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Rome, 24 juni 2009 
 
 

 
 
Beste medebroeders 
 
Wij vieren het jubeljaar 2009, waarin we de 150e verjaardag herdenken van 
de stichting van de congregatie. Wij danken God voor de genadegaven die 
dit jaar ons brengt en voor de vruchten die aan het rijpen zijn, in ons, in onze 
gemeenschappen, in de jongeren, in de leken en in de gezinnen. 
Een van die gaven is voorzeker de wereldreis van het schrijn met de reliek van 
Don Bosco. Het begon zijn pelgrimstocht in de provincie van Midden-Italië, 
dan ging het naar de visitatorie van de UPS en naar het Algemeen Huis van 
de zusters van Don Bosco. In de eerstvolgende dagen zal het een tijdje in het 
Algemeen Huis zijn om vandaar te vertrekken naar Chili en de andere landen 
van Latijns-Amerika. 
 
De dag van 18 december (19 december voor BEN) zal het hoogtepunt zijn 
van dit jubeljaar. Op die dag zullen we in een plechtige viering vooral op 
lokaal vlak, onze religieuze geloften hernieuwen, en zo onze zelfgave aan 
God in de jongeren. Wij willen die daad beleven als een kerkelijk en publiek 
moment. Daarom is het belangrijk de jongeren erbij te betrekken, de leken, 
de gezinnen, de salesiaanse bisschoppen, de onderscheiden groepen van 
de salesiaanse familie. Ik zal samen met de algemene raad dat moment 
meemaken in Turijn, in de basiliek van Maria Hulp, maar ik zal me zeker dicht 
bij elk van jullie voelen, in een diepe verbondenheid van geest en in de 
vreugde van tot de mooie Don Boscofamilie te behoren. 
 
Met deze brief willen we officieel bekend maken dat we het jaar 2010 zullen 
wijden aan een speciale herdenking van de zalige Michele Rua. Het is 
inderdaad de honderdste verjaardag van zijn afsterven op 6 april 1910. Het 
jaar 2010, gericht op de figuur van de eerste opvolger van Don Bosco, zal in 
enkele aspecten een voortzetting zijn van het huidige jubeljaar; het zal ons 
helpen om onze godgewijde salesiaanse roeping tot volle wasdom te laten 
komen. Het lijkt me belangrijk dat we het historisch besef verwerven dat de 
congregatie vanaf de dood van Don Bosco tot in onze dagen, een grote en 
betekenisvolle ontwikkeling heeft doorgemaakt, met stappen van 
vooruitgang, nieuwe benaderingen, nieuwe lanceringen en grondiger 
uitdiepen. De identiteit van de congregatie begrijpt men inderdaad beter 
door haar geschiedenis, door het leren kennen van de vormen en 
uitdrukkingen die ze aangenomen heeft in diverse momenten en op 
verscheidene plaatsen. 
 
“Don Rua herdenkend” zullen we het jaar 2010 beleven als een geestelijke en 
pastorale tocht. Het zal beginnen op 31 januari, feest van Don Bosco, de dag 
waarop we ieder jaar de dood van de heilige herdenken: het is vanaf die 31e 
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januari 1888 dat don Rua het estafettestokje overgenomen heeft om 
dezelfde weg te volgen die de Stichter gelopen had. Het herdenkingsjaar zal 
afgesloten worden op 31 januari 2011. Op het niveau van de congregatie 
zullen er o.a. twee bijeenkomsten zijn voor historisch uitdieping: van 28 
oktober tot 1 november 2009 zal in Turijn de Vijfde Internationale Bijeenkomst 
van de Geschiedenis van het Salesiaanse Werk gehouden worden over het 
thema “Don Rua, eerste opvolger van Don Bosco”; vervolgens zal van 29 
oktober tot 1 november 2010 in het “Salesianum” van Rome het 
Internationaal Congres van de congregatie gehouden worden met als 
thema “Don Michele Rua in de geschiedenis”. 
 
Ik signaleer jullie nu enkele aandachtspunten die moeten in acht genomen 
worden voor jullie spirituele en pastorale programmering van volgend jaar, 
betreffende  de persoonlijke,  
communautaire en provinciale trajecten die af te leggen zijn. Die zullen in de 
volgend rondzendbrief nader bepaald worden, waarin ik van plan ben de 
figuur van de zalige Michele Rua grondiger te verduidelijken. Die brief zal 
tegen september 2009 aan alle medebroeders aangeboden worden en zal 
in het volgende nummer van de Akten van de Algemene Raad gepubliceerd 
worden. 
 
In het bijzonder wordt iedere medebroeder naar het voorbeeld van don Rua, 
trouwe volgeling van Jezus in de voetstappen van Don Bosco, opgeroepen 
om trouw te blijven aan de godgewijde roeping. Onze roeping is een 
kostbare gave; ze is echter “als een schat in aarden potten”. De grootheid 
van de ontvangen gave wordt vaak bedreigd door de zwakheid van ons 
antwoord. 
 
 
 
 
 
Pascual Chvez Villanueva  
Algemeen Overste 
Algemeen Huis, Rome, 24 juni 2009 
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