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

брати і друзі,
Д орогі
У червні Папа Франциск відвідав осідок Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) у Римі. Під час своєї промови він сказав: “Я сподіваюся, що
боротьба проти голоду і спраги наших ближніх не даватиме нам спокою; що вона не дасть нам спати, але дозволить мріяти про дві речі:
віднайти можливості зміни і преображення”. Ми можемо зауважити
святому Отцеві: саме про це наш дорогий Отець Боско завжди мріяв, бажаючи втілити це в життя. Саме цього він вчив нас. “Де Салезіяни?”, питається він у Листі з Риму Roma (1884). “Чому Салезіяни сплять?”, можемо додати ми зараз, коли Папа Франциск благає богопосвячених осіб
“Пробудити світ”! Через те, що ми спимо, ми не можемо мріяти. В основі
кожного покликання завжди знаходиться можливість не заснути, коли постаєш перед обличчям надзвичайної місії, тобто ризикнути мріяти. Ти не спиш? Ти прагнеш
мріяти? Місія ad gentes, ad exteros, ad vitam може постукати в твої двері будь-коли. Не спи!
Продовжуй мріяти!

о. Гільєрмо Базаньєс SDB
Радник у справах місій

ВОЛОНТЕРСТВО—ЦЕ СПРАВА МИЛОСЕРДЯ

“

Про цю милосердну любов, як і в первісні часи церковного досвіду, свідчать численні люди
різного віку та всіх станів. Промовистим знаком Божої материнської любові є значуща та постійно зростаюча жіноча присутність у місійному світі, поряд з чоловічою. Жінки, мирянки і
богопосвячені, а сьогодні також чимало родин, здійснюють своє місійне покликання в різноманітних формах, від звіщення Євангелія до харитативного служіння. Разом з євангелізаційною і сакраментальною діяльністю місіонерів, Жінки та
родини часто більш відповідно сприймають
проблеми людей, які можуть вирішити досить
несподівано: опіка життя, з акцентом на особу, а не структуру, використовуючи всі людські і духовні ресурси, щоб збудувати гармонію,
мир, солідарність, діалог, співпрацю і братерство, як в міжособистісних стосунках, так і в
суспільно-культурному житті, особливо, коли
йдеться про найбідніших.”
Папа Франциск
ПОСЛАННЯ НА ВСЕСВІТНІЙ МІСІЙНИЙ ДЕНЬ 2016

БУТИ МІСІОНЕРОМ ОЗНАЧАЄ БУТИ СІЯЧЕМ

А

куарай—це корінне населення зони
між Перу і Еквадором, що належить
до групи Хіваро, як Шуари, Шівіари,
Аваюнти і Вампіси. Вони живуть на березі річок Пастаси і Хуасаги. Слово “Акуарай”
позначає великі пальми цього регіону, а
місцеве
населення
перекладає його як
“людина з болота”.
Саме тут салезіянин Луїджі Болла
розпочав місіонерську пригоду, що триває вже 50 років.
Прагнучи проповідувати Слово Боже, він
приніс Його в 4 племені: Шапра, Кандозі, Шаві та Авкуан. Він
приходив на 3-4 тижні щороку. Зазвичай він
подорожував у човні “peque-peque”, який називають так через звуки, які він видає.
Місіонер вирушає в джунглі, щоб нести
Боже Слово, служити Євхаристію, читати Святе Письмо і молитися на вервиці. Він катехизує дітей і грає з ними у футбол. Коли він
приходить в якесь поселення, йому пропонують “масато”, напій з маніоку, який має різні

смаки у різних племенах і яке подають лише
жінки. Місцеве населення вирощує маїс, маніок і рис. У родинах обов’язки чітко розділено між чоловіками та жінками.
Той, хто зустрічає місіонера серед цього
всього колориту, питає: “Звідки стільки
сил
проповідувати
Євангеліє в цьому місці?”. “Коли я пливу в
каное 5-6 годин, я молюся на вервиці або ж
корону до Божого Милосердя. Це наповнює
мене силами. Без контакту з Богом я б нічого не зміг зробити. Саме тому: молитва, молитва і ще раз молитва. Без цього жоден місіонер не впорався би. Під час подорожей я багато читаю, не забуваючи, що місіонер має
сіяти. Ісус Христос ніколи не обманює і знає,
як допомогти нам у найскладніших ситуаціях”.
О. Хосе Камса
Поляк, місіонер у Перу

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

Праведна Лаура Меоцці (1874-1951), Дочка Марії Помічниці християн, місіонерка в Польщі,
писала: “Довірся Господеві і Його безмежному милосердю, покладись на Нього з величезною
синівською довірою і безмежно полюби Його, посвяти Йому найменшу щоденну, постарайся,
щоб в твоїх руках завжди були квіти і розсипай їх на терня, яке зустрінеш”.

Ñàëåçiÿíñüêå Ìiñiéíå Íàìiðåííÿ
Щоб у кожній Провінції Східної Азії продовжували поставати місіонерські групи, які сприяють розвитку місіонерського волонтерського руху
У Регіоні “Східна Азія і Океанія” формується культура місіонерських груп з
усіх Провінцій. За останні 20 років зміцнився місіонерський волонтерський
рух. Тож молімося за зріст місіонерського духу завдяки молодіжним групам і місіонерському волонтерському руху.

