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Бюлетень Салезіянської Місіонерської Анімації 

Видання Місіонерського Відділу для Салезіянських спільнот і друзів Салезіянських місій 

 
ВІДЕО З НАГОДИ САЛЕЗІЯНСЬКОГО  

МІСІОНЕРСЬКОГО ДНЯ 2016 

Д орогі брати і друзі, 
у світлі Гасла-2016, ми продовжуємо разом 

з Христом переживати цю місіонерську пригоду 
Святого Духа. Саме тому Генеральний Настоятель 
просить нас цього року пережити самим і допомо-
гти молоді пережити досвід безкорисливості. Її 
необхідно мужньо запропонувати і поступово реа-
лізовувати. Ми часто з захопленням дивимося на 
безкорисливе дарування молоді у наших осеред-
ках. Наприклад, група дітей з Андхри-Прадеш і 
Телінгани (Індія) вирішили провести збірку для 
своїх однолітків з Ченнаї, які постраждали від 
повені. По-особливому ми бачимо цю безкорисли-
вість у прекрасному досвіді салезіянського місі-
онерського волонтерства. Справді, підготовка і 
досвід наших молодих волонтерів стає для них 
чудовим втаємниченням в красу безкорисливості 
дару. Вони самі усвідомлюють, наскільки більше 
радості в даруванні, ніж в отриманні; у тому, щоб 
дати, ніж в тому, щоб мати; у втраті, ніж у здобу-
тку. 
Дорогі друзі, гарного вам продовження цієї при-
годи Святого Духа!  

 

о. Гільєрмо Базаньєс, SDB 
Consigliere per le Missioni 

Я к посібник для Салезіянського Місіонерського 
Дня (GMS), Відділ Місій, у співпрацi з “Missioni 

Don Bosco” Турину, щороку готує відео на тему 
GMS. Цього року відео представляє салезіянську 
дійсність Океанії. 
Воно розпочинається з місіонерського сну Отця 
Боско про Океанію (1885), в якому він побачив 
“багато островів, жителі яких мали різний ви-
гляд і статуру” і “безліч молодих осіб”, які про-
стягли до нього руки і кричали “Прийдіть і до-
поможіть нам!”. 
Для багатьох Океанія—невідомий регіон, тож Са-
лезіянський Місіонерський День 2016 спробує 
ознайомити з красою природи, культурною різно-
манітністю і працею салезіян з молоддю, які, згід-
но слів Генерального Настоятеля у його зверненні 
з нагоди GMS 2016, намагаються “плекати мис-
тецтво розуміння різних специфічних культур-
них ключів кожної групи і нації”. 
У відео показано, як народ відкривається на Єван-
геліє. “Для нас Океанія по-справжньому саме 
той час” - продовжує о. Áнхель Фернандес Арті-
ме - “це плідний ґрунт для харизми та Благовіс-
ту … де харизма пускає глибоке коріння, і дасть 
рясний плід, якщо ми будемо вірними Отцеві 
Боско та сучасній молоді Океанії”.   
Відео (http://tinyurl.com/jqqthfp), з посібником 
GMS 2016, допоможе подивитися на Океанію очи-
ма Отця Боско і побачити в ній перспективний но-
вий горизонт для першого Благовісту. 



Я народився буддистом. У 23 роки я наважився на Хрещення піс-
ля курсу підготовки під проводом салезіянина-місіонера  

о. Aкілле Лоро Піана, який жив в Японії вже понад 50 років. Насту-
пного року я отримав Миропомазання в Токіо, у салезіянській паро-
хії Мегуро. 
У 24 роки я почав працювати з токійськими бездомними, а, в якості 
соціального працівника, з особами з психічними розладами. Одно-

