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Бюлетень Салезіянської Місіонерської Анімації

Видання Місіонерського Сектору для Салезіянських спільнот і друзів Салезіянських місій
Aлилуя! Господь Ісус Христос, після глибокої темряви смерті, на третій
день почув радісний голос Отця, який повернув Його до життя. Ось головна
причина того, що кожна салезіянська спільнота вчиться випромінювати радість покликання і радість Воскреслого Христа
Не забуваймо в цьому контексті місіонерський заклик Генерального Настоятеля 8 грудня минулого року. З цієї нагоди він казав: “Євангелізаційна
місія у світі вимагає від нас, Салезіян Отця Боско, йти далі, ще більше
відкритися на те, щоб відповісти на численні прохання, які постійно надходять від Церкви і стосуються місії євангелізації в різних куточках світу серед численних народів”.
Світло Воскресіння допомагає нам зрозуміти, що ця місія відповідає на право всіх людей, особливо світової
молоді, на прийняття Благовісту Господа, який переміг гріх і смерть.
Дорогий співбрате – молодий чи не дуже – ти ще встигаєш написати Генеральному Настоятелю
(afartime@sdb.org) лист з проханням вирушити на місії ad gentes, ad exteros, ad vitam.
148ª Місіонерська експедиція, яка відправиться у вересні цього року, вже практично готова! Бракує лише
тебе!
Христос воскрес!

о. Гільєрмо Базаньєс SDB
Радник у справах місій
У цьому місяці, коли Страсний Тиждень завершується Воскресінням, розпочинаються
практичні роздуми над Першим Благовістом Христа, які відбувалися протягом восьми
Днів Дослідження, проведених на п’яти континентах. У Cachoeira do Campo, Бразилія, з
23 по 30 квітня, відбудеться перший регіональний семінар на тему місіонерської підготовки та анімації, в якому візьмуть участь і Дочки Марії Помічниці християн. Метою семінару є асиміляція, розуміння і поглиблення теми Першого Благовісту, а також пошук конкретних виховно-душпастирських шляхів, щоб зміцнити у провінціях практику цього Благовісту в різних сферах і середовищах наших структур.
Інші семінари відбуватимуться у Таїланді (для Азії та Океанії), з 13 по 20 серпня; у 2018,
у Фатімі для Європи, з 4 по 11 березня; і, нарешті, у Йоханнесбурзі (Африка), з 12 по 19
серпня. Звістка Воскреслого Христа є нагальною і постійною місією Церкви у різних культурних контекстах. Необхідно звіщати в умовах багатих релігійних традицій у взаємному збагаченні в діалозі; у
секуляризованому контексті, де відчувається брак духовності і пошук сенсу життя; в контексті великого відкиття
на Євангеліє; в контексті втомленого християнства, якому потрібні свіжі сили. Всі ці контексти в умовах нового
людства, яке постійно рухається, зараз не мають чіткого географічного положення.
Завдяки свідченню радісного і цілісного євангельського життя та безкорисливої любові світ чує питання, яке
особливо тривожить молодь: “Що вас змушує жити саме так?”. Проявом душпастирської мудрості є представити “причини нашої віри” цим відкритим серцям. Як “Як і Отець Боско, ми всі покликані бути вихователями
до віри за будь-яких обставин. Нашою найголовнішою наукою є пізнання Ісуса Христа, а найбільшою нашою
радістю – об'явлення всім незбагненних скарбів Його таїнства” (Cт. 34)
Існує багато “місіонерських теренів” і на наших подвір’ях, майданчиках, у наших класах і майстернях, у районах, де розташовані наші структури, і які чекають повноту Першого Благовісту у тій чи іншій формі.
У твою Провінцію скоро надійде книга “Перший Благовіст сьогодні”, це прекрасний засіб і можливість для того, щоб стати готовим до сучасних викликів місіонером.

З днем народження Кальєро11!!! Це номер 100! Це видання місіонерської анімація публікується
італійською, іспанською, португальською, англійською, французькою, російською, українською,
кантонською китайською, словацькою, чеською, корейською, в’єтнамською, польською, японською, німецькою та багатьма іншими мовами. Простий і доступний засіб місіонерської анімації.

