallssoo  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  bbeelloonngg  ttoo  ootthheerr  rreelliiggiioonnss..  

  

      22..44    SSppiirriittuuaalliittyy  ooff  ddaaiillyy  lliiffee  aanndd  ooff  wwoorrkk  

[[9977]]  

DDaaiillyy  lliiffee  tthhee  ppllaaccee  ffoorr  mmeeeettiinngg  GGoodd  

DDoonn  BBoossccoo  pprrooppoosseedd  ttoo  hhiiss  ffiirrsstt  ccoollllaabboorraattoorrss,,  aass  hhee  ddiidd  aallssoo  ttoo  tthhee  bbooyyss  ooff  tthhee  OOrraattoorryy,,  aa  mmaannnneerr  ooff  lliivviinngg  tthhee  GGoossppeell  iinn  

ddeepptthh,,  wwiitthhoouutt  ddeettaacchhiinngg  tthheemmsseellvveess  ffrroomm  lliiffee::  lliivviinngg  iinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  GGoodd..  

DDaaiillyy  lliiffee  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  DDoonn  BBoossccoo  tthhee  nnaattuurraall  sseettttiinngg  ffoorr  tthhee  ppeerrffeeccttiinngg  ooff  aallll  mmeenn,,  tthhee  ppllaaccee  ooff  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  hhuummaann  aanndd  

CChhrriissttiiaann  vvooccaattiioonn,,  aanndd  ffoorr  uuss  SSaalleessiiaannss  aallssoo  tthhee  rreelliiggiioouuss  vvooccaattiioonn..  

IInnttuuiittiioonn  ooff  tthhee  vvaalluuee  ooff  ddaaiillyy  lliiffee  lleeaaddss  uuss  ttoo  eexxppllooiitt  wwiitthh  tthhee  llaaiittyy  tthhee  wwhhoollee  ooff  ccrreeaattiioonn  aass  aa  ggiifftt  ooff  GGoodd::  lliiffee,,  nnaattuurree,,  

mmaatteerriiaall  tthhiinnggss  pprroodduucceedd  bbyy  mmaann,,  iinntteerrppeerrssoonnaall  rreellaattiioonnsshhiippss..  

IInn  ssoolliiddaarriittyy  wwiitthh  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  iittss  hhiissttoorryy  ((CC  77)),,  wwee  sshhaarree  wwiitthh  tthhee  llaaiittyy  tthhee  jjooyyss  aanndd  ddiiffffiiccuullttiieess  sstteemmmmiinngg  ffrroomm  tthhee  ssoocciiaall  

ccoonntteexxtt  iinn  wwhhiicchh  wwee  aarree  iinnsseerrtteedd,,  sseeeekkiinngg  ttooggeetthheerr  ttoo  ffiinndd  iinn  iitt  tthhee  ssiiggnnss  ooff  GGoodd''ss  wwiillll..  

[[9988]]  

TThhee  ggiifftt  ooff  wwoorrkk  aanndd  tthhee  pprrooffeessssiioonnss  

DDoonn  BBoossccoo  ttaauugghhtt  hhiiss  bbooyyss  ttoo  uussee  tthheeiirr  ttiimmee  iinn  ttaasskkss  uusseeffuull  ffoorr  ppeerrssoonnaall  oorr  ccoommmmuunnaall  lliiffee  iinn  aa  hheeaalltthhyy,,  eedduuccaattiivvee  aanndd  ccrreeaattiivvee  

ffoorrmm..    HHee  hhiimmsseellff  wwaass  aann  eexxaammppllee  ooff  aa  lliiffee  ttoottaallllyy  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  wwoorrkk,,  aanndd  hhee  wwaanntteedd  hhiiss  SSaalleessiiaannss  ttoo  bbee  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  tthhee  

ssppiirriitt  ooff  eenntteerrpprriissee  aanndd  hhaarrdd  wwoorrkk..  

LLooookkiinngg  bbaacckk  oonn  tthhiiss  eexxppeerriieennccee,,  wwee  sseeee  iinn  VVaallddooccccoo  aa  ttrruuee  sscchhooooll  ooff  wwoorrkk::  iitt  ddeevveellooppeedd  aa  ppeeddaaggooggyy  ooff  dduuttyy  wwhhiicchh  eedduuccaatteedd  

ttoo  tthhiiss  pprraaccttiiccaall  ffoorrmm  ooff  lliivviinngg  tthhee  ssppiirriittuuaalliittyy..  

