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Бюлетень Салезіянської Місіонерської Анімації 

 Видання Місіонерського Сектору для Салезіянських спільнот і друзів Салезіянських місій 

 

 
САЛЕЗІЯНСЬКЕ МІСІОНЕРСЬКЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

 

Д орогі співбрати, 
орогі друзі, 

Святі Двері Милосердя відчи-
нено. Відкриваючи їх, Папа 
на проповіді з нагоди свята 
Непорочного Зачаття говорив 
про “місійний шлях” та 
“місійну спонуку”. Святі Две-
рі відкриваються саме для 
цього: для того, щоб народи-
вся більш святий і більш місі-
онерський Божий народ.  
Водночас з цим, Генеральний 
Настоятель запалює наші сер-
ця через цьогорічне гасло, 
закликаючи нас “пережити 
разом пригоду Святого Духа”. 
І цей Дух не може не прова-
дити нас під час пригоди, 
якою сповнене Його Серце: 
євангелізація всіх народів. Ця 
пригода не може не бути мі-
сіонерською.   
Святі Двері і Гасло-2016 — це 
надзвичайні можливості для 
того, щоб дозволити Богові 
оновити все на світі. А я ба-
жаю вам, щоб цей рік збага-
тив вас добрими плодами! 

 
О. Гільєрмо Базаньєс, SDB 
 
 

Радник з питань місій 

B огонь місіонерства, запа-
лений Отцем Боско в Ора-

торії, палає і дотепер в салезі-
янських обителях, коли ми 
представляємо молоді великі 
ідеали для їх майбуття, коли 
ми пропонуємо молоді можли-
вість спрямувати свою жерто-
вність на захопливі проекти 
солідарності та місії. Адже це 
і є душа волонтерства.   

 В ці роки, особливо після ГК 24, Салезіянське Згромадження 
роздумувало над неймовірними душпастирськими, виховними, місі-
онерськими та привабливими для покликань волонтерськими перс-
пективами. Саме тому Сектори Душпастирства Молоді та Місій спри-
яють розвитку у Провінціях цього великого дару для молоді, Згро-
мадження та  преображення світу.   

 У громадянському суспільстві і салезіянській місії ми бачимо 
різні типи волонтерства: хтось більше зосереджений на педагогіці, 
інші ж — ставлять наголос на суспільному і місіонерському аспек-
тах. Існують різновиди волонтерства, які тривають менше, але ма-
ють систематичний характер з особливими формами досвіду, або ж 
такі, що тривають довше. Волонтерство можливе як на своїй Батькі-
вщині, так і в інших країнах.  

 Салезіянське волонтерство, не претендуючи на якусь екск-
люзивність, полягає у Салезіянському Місіонерському Волонтерстві: 

 Волонтерство: не плутаймо зі співпрацею чи іншими виховни-
ми гуманітарними проектами, якими б важливими вони не бу-
ли. Волонтерство свідчить про безкорисливу свободу вибору 
задля солідарності, передбачаючи мирянський і професійний 
аспекти, які вимагають належної підготовки та фаху;  

 Місіонерське: тобто воно не обмежується Євангелізацією чи 
безпосередньою душпастирською працею, або ж всім тим важ-

ливим, що ми прагнемо зробити. Воно свідчить про мотивацію та свідчення життя. Волонтер, 
виходячи з християнської віри, бере участь в процесі євангелізації через професійний внесок. І 
справді: це — прекрасний шлях зросту у молодіжній святості.  

 Салезіянський: це харизматична особливість нашого волонтерства: спрямованість до молоді, пе-
дагогіки; і все це керується ораторійним серцем і родинними духом, які знають, як стати части-
ною виховної спільноти згідно навчально-душпастирського проекту. 

 Багатство волонтерства у салезіянській місії відновлює душпастирство, заряджаючи новим ен-
тузіазмом і вказуючи нові горизонти. Справді, це привілейований засіб для цілісного зросту та вихо-
вання особистого задуму життя та розуміння покликання. Врешті-решт, Салезіянське Місіонерське 
Волонтерство — це цінний і конкретний внесок у салезіянську місію та гідна пропозиція для вихо-
вання молоді до віри.  

