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Бюлетень Салезіянської Місіонерської Анімації
Видання Місіонерського Сектору для Салезіянських спільнот і друзів Салезіянських місій

брати і друзі,
Д орогі
Настав місяць Всесвітнього місійного дня, який цього року має особливий відтінок:
йдеться про 90º День і, разом з тим, ним увінчаний рік Милосердя. Послання Папи Франциска, “Місійна Церква – свідок милосердя” чітко нам говорить про це (див. нижче).
Ми повинні усвідомити, що покликані бути місіонерами для всіх народів тому, що Отець є
милосердним: “Він милосердний до всіх, Його любов призначена для кожного, а Його ніжність поширюється на всі створіння”.
Тому цього місяця запрошую всіх—особливо Делегатів Місіонерської анімації— до: (1) особистого ознайомлення і розважань над текстом Послання; (2) представлення його належним чином на рівні Провінції та
Салезіянської Родини; (3) зібрання і поширення прикладів салезіянського досвіду місіонерської та милосердної церкви.
У цьому посланні Святішого Отця я бачу чудову нагоду для систематичного поетапного зміцнення нашої
місіонерської підготовки. Гарного читання і дякую!

о. Гільєрмо Базаньєс SDB
Радник у справах місій

“

МІСІЯ “AD GENTES” - ЦЕ ВЕЛИКЕ ДІЛО МИЛОСЕРДЯ

Святий Рік Милосердя проливає особливе світло також і на Всесвітній місійний день
2016: він запрошує нас поглянути на місію ad gentes як на велике діло як матеріального, так і духовного милосердя … Кожен народ і культура мають право отримати
послання спасіння, яке є Божим даром для всіх. І це стає ще необхіднішим, якщо візьмемо до уваги, скільки несправедливості, війн, гуманітарних криз сьогодні очікують на подолання . […]
Повний текст Послання Папи Франциска на Всесвітній місійний день 2016: http://tinyurl.com/
hl7j3go

НОВИЙ САЛЕЗІЯНСЬКИЙ МІСІОНЕРСЬКИЙ ХРЕСТ
Починаючи з цього року Члени Салезіянської Місіонерської Експедиції отримуватимуть
новий Місіонерський Хрест.
- Хрест: першим символом є сам хруст як такий.
- Добрий Пастир: згідно з нашою харизмою хрест сприймається, як необмежений душпастирський обов’язок: душпастирська любов є серцем салезіянського духу.
- Da mihi animas caetera tolle: салезіянський девіз у місіонерському контексті г=набуває
особливого забарвлення: залишити все, щоб повністю посвятитися тим, до кого будеш посланий, щоб стати знаряддям їхнього спасіння.
- Святий Дух, який сходить на Доброго Пастиря: вся місіонерська діяльність без Духу,
Його світла, натхнення, сили та святості перетворюється на ряд заходів, які ми безплідно втілюємо в життя
в різних регіонах.
- Mт. 28,19: “Euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti” є
ключовим моментом місіонерського мандату Воскреслого Христа.
- Послання: вислів простий і символічний. Місіонер посланий і ім’я Господа, Його Церкви і Згромадження,
щоб реалізувати апостольський мандат.
- Базиліка Марії Помічниці: З цієї церкви було відправлено першу експедицію 11 листопада 1875 року. Як
Марія ми приймаємо місіонерське покликання, як і Вона, ми одразу ж вирушаємо служити іншим; як Вона
ми чутливі до потреб молоді, щоб вказати джерело радості: “Що лиш скаже вам, - робіть”!

БУТИ МІСІОНЕРОМ, ЯКИЙ НЕСЕ ХРИСТА, ЦЕ ПРЕКРАСНО

К

оли я був новиком на Монте Олівето
(Італія), то очолював місіонерську
групу. Так я відчув бажання працювати з особами, які ніколи не чули
про Христа та Його Вченння. Я написав лист отцю
Беллідо, який тоді був
Радником у справах місій, і попросив його відправити мене у “місце, де
дуже мало християн”.
Гадаю, саме тому мене
відправили в Японію, де
християн дійсно мало.
Я вже 50 років працюю
місіонером і думаю, що
найбільшим
викликом
для місіонерів у Японії є
секуляризм. Японський народ багатий релігійністю, але бідний на релігію. Тобто японці
дуже глибоко поважають все священне, але
вони досить неохоче сприймають життя, яке
передбачає віру та мораль. Це зумовлено і
їхнім сильним відчуттям відповідальності.
Для мене, як місіонера в Японії, найбільшою
радістю став Яків Кіхіро Моріто, японський
юнак, якого я нещодавно охрестив. 15 серпня
2014 року він склав місіонерську обітницю салезіянина у Провінції AFE. Зараз він вивчає

філософію у Моші (Танзанія).
Багатьом молодим салезіянам, яку думають про те, щоб стати місіонерами, я хочу
сказати наступне: мої дорогі юні друзі, після багатьох років місіонерського життя у Японії і після численних помилок та
невдач, я вірю, що найкращою справою, яку ми
можемо зробити для інших, це показати людям,
що Христос несе радісну
новину, і що вказаний
Ним шлях веде до щастя.
Цей шлях дуже складний, але краєвиди протягом подорожі просто неймовірні. У нас лише одне життя, тож варто
присвятити його Богові та Його Царству.
о. Акілле Лоро Піана
Італієць, місіонер в Японії

Свідчення салезіянської місіонерської святості
Отець П'єрлуїджі Камероні, SDB,
Генеральний Постулятор в справах канонізації святих

Отець Розаріо Строшо, настоятель, так закінчив повідомлення про смерть Слуги Божого отця Франческо Конвертіні (1898-1976), місіонера в Індії: “Ті, хто знали отця
Франческо, завжди з любов’ю пам’ятатимуть його маленькі поради і заохочення на
Сповіді. Його голос був слабким, але сповненим запалу: «Ми любимо душі, ми працюємо лише для душ… Будьмо ближчими до людей… Живімо так, щоб люди зрозуміли,
що ми їх любимо...». Все його життя було прекрасним свідченням найбільш плідного священичого служіння та місіонерської праці. Його можна описати кількома словами: «Найкращим засобом здобути душі для Христа є доброта і любов!»”.

Ñàëåçiÿíñüêå Ìiñiéíå Íàìiðåííÿ
Щоб всі Салезіяни Отця Боско відкрили для себе радість і відповідальність
євангелізації.
Папа Франциск просить нас боротися з психологією могили, душпастирською лінню
і нудьгою, позбавленими надії (Evangelii Gaudium 80-82). Молімося, щоб всі Салезіяни
віднайшли запал для спасіння інших і радість спільного досвіду повноти життя у
Христі