WWoorrkk,,  wwhheenn  ppeerrcceeiivveedd  aass  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  GGoodd''ss  ppllaann  ffoorr  aallll  mmeenn,,  lleeaaddss  uuss  ttoo  ddeeffeenndd  tthhee  ddiiggnniittyy  ooff  aallll  wwoorrkk  aanndd  ooff  mmaann  aass  

iittss  ssuubbjjeecctt..    TThhiiss  aawwaarreenneessss  eexxppllooiittss  tthhee  ccoommbbiinneedd  aanndd  iinnddiivviidduuaall  eennddeeaavvoouurrss  ooff  SSaalleessiiaannss  aanndd  llaaiittyy  ffoorr  tthhee  eedduuccaattiioonn  ooff  tthhee  

yyoouunngg..  

FFrroomm  uuss,,  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  oouurr  ssppeecciiffiicc  vvooccaattiioonn,,  iiss  ddeemmaannddeedd  aa  pprrooffeessssiioonnaall  aapppprrooaacchh,,  ii..ee..  tthhee  ggrreeaatteesstt  

ppoossssiibbllee  ppeerrffeeccttiioonn  iinn  oouurr  oowwnn  wwoorrkk..    TThhiiss  iimmpplliieess  tthhee  ggeenneerroouuss  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  ttooiill  iinnvvoollvveedd,,  tthhee  ccoonnssttaanntt  ccoommmmiittmmeenntt  



aanndd  oonnggooiinngg  ffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  ggooeess  wwiitthh  iitt..    DDiisscciipplliinnee  aanndd  sseennssee  ooff  dduuttyy  bbeeccoommee  ffoorr  uuss  oouurr  ppaatthh  ooff  aasscceessiiss,,  tthhee  ccoonnccrreettee  

mmeeaassuurree  ooff  oouurr  ssppiirriittuuaall  mmaattuurriittyy..  

  

      22..55    TThhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm::  ccoonnssttaanntt  lliisstteenniinngg  ttoo  GGoodd  aanndd  ttoo  mmaann  

[[9999]]  

AA  ppeeddaaggooggiiccaall  aapppprrooaacchh  ccoonnttiinnuuaallllyy  rreenneewweedd  

WWee  aarree  ccoonnvviinncceedd  tthhaatt  tthhee  pprriinncciippaall  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  cchhaannggiinngg  ooff  tthhee  wwoorrlldd  ffoorr  tthhee  ccoommiinngg  ooff  tthhee  KKiinnggddoomm  iiss  ccoommmmiittmmeenntt  

ttoo  eedduuccaattiioonn..    ""TThheerree  iiss  nnoo  ddoouubbtt"",,  aass  PPooppee  JJoohhnn  PPaauull  IIII  aaffffiirrmmeedd,,  ""tthhaatt  tthhee  ffiirrsstt  aanndd  ffuunnddaammeennttaall  ccuullttuurraall  ffaacctt  iiss  tthhee  

ssppiirriittuuaallllyy  mmaattuurree  mmaann,,  ii..ee..  mmaann  ffuullllyy  eedduuccaatteedd,,  mmaann  aabbllee  ttoo  eedduuccaattee  hhiimmsseellff  aanndd  ootthheerrss""..
55
    TThhee  mmaaiinn  oorriiggiinnaall  ccoonnttrriibbuuttiioonn  wwee  

ccaann  ooffffeerr  ttoo  tthhee  ccaauussee  ooff  eedduuccaattiioonn  iiss  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm..    IIttss  ppeerrmmaanneenntt  vviittaalliittyy  iiss  sshhoowwnn  iinn  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  

mmoosstt  ddiivveerrssee  cchhaalllleennggeess..    IInn  tthhee  mmuullttiippllee  ssiittuuaattiioonnss  iinn  wwhhiicchh  iitt  ooppeerraatteess,,  iitt  nneeeeddss  ccoonnttiinnuuaall  rreeuunnddeerrssttaannddiinngg..    TThhee  uurrggeenntt  nneeeedd  

ffoorr  tthhiiss  wwaass  iinnddiiccaatteedd  bbyy  FFrr  EEggiiddiioo  VViiggaannòò  wwhheenn  hhee  ssppookkee  ooff  aa  nneeww  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm..  

TThhee  eesssseennttiiaall  eelleemmeenntt  ooff  ssuucchh  nneewwnneessss  iiss  tthhee  sshhaarriinngg  bbeettwweeeenn  SSDDBBss,,  llaayy  aadduullttss  aanndd  yyoouunngg  ppeeooppllee  iinn  aann  eedduuccaattiivvee  aanndd  

ppaassttoorraall  pprraaxxiiss  aallwwaayyss  iinn  ddiiaalloogguuee  wwiitthh  tthhee  ddiissccoovveerriieess  ooff  sscciieennccee  aanndd  wwiitthh  tthhee  vvaarriioouuss  ccoonntteexxttss  iinn  wwhhiicchh  wwee  aarree  wwoorrkkiinngg..  

