N. 90 - червень 2016

Nome società
Titolo n otiziario

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

Д

орогі брати,
друзі,

дорогі

В світлі Гасла-2016
ми продовжуємо разом з
Христом переживати місіонерську пригоду Святого
Духа. Тому Генеральний
Настоятель запрошує нас
цього року до мужнього
виступу проти всього, що
може завадити іншим пізнати, контемплювати і
радіти Божій присутності у
світі. Наше салезіянське
виховання молоді не завжди спрямовує і заохочує
її до цього конкретного
виміру суспільної любові.
Свідчення місіонерських
спільнот—це перший і красномовний крок. Коли світ
пропонує байдужість і маргіналізацію, вони свідчать привітність і відкритість. Згадаймо ще раз мученицьку жертву нашого
Акаша Башира у Пакистані: це був конкретний
спротив проти будь-яких
проявів релігійної нетерпимості.
Бажаю гарного продовження цієї пригоди Святого Духа!
О. Гільєрмо Базаньєс SDB
Радник у справах місій

КОЖНЕ НЕДОМАГАННЯ МОЖЕ ЗНАЙТИ У
БОЖОМУ МИЛОСЕРДІ ДІЄВУ ДОПОМОГУ

К

ожне недомагання може знайти у Божому милосерді дієву допомогу. Його милосердя, у
дійсності, не зупиняється на відстані: воно
прагне виходити назустріч всім нуждам та визволяти від багатьох форм рабства, які гнітять наш
світ. Бути апостолами милосердя означає доторкнутися та гоїти Ісусові рани, що є також і сьогодні в
тілі та душі багатьох Його братів і сестер . Обробляючи ці рани, визнаємо Ісуса та вчиняємо Його присутнім і живим, даємо змогу іншим, які доторкаються до Його милосердя, розпізнати у Ньому Господа і
Бога, як це вчинив святий апостол Тома (Йо. 20,28).
Саме таку місію нам доручено. Стільки осіб прагне
слухання і розуміння. «Євангеліє милосердя», яке ми
повинні звіщати та записувати своїм життям, потребує «милосердних самарян», що здатні до співчуття, «великодушних і радісних слуг», які люблять безкорисливо, нічого не очікуючи взамін .
Папа Франциск
Проповідь, свято Божого Милосердя, 3 квітня 2016

ПОРУЧ З ТУБІЛЬЦЯМИ Я ДЕДАЛІ КРАЩЕ
УСВІДОМЛЮЮ БОЖИЙ ЗАДУМ ЩОДО МЕНЕ

М

оє богопосвячене життя місіонера ad gentes розпочалося
подібним чином до покликання пророка Самуїла. Завдяки
пораді Елі, малий Самуїл розпізнав Божий задум щодо нього:
“Говори, Господи, слуга твій слухає” (1 Сам. 3,9).
Вже змалку я відчував особливе покликання, але я не знав, хто і
навіщо мене кличе. Протягом аспірантату, приновіціату, новіціату і
постновіціату я мав багато можливостей ознайомитися з життям
салезіян-місіонерів і часто запитував себе, чи я зміг би стати одного дня таким місіонером. У новіціаті я поділився з Магістром новиків цим прагненням, а потім, в постновіціаті, я завжди говорив з
моїм Настоятелем про бажання бути місіонером ad gentes, і він супроводжував мене у розпізнанні мого салезіянського місіонерського покликання.
У 2012 році, Генеральний Настоятель відправив мене у Венесуелу, тож після шестимісячного курсу іспанської мови я вирушив в Амасонас, де й провів два роки асистенції. Моє життя серед корінного населення позначене постійними сюрпризами через відмінності у харчуванні, мові, повсякденних дрібничках, одним словом, через
культурні відмінності. Життя разом в новому контексті зумовило своєрідний культурний “шок”, адже сталося багато чого такого, що я навіть уявити не міг.
Перед поїздкою в Амазонію багато хто радив мені не боятися культурного шоку, та коли я його пережив,
то опинився у стресовій ситуації через труднощі у спілкуванні та взаємному розумінні на новій мові.
Поступово, завдяки допомозі співбратів, завдяки близькості і теплому прийому з боку місцевого населення, я вирішив подолати цей шок, перечитавши щоденник, який я вів протягом курсу для нових місіонерів у Римі, у
вересні 2011 року. Я взяв його і роздумав як-слід. Це мені допомогло зберегти спокій у складних ситуаціях. З часом я спокійно сприймав культурний шок і бачив безмежні прояви Божої ласки щодо мене. Незалежно від обставин, Бог завжди поруч зі мною. Я впевнений, що молитва і єдність з Богом по-справжньому важливі, адже саме це
і є джерелом мотивації, яке допомагає нам подолати важкі хвилі нашого життя.
Я почуваюся щасливим і задоволеним в ролі місіонера в Амасонас серед корінного населення: етноси Піароа і Хіві. “Місіонер-салезіянин проймається вартостями цих народів і розділяє з ними їхні переживання та сподівання ” (Ст. 30). Я визнаю, що культура цих народів дуже багата і вражаюча. Вони стали частиною мого місіонерського життя. Йдучи вперед разом з ними, я дедалі краще усвідомлюю Божий задум щодо мене.
бр. Хосé Фан Ан Туан
В’єтнам, місіонер в Амасонас, Венесуела

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

Слугиня Божа, Aнна Maрія Лодзано (1883-1982), яка разом з бл. Луїджі Варіарою заснувала Дочок Пресвятих Сердець, так писала в циркулярі 1968 року: “Божественнне
серце Христа готове сповнити нас Своєю любов’ю і великим милосердям. Ми щодня дедалі більше відчуваємо безмежну лагідність Пресвятого Серця Христового.
Ми повинні щедро на це відповісти! «На любов відповідають любов’ю»”.

Ñàëåçiÿíñüêå Ìiñiéíå Íàìiðåííÿ
Щоб усі формаційні доми нашого Згромадження щодня черпали
натхнення з Пресвятого Серця Христового.
У нас існує давно встановлена традиція, яку варто оновити: посвячення всіх осіб
у формації, форматорів та формаційних домів Найсвятішому Серцю Христовому.
На всі континенти місіонери несли з собою це переконання і цю спадщину.
Тому необхідно, щоб всі молоді співбрати на початковій формації змогли
віднайти в серці Христовому джерело і взірець посвячення Богові та
місіонерського запалу синів Отця Боско.

