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

Д

орогі брати і друзі,

В світлі Гасла-2016 ми разом з Христом продовжуємо цю місіонерську пригоду Святого
Духа. Саме тому Генеральний Настоятель цього року запропонував нам навчитися і навчити
молодь слухати та насолоджуватися тишею; плекати контемпляційну здібність, захоплення і
подив. “Ці риси треба пропонувати і практикувати”, пише о. Анхель.
Нас завжди вражало, як великі місіонери були палко контемплятивними, і як великі містики жили повсякдення з великим місіонерським духом. Достатньо згадати святого Франциска
Ксаверія і святу Терезу від Дитятка Ісуса, або ж більш близьких нам святих Версілью і Караваріо чи отця Луїджі Болла.
Якби в нашому житті було більше молитовної
тиші, то чи не стало б більше місіонерських поликань?
Цікаво констатувати, яке стратегічне значення надано
у наших двох місіонерських аспірантатах в Індії
(Sirajuli і Pernambur) особистій молитві, lectio divina і
щоденним розважанням.
Гарного продовження пригоди Святого Духа!
о. Гільєрмо Базаньєс, SDB

КУРС ПОСТІЙНОЇ ФОРМАЦІЇ
МІСІОНЕРСЬКОГО ДУШПАСТИРСТВА

Ф

акультет богослов’я Папського Салезіянсь-

кого Університету в Римі разом з Відділом
Місій SDB запрошує на XX Курс постійної формації
Місіонерського Душпастирства з 26 вересня до 15
грудня 2016.
Курс пропонує можливість для особистого
зросту, поглиблення християнської звістки та оновлення душпастирської діяльності через комплекс заходів, в який входять лекції, виступи, моменти роздумів і обміну думками.
Для салезіян курс розпочнеться з прощі до салезіянських святинь і участі в церемонії вручення
місіонерських хрестів 147-ї Місіонерської відправи
на Вальдокко. Останній тиждень проходить в Святій
Землі в стилі прощі та засвоєння біблійних і христологічних тематик.
Мова курсу—італійська. Хто не володіє італійською
мовою
має
пройти
мовний
курс
(розпочинається у червні).
Салезіянам звертатися: о. Maртін Ласарте,
Відділ місій (mlasarte@sdb.org).

SDB і FMA співпрацюють, щоб підготувати нових
вихователів-євангелізаторів

Т

ехнологічний інститут Don Bosco (DBTI) це університет у Порт-Морсбі (Папуа Нова
Гвінея), де SDB і FMA співпрацюють, щоб
підготувати молодь до праці технічними інструкторами в профтехучилищах. Ця співпраця полягає у тому, щоб випускники стали на місцях лідерами-слугами (Йо. 13, 13-14).
Студенти походять з різних християнських
конфесій, батьки деяких представляють інші Церкви, а деякі взагалі неохрещені. Згодом такі студенти
просять охрестити їх. Для
майбутніх вихователів передбачено курс катехези, вивчення Запобіжної системи і салезіянського душпастирства молоді. Студенти не тільки вивчають Соціальну доктрину
Церкви, але й задіяні у праці з
потребуючими верствами населення.
Різні душпастирські ініціативи DBTI—це різні місця, моменти і заходи,
метою яких є зустріч студентів з Христом. s
Щорічне видання Уouth camp дуже цікавить студентів, оскільки це можливість для конкретизації своїх здібностей і талантів. Формаційні сесії, групові динаміки і соціальна програма
сприяють інтегральній формації. Також передбачено особливі моменти для молитви і духовних

роздумів. Молодіжні групи Салезіянської духовності—це ще одна можливість для плекання євангельських цінностей на шляху людського і християнського зросту.
Особливу увагу приділено католицькій ідентичності. Святиня Марії Помічниці християн в
університетському містечку—чудова нагода для
поширення марійського набоженства. Тут студенти можуть приступити до святого таїнства Покаяння, а щоранку тут служиться Свята Літургія.
Свідчення родинного
духу SDB, FMA, Салезіянспівпрацівників і випускників—прекрасний засіб для зацікавлення молоді особою
Христа і Його Євангелієм. Виховно-душпастирська спільнота докладає всіх зусиль
для розбудови єдності, виступаючи свідком сопричастя
та братерського пророцтва.
Радісне посвячене служіння SDB і FMA є
прекрасним родинним досвідом, який сприяє гармонійній праці закладу та розвитку середовища
і гарантує, що студенти будуть не просто компетентними вчителями, але і євангелізаторами своїх співвітчизників!
с. Пaмeлa Вечіна, FMA
філіпінка, місіонер в Папуа Новій Гвінеї

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

Слуга Божий владика Стефано Феррандо (1885-1978), місіонер в Індії, засновник Місіонерок Марії Помічниці християн, коли його висвятили на єпископа,
так писав Генеральному Настоятелю П’єтро Ріікальдоне: “Дорогий отче, 10
листопада мене висвятили на єпископа. Дякую всемогутньому Богу, який
зглянувся на мою мізерність і обрав мене за знаряддя Свого милосердя. Я
єпископ, єпископ-салезіянин, і прагну прославити свою маму: Згромадження,
якому я завдячую абсолютно всім [...] І тепер я ввіряю Вашому батьківському серцю мою прекрасну місію у Крішнанаґарі”.

Ñàëåçiÿíñüêå Ìiñiéíå Íàìiðåííÿ
Щоб Салезіянська Родина стала джерелом натхнення для християнських сімей.
Харизма Отця Боско народилася в родинному середовищі: у Беккі за підтримки і любові
Мами Маргарити; на Вальдокко, яке розвивалося згідно чіткого молодіжного задуму нашого Засновника. Виклики щодо родини, на яких наголосили останні Синоди, особливо
позначилися на членах Салезіянської Родини, які відповідають за супровід молоді по
всьому світу, роблять все для пропагування прекрасного подружнього покликання і допомагають молодим християнським родинам йти шляхом святості.