[[110000]]  

CCeennttrraall  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm  

TToo  gguuaarraanntteeee  ffiiddeelliittyy  aanndd  ssuucccceessss  wwee  nneeeedd  ttoo  rreeccoonnssiiddeerr  tthhee  oorriiggiinnaall  iinnttuuiittiioonnss  ooff  DDoonn  BBoossccoo..    HHee  wwaass  ccoonnvviinncceedd  tthhaatt  ""tthhiiss  

ssyysstteemm  iiss  bbaasseedd  eennttiirreellyy  oonn  rreeaassoonn,,  rreelliiggiioonn  aanndd  lloovviinngg  kkiinnddnneessss""  ((MMBB  1133  991199))..    WWee  aarree  ccaalllleedd  uuppoonn  ttoo  llooookk  iinn  aa  nneeww  wwaayy  aatt  

tthhee  tthhrreeee  ffuunnddaammeennttaall  eelleemmeennttss  hhee  iinnddiiccaatteedd..  

    aa))  RReeaassoonn  

TToo  DDoonn  BBoossccoo''ss  wwaayy  ooff  tthhiinnkkiinngg  rreeaassoonn  iiss  ssyynnoonnyymmoouuss  wwiitthh  ffaaiirrnneessss  aanndd  ppeerrssuuaassiioonn,,  sseeeenn  iinn  ooppppoossiittiioonn  ttoo  rreepprreessssiioonn  aanndd  

iimmppoossiittiioonn..    IItt  hheellppss  ttoo  eevvaalluuaattee  eevveerryytthhiinngg  wwiitthh  aa  ccrriittiiccaall  sseennssee  aanndd  ttoo  ddiisscceerrnn  tthhee  aauutthheennttiicc  vvaalluuee  ooff  eeaarrtthhllyy  rreeaalliittiieess,,  

rreessppeeccttiinngg  tthheeiirr  aauuttoonnoommyy  aanndd  sseeccuullaarr  ddiiggnniittyy..    IItt  eennaabblleess  tthhee  ggrreeaatt  eennddeeaavvoouurrss  ooff  mmaannkkiinndd  ttoo  bbee  ddiissccoovveerreedd  aanndd  sshhaarreedd,,  iinn  

tthhee  ccoonnttiinnuuaall  aanndd  llaabboorriioouuss  pprroocceessss  ooff  ppeerrssoonnaalliizzaattiioonn  aanndd  ssoocciiaalliizzaattiioonn..    MMoorree  bbyy  ddeeeeddss  tthhaann  bbyy  wwoorrddss  DDoonn  BBoossccoo  hhaass  

sshhoowwnn  uuss  tthhaatt  aatt  tthhee  rroooott  ooff  hhiiss  ssyysstteemm  ooff  eedduuccaattiioonn  tthheerree  iiss  aa  ssoolliidd  hhuummaanniissmm  aanndd  aa  ggeennuuiinnee  aapppprreecciiaattiioonn  ooff  tthhee  rreeaalliittyy  ooff  

ccrreeaatteedd  tthhiinnggss..    TThhiiss  mmaakkeess  ooff  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm  aann  ooppeenn  ssyysstteemm,,  rriicchh  iinn  hhuummaann  hhooppee  aanndd  aabbllee  ttoo  ccoommee  ttoo  ggrriippss  wwiitthh  tthhee  

ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurraall  ssiittuuaattiioonnss..    FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  iitt  iimmpplliieess  aa  ppaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  ttoo  ccoonntteexxttss,,  aa  pprreevviioouuss  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  yyoouutthh  

ssiittuuaattiioonn  aanndd  aann  eeffffeeccttiivvee  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  eedduuccaattiivvee  iinntteerrvveennttiioonnss  tthhrroouugghh  tthhee  eellaabboorraattiioonn  ooff  tthhee  PPEEPPSS..    TThhiiss  eennaabblleess  aa  

bbaallaanncceedd  eedduuccaattiivvee  pprroocceessss  ttoo  bbee  sseett  uupp,,  aavvooiiddiinngg  tthhee  ddoouubbllee  rriisskkss  ooff  ''mmiinniimmaalliissmm''  ((ffeeaarr  ooff  ssuuggggeessttiinngg  aannyytthhiinngg  nneeww))  oorr  ooff  

ggooiinngg  ttoo  tthhee  ootthheerr  eexxttrreemmee  ooff  rruusshhiinngg  aahheeaadd  ttoooo  ffaasstt  aanndd  iimmppoossiinngg  wweeiigghhttss  tthhaatt  ccaannnnoott  bbee  bboorrnnee..  

