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Aos Superiores Provinciais / Delegados
e a todos os Coirmãos,
Missionários da Sagrada Família

ANO JUBILAR DOS 125 ANOS DA FUNDAÇÃO DOS MSF
1895 – 28 de setembro – 2020
Caros Coirmãos
O Capítulo Geral decidiu que o ano 2020 seja celebrado como Ano Jubilar dos 125 anos
da Fundação da nossa Congregação com o Lema: “Filhos do Venerável Pe. Berthier –
uma só família, uma só missão” (Documento Conclusivo do XIV Capítulo Geral, Roma
2019, p. VIII, n. 14).
Queremos cumprir esta decisão e convidamos a todos os Coirmãos MSF a viver e
celebrar este Ano Jubilar seja no âmbito de toda a Congregação como também no
âmbito de cada Província/Delegação/Comunidade. Que este Ano Jubilar seja para
todos nós o tempo propício para expressar a nossa gratidão primeiramente a Deus,
ao nosso Fundador, mas também aos nossos predecessores, para aumentar a nossa
fidelidade criativa ao carisma, para pedir a Deus o dom de novas vocações e rezar
mais intensamente pela beatificação do nosso Padre Fundador.
O dia 28 de setembro de 2020 queremos que seja a data culminante da Celebração do
Ano Jubilar para toda a nossa Congregação. Este é o dia no qual se cumprem os 125
anos da data da Fundação da Congregação dos Missionários da Sagrada Família. Nesta
ocasião recordamos a vocês também outra decisão do XIV Capítulo Geral, Roma 2019,
importante para as celebrações durante este Ano Jubilar, isto é a modificação do
Diretório Geral 036: Celebramos a festa de Nossa Senhora de La Salette como um dia
solene para toda a Congregação. Antes da festa celebramos a novena à Nossa Senhora
de La Salette. Um dos dias antes da festa o vivenciamos como um dia de conversão,
penitência e de reconciliação com Deus e com os homens. (Documento Conclusivo, p.
VIII, n. 10).
Para celebrar o Ano Jubilar dos 125 Anos da Fundação dos MSF, o Governo Geral MSF,
com a colaboração de alguns coirmãos, preparou alguns subsídios para a celebração
do nosso Jubileo no âmbito da Congregação e no âmbito de cada Província/Delegação
/Comunidade.
Solicitamos:
-

ao Pe. Santiago Fernandez del Campo de preparar a oração especial para o Ano
Jubilar;

-

ao Pe. Patrice Ralaivao de preparar o texto sobre a história da nossa
Congregação em geral;
1

-

aos Superiores Provinciais / Delegados pedimos de preparar a história breve
das Províncias / Delegação (ao máximo 2 paginas A4, tempo para a preparação
– até a Páscoa 2020);

-

aos cuidados do Governo Geral MSF a história das missões internacionais
(Saint Jean de Bournay na França, Cuba, Santa Cruz de La Sierra na Bolivia)

-

ao Pe. Julio Cesar Werlang de preparar a liturgia para o dia 28 de setembro
2020;

-

ao Pe. Julio e ao Pe. Patrice de preparar a Liturgia para cada mês do Ano Jubilar
em todas as nossas Comunidades. Pedimos que esta liturgia se celebre no dia
de retiro mensal, aproveitando as conferências, preparadas pelos nossos
coirmãos;

-

aos diversos coirmãos de preparar as conferências que serão utilizadas
durante as Liturgias do Ano Jubilar.

Os temas sugeridos pelo Governo Geral MSF para as conferências que serão
inseridas na Liturgia do Ano Jubilar que se realizarão em nossas Comunidades
durante os dias de retiro mensal:
- Introdução ao Ano Jubilar aos cuidados de Pe. Patrice Ralaivao MSF
1. Janeiro: La Salette – fonte da nossa conversão e reconciliação (Pe. Benjamin
Rabemanantsoa MSF, Província de Madagascar)
2. Fevereiro: Pe. Berthier como fundador (Pe. Patrice Ralaivao, Governo Geral MSF),
3. Março: Sagrada Família – modelo da nossa vida (Pe. Egon Färber, Província MSF na
Alemanha),
4. Abril: Vida Comunitária (Pe. Edmund Jan Michalski, Província MSF da Polônia),
5. Maio: Carisma dos MSF (Pe. Adam J. Sobczyk, Província MSF da Polônia),
6. Junho: Missão (Dom Paulinus Yan Olla, Bispo de Tanjung Selor),
7. Julho: Vocação e Formação (Pe. Antonius Marga Murwanta, Província MSF de Java),
8. Agosto: Família e Amigos MSF (Pe. Santiago Fernández del Campo, Província MSF
da Espanha),
9. Setembro: Atualidade da Fundação dos MSF – a obra de Pe. Berthier no mundo de
hoje (Pe. Itacir Brassiani, Província Brasil Meridional),
10. Outubro: Processo de beatificação de Pe. Berthier (Pe. Patrice Ralaivao, Governo
Geral MSF),
11. Novembro: Nossos coirmãos – Testemunhas da fé (Pe. Bogdan Mikutra –
Secretário Geral e Pe. Yacobus Lingai – Governo Geral MSF),
12. Dezembro: Uma só família, uma só missão (Pe. Julio Cesar Werlang, Governo Geral
MSF).
Agradecemos aos coirmãos que se disponibilizaram para preparar essas conferências.
Enviaremos todas as conferências às Províncias e Delegações até o final de fevereiro.
Pedimos também a cada Província de organizar algum encontro/retiro/tríduo
para os Amigos MSF, a fim que os nossos colaboradores leigos e leigas sejam
envolvidos na celebração deste Ano Jubilar.
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Enfim o Governo Geral MSF pensou de preparar diversos materiais para o Ano
Jubilar que podem ser estampados ou publicados diretamente aos cuidados do
Governo Geral MSF ou das Províncias/Delegações:
-

Um banner do Ano Jubilar

-

Um livro com as conferências e a história da nossa Congregação e de cada
Província/Delegação (será traduzido em diversas línguas)

-

Um album sobre a Congregação e a missão MSF hoje – este será preparado no
final do Ano Jubilar.

-

Um dépliant dos Missionários da Sagrada Família.

Logo no início do ano enviaremos a vocês as Liturgias do Ano Jubilar com as duas
primeiras conferências (referentes aos meses de janeiro e fevereiro) e as outras
conferências serão enviadas logo em seguida.
Pensamos também em organizar uma peregrinação a La Salette na primeira metade
de setembro de 2020 (quem sabe de 15 a 20 de setembro) para todos os Superiores
Provinciais e Delegados – esta proposta ainda está em fase de reflexão e avaliação.
Auguramo a todos nós, Missionários da Sagrada Família, a vivência e a celebração
com grande alegria e gratidão por este Ano Jubilar dos 125 Anos da Fundação da
nossa Congregação.
Unidos em Jesus, Maria e José!

Pe. Bogdan Mikutra MSF
Secretário Geral

Pe. Agustinus Purnama MSF
Superior Geral
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