“НАЙБІЛЬША РАДІСТЬ—БАЧИТИ, ЯК ПОСІЯНЕ ЗЕРНО ДАЄ ПЛОДИ”

М

оє місіонерське покликання і праця серед тубільців зумовлені моєю
бабусею, в жилах якої текла місцева кров. Тож у моєму геномі вже
була прописана близькість до цього народу.
Я народився в Манаусі, згодом переїхав вглиб країни, де й жив вісім років за
рахунок полювання і врожаю. Для участі в Літургії нам треба було пройти 4
кілометри до місця, де жив один священик з Італії. Після закінчення навчання
у початковій школі моя родина повернулася в місто. В 14 років я пішов на катехизацію і почав прислуговувати на богослужіннях. Я взнав про салезіян завдяки щоденному “слову на добраніч” мого батька, який вчився свого часу в салезіян Ріо-Негро. Згодом я мав
досвід розпізнання покликання в якості волонтера в соціальному центрі “Pró-menor Dom Bosco”. Я прекрасно пам’ятаю слова тодішнього Настоятеля, звернені до мене і мого товариша: “Нам потрібні молоді особи, які працюватимуть з корінним населенням Ріо-Негро…”. Ці слова стали визначальними. У 2006 році, на асистенції, я почав працювати з народом Яномамі у Матураці. Того року ми разом зі спільнотою організували багато заходів для молоді та родин: ораторія, школа, катехизація. Після цього надзвичайного досвіду я вирушив у Єрусалим вивчати
богослов’я. у 2013 мене відправили працювати з тубільцями, які жили біля
ріки Маруая. Я радісно погодився на цю місію. Протягом останніх чотирьох
років я живу з Яномамі. Я керую діяльністю школи і разом з педагогами займаюся катехизацією цих народів.
Салезіян-місіонерів тут надзвичайно мало, і тут на них чекає багато труднощів: існують організації, які прагнуть настроїти корінне населення проти Салезіян; бракує матеріальної бази для праці з різними етнічними групами регіону, величезні відстані між різними
племенами тощо.
Озираючись на роки, прожиті у Місіонерській Провінції Амазонії, мушу визнати, що найбільшою радістю для мене
є бачити, як посіяні зерна дають плоди. Ці плоди зумовлені працею багатьох салезіян, які віддали життя за тубільців. Зерно Воплоченого Слова вже чекало в серцях цих людей, а місіонерам треба було лише підготувати ґрунт,
щоб воно зійшло. Зараз ми становимо частину історію цих народів і продовжуємо сіяти, щоб дати рясний плід у
цьому регіоні Ріо-Негро, виховуючи юних індіанців на добрих християн і чесних громадян.
З нагоди Салезіянського Місіонерського Дня 2017 хочу звернутися до молодих осіб: не бійтеся сказати “так”, щоб
працювати з корінним населенням. Вони потребують вас, щоб розділити радість взаємного обміну різних культур.
Приходьте без упереджень і ви познайомитеся з багатством тубільців. Всі ми можемо жити мирно, якщо будемо
поважати культуру одне одного і покірно ділитися з іншими нашими знаннями. Не бійтеся нового досвіду культурного обміну і досвіду Господа Бога в салезіянському дусі Отця Боско.
о. Ладзаро Сантос, sdb
Директор і парох Салезіянської Місії в Матураці
Директор державної школи “Imaculada Conceição”.

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

Праведний Монс. Октавіо Ортіс Ар’єта (1878-1958), перший салезіянин у Перу, згодом єпископ Чачапоясу, у своєму першому душпастирському листі (1922) він звертається до вірних своєї єпархії: “Якщо ви батьки, то виховуйте ваших дітей у святому Божому страху. Не забувайте,
що у цьому храмі домашнього вогнища ви стаєте священиками Всевишнього, і сам там вам заповідано проповідь і любов. Саме релігія має бути основою виховання сердець ваших дітей,
якщо ви хочете, щоб вони виросли мудрими і святими особами, які служитимуть вірі та Батьківщині, і одного дня стануть щасливими небожителями”.

За салезіянські покликання

Ñàëåçiÿíñüêå Ìiñiéíå Нàìiðåííÿ

Щоб кожна салезіянська спільнота випромінювала радість покликання
Можна по-різному ‘віддати життя’. Один з способів—молитва, сповнена великою любов’ю. Необхідно молитися, щоб юні особи щиро відповідали на своє покликання, і просити в Бога для них все найкраще і найбільше для тих, хто відкривається на життя.
Особливо, якщо це заклик залишити сіті і піти за Господом, повністю посвятившись
Йому. Немає нічого ціннішого за Нього. Сказати Йому “так” - це одне з найбільших таїнств, приховане там, де Божа благодать зустрічається зі свободою кожної особи: молитва завжди залишається головним шляхом анімації покликань.