  

    bb))  RReelliiggiioonn  

RReelliiggiioonn,,  uunnddeerrssttoooodd  aass  ffaaiitthh  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  aacccceepptteedd  aanndd  ggiivveenn  ccoorrrreessppoonnddeennccee,,  rreepprreesseennttss  tthhee  mmeeeettiinngg  ppooiinntt  bbeettwweeeenn  tthhee  

MMyysstteerryy  ooff  GGoodd  aanndd  tthhee  mmyysstteerryy  ooff  mmaann,,  lliinnkkeedd  wwiitthh  tthhee  ffrraaiillttyy  ooff  hhiiss  hhiissttoorryy  aanndd  ccuullttuurree,,  bbuutt  aallssoo  qquuiicckkeenneedd  bbyy  GGoodd''ss  ssuurree  

ccaallll..    TThhee  aawwaarreenneessss  ooff  ssuucchh  aa  rreeaalliittyy  iinnvviitteess  uuss  ttoo  iimmiittaattee  GGoodd''ss  ppaattiieennccee,,  mmeeeettiinngg  yyoouunngg  ppeeooppllee  aanndd  llaaiittyy  ""aatt  tthheeiirr  pprreesseenntt  

ssttaaggee  ooff  ffrreeeeddoomm""  ((CC  3388))..  

IIff  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd  wwee  mmuusstt  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  mmiissssiioonnaarryy  tteerrrriittoorryy  nnooww  iinncclluuddeess  eevveerryy  ppaarrtt  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  oonn  tthhee  ootthheerr  wwee  mmuusstt  

bbee  rreeaaddyy  ttoo  ffiinndd  wwaayyss  ooff  eedduuccaattiioonn  ttoo  tthhee  ffaaiitthh  wwhhiicchh  aarree  ggrraadduuaall  aanndd  ssppeecciiffiiccaallllyy  aaiimmeedd..  

IInn  CChhrriissttiiaann  ccoonntteexxttss  iitt  iiss  ssttiillll  ppoossssiibbllee  ttoo  rreeaalliizzee  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm  wwiitthh  aa  cceerrttaaiinn  ccoommpplleetteenneessss  aanndd  hheellpp  tthhee  llaayy  ffaaiitthhffuull,,  

aadduulltt  aanndd  yyoouunngg,,  ttoo  ddiissccoovveerr  tthhee  ccoouunntteennaannccee  ooff  JJeessuuss..    LLiisstteenniinngg  ttoo  tthhee  pprrooccllaammaattiioonn  ooff  tthhee  WWoorrdd,,  tthhee  cceelleebbrraattiioonn  ooff  tthhee  

ssaaccrraammeennttss  aanndd  eessppeecciiaallllyy  tthhee  EEuucchhaarriisstt  aanndd  PPeennaannccee,,  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  cchhaarriittyy  aanndd  wwiittnneessss,,  tthhee  hhaappppiinneessss  ooff  lliivviinngg  bbeenneeaatthh  tthhee  

ggaazzee  ooff  aa  lloovviinngg  FFaatthheerr,,  aarree  ssttiillll  ppoossssiibbllee  eedduuccaattiivvee  oobbjjeeccttiivveess  ttoo  bbee  pprrooppoosseedd  wwiitthhoouutt  uunndduuee  hheessiittaattiioonn  aanndd  wwiitthhiinn  aa  sseerreenneellyy  

eeccuummeenniiccaall  aapppprrooaacchh..  ((ccff..GGCC2233,,  6688--7711))..  

IInn  sseeccuullaarriizzeedd  ccoonntteexxttss,,  wwhheerree  ccuullttuurree  sseeeemmss  mmuuttee  aanndd  iinnccaappaabbllee  ooff  ssppeeaakkiinngg  ooff  tthhee  FFaatthheerr  ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt,,  iitt  wwiillll  bbee  

nneecceessssaarryy  ttoo  eedduuccaattee  tthhee  iinnvvooccaattiioonnss  ooff  ttrraannsscceennddeennccee  aanndd  tthhee  ggrreeaatt  ddeemmaannddss  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  sseennssee  ooff  lliiffee  aanndd  ddeeaatthh,,  ppaaiinn  

aanndd  lloovvee,,  wwiitthhoouutt  ccoonncceeaalliinngg  tthhee  bbeeaamm  ooff  lliigghhtt  wwhhiicchh  ccoommeess  ttoo  uuss  ffrroomm  oouurr  ffaaiitthh  ((ccff..GGCC2233,,  7766..7777..8833))..  

