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Бюлетень Салезіянської Місіонерської Анімації

ТИ ГОТОВИЙ?

Видання Місіонерського Сектору для Салезіянських спільнот і друзів Салезіянських місій
Генеральний Настоятель щойно подарував нам своє місіонерське звернення.
Ти його вже прочитав? Воно адресовано всім салезіянам і датоване 8 грудням минулого року.
Січневий Кальєро 11 був повністю присвячений цьому зверненню.
Це була його ініціатива. Радник з питань місій радісно прийняв його і жваво підбадьорив.
“Якось, на початку грудня, ми снідали разом з Генеральним Настоятелем у Генеральному
Домі, і він сказав мені: ‘Знаєш, я хочу звернутися з місіонерським закликом до всіх співбратів’. Того ж дня перед обідом о. Анхель вислав мені чорновий варіант, сповнений запалом і
рішучістю. Ввечері лист був готовий до перекладу на інші мови”.
Я гадаю, що дари Святого Духа у місіонерських родинах проявляються саме так, обережно
стукаючи у наші двері.
На нас покладено відповідальність “не засмутити Святого Духа Божого ” (Еф. 4, 30) і не бути глухими до Його голосу. Ти готовий?

GMS 2017: перший благовіст і корінне населення Америки

В

ідновити уважність до потреби проповідувати Господа і подбати про бідних братів: це мета Всесвітнього Дня Місій. З 1988
року Салезіянське Згромадження щороку пропонує специфічну
місіонерську тему, яка має бути імпульсом місіонерської анімації: на
2017 рік Салезіянський Місіонерський День пропонує тему Першого
Благовісту на американському континенті. У мережі вже доступні відео про салезіянський місіонерський досвід серед корінного населення Латинської Америки.
На 2015-2020 роки специфічна тема Салезіянського Місіонерського Дня зосереджена на Першому Благовісті. Проте щороку аналізується і пропонується певний акцент: у 2016 це була Океанія, а в 2017
— американський континент.
Завдяки різним матеріалам, наданим Відділом Салезіянських
Місій, серед яких і відео, можливо ознайомитися з працею Синів Отця Боско серед племен Яномами у двох важливих місіях Провінції Манаусу; а також серед народів Міхе у штаті Оахака, які є нащадками перуанських Інків; у цьому ж штаті ми працюємо з
Чінантеками, а в південній частині Патагонії з Мапуче.
Завдяки Салезіянському Місіонерському Дню, який є “виявом і рушієм місіонерського
духу салезіянських виховно-душпастирських спільнот у всьому світі” - як кажуть у Відділі
Салезіянських Місій - різні дійсності Згромадження можуть ознайомитися з цією діяльністю,
надати конкретну допомогу і реалізувати єдиний шлях для народження нових місіонерських
покликань.
Відео доступні на каналі YouTube ANSChannel (http://tinyurl.com/hznpqdt), а брошури і
постер на http://tinyurl.com/jmfaj9p.

Адресуємо наші привітання і нашу молитву отцю Альфреду Маравільї
з Відділу Місій, головному редактору “Кальєро 11”,
якого Генеральний Настоятель призначив Настоятелем Візитаторії
Папуа Нова Гвінея - Соломонові Острови(PGS).

МОЯ НАЙБІЛЬША РАДІСТЬ — БУТИ МІСІОНЕРОМ СЕРЕД БОРОРО

Я

салезіянин з провінції з великою історією місіонерської праці з
місцевими народами, особливо з Бороро. Під час моєї богопосвяченої формації я частково ознайомився з цією історією. Надзвичайне життєве свідчення співбратів-місіонерів стало визначальним
для народження бажання працювати з Бороро. У новіціаті я отримав
змогу відвідати всі тубільні місії нашої Провінції. Коли я приїхав до Марурі, то це було коханням з першого погляду. Привітні та щасливі люди, попри всі наявні труднощі. Ця атмосфера привернула мою увагу.
Завдяки всім цим подіям Бог зміцнював у моєму серці бажання стати
місіонером серед Бороро, щоб разом з ними будувати Царство Боже. Індіанські народи у Бразилії потерпають від дискримінації. Великим викликом є необхідність змінити загальну ментальність. Необхідно всім людям показати індіанця як брата.
Іншим викликом є мотивування Бороро стати протагоністами власної
історії і боротися за свої права.
Причиною для страждань є і констатація негативного впливу автострад, які прокладено по землям індіанців, а також міст, в яких молоді
індіанці починають вживати алкоголь і наркотики, руйнуючи своє здоров’я і мир в спільноті.
Захист землі, культури, життя і віри також стали повсякденним викликом, з яким ми боремося завдяки Божому Провидінню.
Моя найбільша радість зумовлена впевненістю в тому, що мене любить Той, Хто покликав мене стати салезіянином-місіонером ad intra серед Бороро. Ця впевненість щодня мотивує мене робити добро для моїх братів
індіанців. Мене надзвичайно радує можливість бути з ними, брати участь в їхніх культурних і релігійних заходах, служити Літургію і ділитися з Бороро Божим Словом. Я намагаюся щодня жити тим, що Отець Боско
заповів Кальєро: “Робіть, що можете: Бог зробить те, на що ми неспроможні!”
Дорога молодь, не бійся! Господь чекає на нас в ближніх, особливо найбільш потребуючих. Богу потрібна
від нас лише одна річ: щедре серце. Можливо ви питаєте себе: “Що я робитиму серед індіанців?” Я відповім: не переживайте “що робити”! Просто довіртеся Богу. Він кличе і дає необхідні засоби для втілення місії
в життя. наш батько Отець Боско вчив, що “Господь покликав нас в цей світ для інших”. Будьте мужніми і
послушними голосу Доброго Пастиря, який кличе вас слідувати за ним в якості місіонерів Царства.
о. Андельсон Діас де Олівейра
бразилієць, місіонер серед Бороро

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

Праведний Франческо Ковретіні (1898-1976), був місіонером миру у Бенгалії (Індія),
особливу увагу звертаючи на мир в родинах. В одному листі до молодят він пише:
“Серце Христа, джерело ласки, нехай дасть вам добре здоров’я. Нехай Ісус подарує
молодятам щасливе життя в Божій і взаємній любові. Слава доброї родини полягає
в зреченні себе і серці, сповненого радістю і любов’ю до коханого подруга”.

Ñàëåçiÿíñüêå Ìiñiéíå Нàìiðåííÿ
За Салезіян в Америці
Щоб вони зберегли в собі любов до Христа і бідної молоді.
Ось ключовий виклик для всіх Салезіян: мати мужність відкрити очі та серце на ознайомлення з потребами бідних, біженців і відкинутих осіб. Вони — плід нашого егоїзму.
Це змушує нас відкрити наші заклади, доми і спільноти, щоб розпізнати в кожній такій
людині особу Ісуса Христа.