Отець Mартін Ласарте, SDB 
Сектор місій 

 



Н 
ова Зеландія, яку тубільці — Маорі — називають Aotearoa або “земля 
довгої білої хмари”, стала батьківщиною для багатьох мігрантів. 
Салезіяни приїхали сюди у 2009 році. У 2010 році парохія св. Павла 

(Массі) була передана нам і, в 2013 році, нам також надали парохію Непоро-
чного Зачаття у Евондейлі. Четверо салезіян працює в цих двох парохіях, які 
формують одну спільноту. Більшість наших парафіян це жителі Самоа, Тон-

ги, Індії, Бірми, Філіпін та африканських країн, не рахуючи вихідців з Європи, які народилися і виросли 
у Новій Зеландії. Ці переселенці привозять з собою свою віру, традиції та католицькі цінності, які нама-
гаються пристосувати до нової країни і культури. Дехто є біженцями, які пережили багато болю та стра-
ждань до свого переїзду в Нову Зеландію. Але всі вони мають палке бажання жити своєю вірою.  

Наші парохії збагатилися і підтримуються глибокою вірою, яку привезли з собою зі своїх країн 
мігранти. А ми, салезіяни, підбадьорюємо їх до любові до власних традицій, сприяємо їхньому зросту у 
вірі та з любов’ю приймаємо їх у наші спільноти.  

Кожна етнічна група заохочується до проведення катехизації для своїх дітей. Це дозволяє їм зро-
стати у вірі як спільнота, залишатися близькими зі своїми друзями та зберігати особисту ідентичність 
паралельно з дорослішанням у новому середовищі.  

Підготовка дітей до святих таїнств Втаємничення — основне служіння наших парохій. В той час, 
коли діти готуються, передбачено підготовку і для батьків. Це допомогло батькам і молодим родинам 
відкрити для себе віру та приналежність до Церкви. Деякі особи, які живуть в цивільному шлюбі, звер-
таються для отримання таїнства Шлюбу церковного. Це надзвичайний досвід віри, багатий і відкритий 
на задум Божий.  

Наші парохії по-різному сприяють благовісту. Catholic Enquiry Evenings —
чудова нагода для спілкування з тими, хто не знає Христа. Також, ми активно зао-
хочуємо парафіян поділитися своєю вірою з іншими. У нас є парафіяни, які розпо-
чали свій шлях віри після того, як обмінялися привітаннями в кав’ярні. Це привіт-
не ставлення з боку щасливої особи, яка пережила досвід Воскреслого Христа у 
своєму житті, є дуже ефективним засобом для того, щоб зацікавити інших зна-
йомством і дружбою з Ісусом Христом! 

о. Метью Вадакквeттувaжіїл 
Індус, місіонер у Новій Зеландії 

  Ñàëåçiÿíñüêå Ìiñiéíå Íàìiðåííÿ 

 

 

 Miсіонер серед мігрантів у  
“Землі довгої білої хмари” 

 
Свідчення салезіянської місіонерської святості 

Отець П'єрлуїджі Камероні, SDB,  
Генеральний Постулятор в справах канонізації святих 

  

Святий Луїджі Версілья (1873-1930), основоположник салезіянської присутності в Китаї 
і салезіянський первомученик, в останньому своєму листі, відправленому настоятельці 
Кармелітанок Флоренції за кілька тижнів до смерті, писав: “… наші серця дивляться 
вгору, ми забуваємо про себе і говоримо лише про Бога, про те, як послужитися Йо-
му, як Йому сподобатися, про необхідність та способи спасіння душ. Вам, сестрам, 
набагато легше розповісти нам про відтінки любові Христа, але ми можемо розпо-
вісти вам про злидні багатьох душ, які далекі від Бога і які треба до Нього привес-
ти; ми почуває- мося піднесені Божою любов’ю, а ви почувайтеся більш 

 

Щоб зникли суперечки між різними християнськими Церквами Південної Азії, щоб лю-
ди змогли побачити єдиний правдивий Лик Христа.   

Християнська віра слабо представлена в цьому регіоні, що зумовлює нагальну потребу 
в свідченні екуменізму, тобто свідченні єдності між тими, хто наслідує Христа та 
Його Євангеліє. Молодь по-особливому чутлива до цього свідчення безумовної сопричас-
ної єдності та взаємного прощення між послідовниками Христа. Таким чином стане 
можливим зародження справжньої дружби між особами та структурами, які належать 
до різних релігій. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aotearoa