IInn  tthhee  ccoonntteexxttss  ooff  tthhee  ggrreeaatt  mmoonnootthheeiissttiicc  aanndd  ttrraaddiittiioonnaall  rreelliiggiioonnss,,  tthhee  ffiirrsstt  eedduuccaattiivvee  ddiiaalloogguuee  wwiillll  bbee  wwiitthh  tthhee  llaayy  ppeeooppllee  

wwhhoo  aarree  nneeaarreesstt,,  ttoo  rreeccooggnniizzee  wwiitthh  tthheemm  tthhee  ggrraaccee  pprreesseenntt  iinn  ssuucchh  rreelliiggiioonnss,,  eennccoouurraaggee  tthheeiirr  ddeessiirree  ffoorr  pprraayyeerr,,  aanndd  eexxppllooiitt  tthhee  

ffrraaggmmeennttss  ooff  tthhee  GGoossppeell  aanndd  ooff  eedduuccaattiivvee  wwiissddoomm  pprreesseenntt  iinn  tthhee  ccuullttuurree,,  lliiffee  aanndd  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  yyoouunngg  ppeeooppllee  ((ccff..GGCC2233,,  

7722--7744,,  8866))..  

OOfftteenn  wwee  ffiinndd  oouurrsseellvveess  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  yyoouunnggsstteerrss  aanndd  llaayy  ppeeooppllee,,  wwiitthh  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  ooff  ggoooodd  wwiillll,,  wwhhoo  ddoo  nnoott  mmaanniiffeesstt  

aannyy  ssppeecciiffiicc  rreelliiggiioouuss  aattttaacchhmmeenntt..    IInn  ssuucchh  ccaasseess  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm  aaiimmss  aatt  ffiinnddiinngg  aanndd  wweellccoommiinngg  tthhee  ssppaarrkk  ooff  ttrruutthh  
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ddeeppoossiitteedd  iinn  eevveerryy  hhuummaann  hheeaarrtt,,  iinn  ffoosstteerriinngg  tthhee  ""ddiiaalloogguuee  ooff  lliiffee""  --  eessppeecciiaallllyy  ""iinn  tthhee  ccoonncceerrnn  ffoorr  hhuummaann  lliiffee""  aanndd  ""iinn  

pprroommoottiinngg  tthhee  ddiiggnniittyy  ooff  wwoommeenn""  --  ""wwhhiicchh  pprreeppaarreess  tthhee  wwaayy  ffoorr  mmoorree  pprrooffoouunndd  eexxcchhaannggeess""  ((ccff..VVCC  110022))..  

  

    cc))  LLoovviinngg  kkiinnddnneessss  

  

TThhiiss  iiss  eexxpprreesssseedd  aass  uunnccoonnddiittiioonneedd  aacccceeppttaannccee,,  ccoonnssttrruuccttiivvee  aanndd  ppoossiittiivvee  rraappppoorrtt,,  sshhaarriinngg  ooff  jjooyyss  aanndd  ssoorrrroowwss,,  aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  

ttoo  mmaanniiffeesstt  eedduuccaattiivvee  lloovvee  bbyy  ssiiggnnss..    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  iinnvviittiinngg  eeaacchh  eedduuccaattoorr  ttoo  bbee  ccoorrddiiaallllyy  aanndd  ffaaiitthhffuullllyy  pprreesseenntt  aammoonngg  tthhee  

yyoouunngg,,  iitt  ccoommmmiittss  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ttoo  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aann  aauutthheennttiicc  ffaammiillyy  ssppiirriitt..  

IItt  aallssoo  eexxpprreesssseess  tthhee  ppaassttoorraall  cchhaarriittyy  wwhhiicchh  pprroommootteess  aa  nneeww  eedduuccaattiivvee  ccuullttuurree  bbyy  ""ooffffeerriinngg  aa  ssppeecciiffiicc  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  wwoorrkk  

ooff  ootthheerr  eedduuccaattoorrss""  ((VVCC  9966))..  

TTooggeetthheerr  wwiitthh  tthhoossee  llaayy  ppeeooppllee  wwhhoo  ttaakkee  tthheeiirr  iinnssppiirraattiioonn  ffrroomm  DDoonn  BBoossccoo,,  wwee  hhaavvee  aann  eexxpplliicciitt  dduuttyy  ttoo  sseeeekk  tthhee  bbeesstt  wwaayyss  

aanndd  mmeeaannss  ffoorr  ttrraannssppllaannttiinngg  hhiiss  ggeenniiaalliittyy  iinnttoo  ppuubblliicc  lliiffee,,  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ooff  ccuullttuurree,,  ooff  ppoolliittiiccss,,  ooff  ssoocciiaall  lliiffee..    TThhiiss  ccaann  tthheenn  ggiivvee  

lliiffee  ttoo  tthhee  nneeww  eedduuccaattiioonn  wwhhiicchh  ooppeennss  tthhee  wwaayy  ttoo  tthhee  nneeww  eevvaannggeelliizzaattiioonn..  