го дня я взнав, що один безхатченко був госпіталізований через рак. Я вирішив провідати його і зробити ма-
ленький подарунок. Коли я був на третьому поверсі токійського магазина, мені здалося, що я почув голос, 
який дотепер ніколи не чув і який відрізнявся від внутрішнього голосу, який супроводжував мою щоденну 
молитву. Голос сказав: “Їдь в Африку і стань священиком!” Як? У мене не було для цього жодних засобів!  
Та за рік я знову зустрівся з о. Лоро Піана, якого не бачив вже 7 років. Я розповів йому про цей голос. За кі-
лька місяців я познайомився з тогочасним Делегатом Судану, який відвідував Японію, і розповів йому про 
своє бажання стати місіонером волонтером.  
У 2011 я вирішив залишити все позаду, щоб піти за Божим закликом, хоча і йшлося про найскладніше рішен-
ня в моєму житті. Я мав покинути роботу і переконати своїх батьків. Мама, яка є християнкою в сльозах при-
йняла моє рішення, а от переконати батька атеїста було складніше. Я поїхав у Вау (Південний Судан), щоб 
працювати з бездомними дітьми.  
Я вирішив стати салезіянином і вступив в преновіціат Провінції AFE (Найробі, Кенія) у 2012 році. Згодом був 
новіціат у Морогоро (Танзанія) і перші обіти у 2014 році. Зараз я вивчаю філософію і педагогіку в постновіціа-
ті у Моші (Танзанія).  
Влітку 2015, після першого року постновіціату, я вперше повернувся в Японію як салезіянин. Під час канікул 
я зрозумів, що покликаний Богом не на вершину гори, а до перебування серед молоді, особливо тієї, яку  
суспільство не любить і не приймає, і яка символізує убогість Христа, смирення Христа і послух Христа. Я 
зрозумів, що маю сповнитися дедалі глибшою простотою, щоб пізнати Божий задум. 
Після праці з народом Судану, до Делегатури якого я належу (AFE), я мрію поїхати в країну, де немає жодно-
го салезіянина, наприклад Сомалі, і, якщо на це буде Божа воля, я б хотів стати мучеником, як єпископ Луі-
джі Версілья і отець Каллісто Караваріо, щоб стати добрим ґрунтом для тутешніх християн і нехристиян. Та 
наразі я мрію стати таким простим покірним салезіянином, яким був отець Чіматті.  

бр.Шихіро Moрiтo 
японець, місіонер в Судані 

 Ñàëåçiÿíñüêå Ìiñiéíå Íàìiðåííÿ 

 Я народився буддистом. Згодом я став 
християнином, місіонером і салезіянином. 

 

Свідчення салезіянської місіонерської святості 
Отець П'єрлуїджі Камероні, SDB,  

Генеральний Постулятор в справах канонізації святих 

  

Серед молитов бл. Марії Ромеро Менесес (1902-1977), Дочки Марії Помічниці, є та-
ка: “Мій Боже, зміни моє серце, онови його, і залиш мені спогад про мою крих-
кість і слабкість, щоб я завжди була покірною і могла отримати нові дари Твого 
милосердя… Пошли мені ласку змогти утішити тих, кого я зустріну на шляху до 
Голгофи… Допоможи мені, Боже, стати проявом Твоєї доброти і милосердя”. 

В багатьох місцях цього великого регіону, ораторії і молодіжні центри часто стають 
першим місіонерським фронтом. Для багатьох молодих нехристиян, або ж для молоді, 
яка тільки знайомиться з Євангелієм Христа, ці виховні середовища стають місцем 
першого контакту з християнством і з послідовниками Христа. І тому саме в цих осе-
редках молодь має відчути на собі, що на основі Євангелія можливо збудувати нове суспільство миру, справе-
дливості і примирення. І саме про цю дорогу говорив Папа Венедикт XVI у пост-синодальному зверненні 
“Africae Munus” (2010). 

 

Щоб наші ораторії і молодіжні центри в Африці і на Мадагаскарі стали справжнім 
фронтом місій і першої євангелізації. 