IItt  wwiillll  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  ggiivvee  ssppeecciiaall  tthhoouugghhtt  ttoo  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  iinnssttaalllliinngg  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm  iinn  ffaammiilliieess,,  hheellppiinngg  tthheemm  ttoo  sshheedd  

lliigghhtt  oonn  mmooddeerrnn  pprroobblleemmss  aanndd  aassppiirraattiioonnss,,  aanndd  ttoo  ccrreeaattee  aann  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  jjooyy,,  ddiiaalloogguuee  aanndd  ssoolliiddaarriittyy,,  ttrraannssffoorrmmiinngg  tthheemm  iinn  

tthhiiss  wwaayy  ttoo  aauutthheennttiicc  ""ddoommeessttiicc  cchhuurrcchheess""..  

  

33..  AA  ppeeddaaggooggyy  ffoorr  lliivviinngg  ttooggeetthheerr  iinn  DDoonn  BBoossccoo''ss  mmiissssiioonn  aanndd  ssppiirriitt  

[[110011]]  

FFoorrmmaattiioonn  ttooggeetthheerr  

TThhee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  ccoommmmuunniioonn  aanndd  sshhaarriinngg  ooff  tthhee  ssppiirriitt  aanndd  mmiissssiioonn  ooff  DDoonn  BBoossccoo  iimmpplliieess  ffoorr  uuss,,  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy,,  tthhaatt  wwhhiillee  

rreessppeeccttiinngg  tthhee  llaawwss  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  ((ccff..  CCIICC  224411,,11)),,  wwee  rreenneeww  oouurr  ffoorrmmaattiioonn  pprroocceesssseess..  

AA  cchhaannggee  ooff  mmeennttaalliittyy  iiss  nneeeeddeedd::  ggrrooww  ttooggeetthheerr,,  ffoorrmm  oouurrsseellvveess  ttooggeetthheerr..  

DDoonn  BBoossccoo  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  tthhee  llaayy  CCooooppeerraattoorrss::  ""LLeett  uuss  bbee  uunniitteedd  aammoonngg  oouurrsseellvveess  aanndd  wwiitthh  tthhee  wwhhoollee  CCoonnggrreeggaattiioonn..    LLeett  

uuss  bbee  uunniitteedd  bbyy  hhaavviinngg  tthhee  ssaammee  eenndd  iinn  vviieeww  aanndd  uussiinngg  tthhee  ssaammee  mmeeaannss  ttoo  aattttaaiinn  iitt..    LLeett  uuss  uunniittee  aass  aa  ssiinnggllee  ffaammiillyy  tthhrroouugghh  

tthhee  bboonnddss  ooff  ffrraatteerrnnaall  cchhaarriittyy""  ((SSaall..BBuulllleettiinn,,  JJaannuuaarryy  11887788))..  

WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  ffrroomm  tthhiiss  nneeww  mmeetthhoodd  wwiillll  ddeeppeenndd  iinn  llaarrggee  mmeeaassuurree  tthhee  rreessuullttss  wwee  hhooppee  ttoo  aacchhiieevvee..  

[[110022]]  

PPeeddaaggooggyy  ooff  tthhee  oorraattoorriiaann  hheeaarrtt  aanndd  ooff  tthhee  mmiissssiioonn  

TThhee  ffiirrsstt  sstteepp  tthhaatt  wwee  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy  hhaavvee  ttoo  ttaakkee  iiss  tthhaatt  ooff  ggeettttiinngg  ttoo  kknnooww  aanndd  aapppprreecciiaattee  eeaacchh  ootthheerr,,  aass  rreeggaarrddss  bbootthh  wwhhaatt  

wwee  hhaavvee  iinn  ccoommmmoonn  aanndd  hhooww  wwee  ddiiffffeerr..    TThhee  ppooiinntt  ooff  ccoonnvveerrggeennccee  iiss  tthhee  oorraattoorriiaann  hheeaarrtt  aanndd  tthhee  ssttyyllee  ooff  tthhee  GGoooodd  SShheepphheerrdd..    

TThhiiss  iiss  tthhee  ddeeeepp  ssoouurrccee  ooff  uunniittyy  ffoorr  aallll  wwhhoo  aarree  ccaalllleedd  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  DDoonn  BBoossccoo..    TThhee  ssaalleessiiaann  ssppiirriitt,,  lliivveedd  wwiitthh  sseennssiittiivviittyy  aanndd  

vvaarriioouuss  aacccceennttuuaattiioonnss,,  sshhoouulldd  nneevveerrtthheelleessss  bbee  mmaaddee  kknnoowwnn  ttoo  aallll  iinn  iittss  eesssseennttiiaall  eelleemmeennttss..    BBuutt  tthheeoorreettiiccaall  rreefflleeccttiioonn  iiss  nnoott  

eennoouugghh..    WWiitthh  DDoonn  BBoossccoo  wwee  bbeelliieevvee  tthhaatt  wwoorrkkiinngg  ttooggeetthheerr  ooffffeerrss  uuss  tthhee  mmoosstt  ooppppoorrttuunnee  mmeetthhooddss  ffoorr  ffoorrmmaattiioonn  ttooggeetthheerr..    IInn  

sshhaarriinngg  tthhee  mmiissssiioonn,,  eevveerryy  iinnddiivviidduuaall,,  eevveerryy  CCEEPP  aanndd  eevveerryy  ssaalleessiiaann  ggrroouupp  ggaaiinnss  aa  ccoonnccrreettee  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  pprreevveennttiivvee  

ssyysstteemm,,  aanndd  aaccqquuiirreess  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  lleeaarrnn  ffrroomm  lliiffee  ((ccff..  CC  111199))..  

[[110033]]  

LLeett  uuss  sshhaarree  aa  pprroocceessss  ooff  ffoorrmmaattiioonn  

TThhee  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  sshhaarreedd  ffoorrmmaattiioonn  mmuusstt  bbeeccoommee  aa  pprroocceessss  ooppeenn  ttoo  aallll,,  aaddaapptteedd  ttoo  tthhee  rraattee  ooff  pprrooggrreessss  ooff  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  

aanndd  rreessppeeccttffuull  ooff  tthhee  rriicchheess  ooff  eevveerryy  vvooccaattiioonn..    PPaarrttiiccuullaarr  pprroocceesssseess,,  ddrraawwnn  uupp  ttooggeetthheerr,,  mmuusstt  aallssoo  bbee  sseett  uupp  pprrooggrreessssiivveellyy  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..    TThheessee  wwiillll  pprroovviiddee  mmoorree  ddeettaaiilleedd  eexxppeerriieenncceess,,  ccoonntteenntt  aanndd  oobbjjeeccttiivveess,,  iinn  lliinnee  wwiitthh  ppaarrttiiccuullaarr  ssiittuuaattiioonnss  

((ccff..GGCC2233,,  110099--111100))..  

WWee  tthhiinnkk  iitt  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ccuullttiivvaattee  iinn  ssuucchh  pprroocceesssseess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aattttiittuuddeess::  

--  aann  aatttteennttiivvee  aawwaarreenneessss  ooff  oouurr  mmaannnneerr  ooff  bbeehhaavviioouurr  iinn  rreellaattiioonnsshhiippss  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss;;  

--  ppaattiieennccee  iinn  lliisstteenniinngg,,  aanndd  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  ggiivvee  wwaayy  ttoo  tthhee  ootthheerr;;  

--  tthhee  ddeelliibbeerraattee  ggiivviinngg  ooff  ttrruusstt  aanndd  ccoonnffiiddeennccee;;  

--  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  tthhee  llooggiicc  ooff  eexxcchhaannggee  ooff  ggiiffttss;;  

--  rreeaaddiinneessss  ttoo  mmaakkee  tthhee  ffiirrsstt  mmoovvee  iinn  wweellccoommiinngg  ootthheerrss  wwiitthh  kkiinnddnneessss;;  

--  aassssuummppttiioonn  ooff  tthhee  ddaaiillyy  ddiisscciipplliinnee  wwhhiicchh  ggiivveess  vvaalluuee  ttoo  bbeeiinngg  ttooggeetthheerr;;  

--  pprroommppttnneessss  ffoorr  rreeccoonncciilliiaattiioonn..  

  

AAss  wwee  ccaarrrryy  oouutt  tthhiiss  pprroocceessss  ttooggeetthheerr  wwee  ddeevveelloopp  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  cceerrttaaiinn  mmeetthhooddss  wwhhiicchh  hheellpp  uuss  ttoo  ggrrooww  iinn  ssppiirriittuuaalliittyy  aanndd  

iinn  ssaalleessiiaann  pprraaxxiiss::  

--  tthhee  WWoorrdd  ooff  GGoodd  ppllaacceedd  aatt  tthhee  cceennttrree  ooff  oouurr  oowwnn  eexxiisstteennccee  ((ccff..GGCC2233,,  114466));;  

--  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  ddaaiillyy  lliiffee  aass  tthhee  ccoonnccrreettee  ssppaaccee  ffoorr  mmeeeettiinngg  wwiitthh  GGoodd  ((ccff..GGCC2233,,  116622));;  

--  tthhee  kknnoowwlleeddggee  aanndd  pprraaccttiiccee  ooff  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm  iinn  aallll  iittss  ccoommppoonneennttss;;  



--  tthhee  aassssiimmiillaattiioonn  ooff  ssaalleessiiaann  vvaalluueess  tthhrroouugghh  eexxppeerriieennccee  ooff  iittss  vvaarriioouuss  pphhaasseess::  lliivviinngg,,  rreefflleeccttiinngg,,  ccoommmmuunniiccaattiinngg  aanndd  

cceelleebbrraattiinngg  ((ccff..FFSSDDBB,,  cc..IIVV,,  nn..113300  ffff..;;  TThhee  SSaalleessiiaann  BBrrootthheerr,,  nn..118888  ffff..))  

[[110044]]  

SShhaarreedd  hhoolliinneessss  

2222  AApprriill  11999966  ssaaww  tthhee  cclloossuurree  aatt  TTuurriinn,,  ttoo  tthhee  ggrreeaatt  jjooyy  ooff  aallll  pprreesseenntt,,    ooff  tthhee  ffiirrsstt  ssttaaggee  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  tthhee  rreeccooggnniittiioonn  ooff  

tthhee  ssaannccttiittyy  ooff  MMaammmmaa  MMaarrggaarreett..    TThhiiss  ffaacctt  mmaakkeess  uuss  tthhiinnkk  ooff  tthhee  hhoolliinneessss  tthhaatt  wwaass  lliivveedd  aatt  VVaallddooccccoo  wwiitthh  aa  ppaarrttiiccuullaarr  

pprrooffiillee..  SSoommee  ooff  tthhoossee  wwhhoo  sshhaarreedd  tthhee  lliiffee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  hhaavvee  aallrreeaaddyy  hhaadd  tthheeiirr  wwiittnneessss  ttoo  hhoolliinneessss  

rreeccooggnniizzeedd  bbyy  tthhee  CChhuurrcchh..  

TThhiiss  iiss  eevviiddeennccee  tthhaatt  aatt  VVaallddooccccoo  tthheerree  wwaass  aa  ppaarrttiiccuullaarr  kkiinndd  ooff  aattmmoosspphheerree::  hhoolliinneessss  wwaass  bbuuiilltt  uupp  ttooggeetthheerr;;  iitt  wwaass  sshhaarreedd  aanndd  

mmuuttuuaallllyy  ccoommmmuunniiccaatteedd,,  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  tthhaatt  tthhee  hhoolliinneessss  ooff  ssoommee  ccaannnnoott  bbee  eexxppllaaiinneedd  wwiitthhoouutt  tthhee  hhoolliinneessss  ooff  ootthheerrss..  

TThhee  ggooaall  ooff  aa  ffoorrmmaattiioonn  rreeaalliizzeedd  iinn  ccoommmmoonn  wwiitthh  DDoonn  BBoossccoo,,  wwhhiicchh  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  ttooddaayy''ss  yyoouunngg  ppeeooppllee  eexxppeecctt  ffrroomm  uuss  

SSaalleessiiaannss  aanndd  llaayy  ppeeooppllee,,  iiss  tthhee  ggiifftt  ooff  oouurr  hhoolliinneessss  --  nnoott  oonnllyy  oouurr  ppeerrssoonnaall  hhoolliinneessss  bbuutt  tthhaatt  ttoooo  ooff  tthhee  CCEEPP  aanndd  ooff  tthhee  

SSaalleessiiaann  FFaammiillyy::  aa  sshhaarreedd  hhoolliinneessss  ((ccff..CC  2255))..  

  

[[110055]]  

MMeemmoorriieess  

WWiitthh  jjooyy  wwee  hhaavvee  rreeccaalllleedd  oouurr  rriicchh  ttrraaddiittiioonn  ffrroomm  tthhee  oorriiggiinnss  ttoo  tthhee  pprreesseenntt  ddaayy  --  aa  ggiifftt  ooff  tthhee  SSppiirriitt  ffoorr  oouurr  mmiissssiioonn  

WWee  hhaavvee  ddoonnee  ssoo::  

--  ttoo  cceelleebbrraattee  tthhee  wwoonnddeerrss  tthhee  LLoorrdd  hhaass  ddoonnee;;  

--  ttoo  pprreesseerrvvee  tthheemm  iinn  mmiinndd  aanndd  hheeaarrtt  aass  MMaarryy  ddiidd;;  

--  ttoo  rreeppeeaatt  ""ddaa  mmiihhii  aanniimmaass""  aass  ttiimmee  ppaasssseess  bbyy;;  

--  aass  wwee  sshhaarree  wwiitthh  tthhee  llaaiittyy  aann  oorraattoorriiaann  hheeaarrtt;;  

--  ttoo  eexxtteenndd  tthhee  cchhaarriissmm  bbeeyyoonndd  eevveerryy  ffrroonnttiieerr;;  

--  ttoo  ssuussttaaiinn  eevveerryywwhheerree  tthhee  hhooppee  ooff  tthhee  yyoouunngg;;  

--  ttoo  rreettuurrnn  ttoo  VVaallddooccccoo  aanndd  sseett  oouutt  ffrroomm  tthheerree  oonnccee  aaggaaiinn..  


