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Бюлетень Салезіянської Місіонерської Анімації 

Видання Місіонерського Сектору для Салезіянських спільнот і друзів Салезіянських місій 

Підготовлено нове видання посібника Делегата Місіонерської анімаціїMissionaria (DIAM). В 
очікуванні друку ми прагнемо поділитися деякими роздумами, які будуть надзвичайно ко-
рисними для спільноти і збагатять її: 
 
“Папа Франциск просвітлює нас: жити місіонерським виміром на-
шої харизми означає жити нашим салезіянським покликанням у 
постійному місійному стані, намагаючись завжди досягнути 
“всіх околиць, які потребують Євангельського світла”. Таким чи-
ном ми можемо зберегти нашу пристрасть до Христа і Його наро-
ду, що дозволить нам подолати душпастирську лінь, дріб’язко-
вість і психологію могили. Місіонерське серце відкриває “радість 
християнського буття, підтримки внутрішнім щастям знайомства з 
Христом і приналежності до Його Церкви”. З місіонерського духу 
народжується “радість євангелізації”, яка допомагає подолати 
“втомленість віри” і втрату апостольського динамізму. 
З іншого боку, цей дух, яким має жити кожен салезіянин, озна-

чає, що саме Салезіяни мають бути місіонерами серед тих, хто не пізнав 
Христа або покинули Його (ad gentes), за межами своєї країни (ad exteros), 
завдяки зобов’язанню на все життя (ad vitam)”. 

 

… у постійному місійному стані 

К 
окачамба (Болівія), кінець березня: Генеральний Настоятель очолив  
Спільну Візитацію Інтерамериканського Регіону. Під час праці та зу-
стрічей відчувалася жива присутність завдяки пильному погляду Сале-

зіянина-місіонера о. Луїджі Болли, образ якого був прикрашений насиченими 
барвами його дорогих Ашуарів. У цьому місяці Провінція Перу проводить тра-
диційну урочисту прощу, по воді та по землі, коли його труну нестимуть з Лі-
ми до Куюнци, землі та народу, де цей син Отця Боско “Для всіх став 
усім” (1 Кор. 9,22). “Ми знову ховаємо нашого дорогого співбрата-місіонера, 
отця Луїджі, - сказав я Салезіянам під час цієї Візитації в Болівії. - Але треба 
вважати, щоб не поховати місіонерський дух наших спільнот і Провінцій!”. 

Ось палка, сповнена довірою, молитва, яку в цей місяць Марії ми вкладаємо 

в руки Помічниці християн у Вальдокко: Маріє, допоможи нам не дозволити 

“вкрасти у нас місійну силу” (див. Evangelii Gaudium 109). 
 

о. Гільєрмо Базаньєс SDB 
Радник у справах місій 

 

«Маріє, допоможи нам не дозволити 

“вкрасти у нас місійну силу”»  (Evangelii Gaudium 109) 



  Ñàëåçiÿíñüêå Ìiñiéíå Нàìiðåííÿ 

У багатьох країнах Африки наявні серйозні соціальні проблеми: етнічні відмінності, 

корупція, радикальні політичні групи, брак рівних можливостей і свободи вияву. Нашим 

виховним і євангелізаційним обов’язком є пропозиція шляхів віри, які допоможуть нашій 

молоді стати у своєму контексті мужніми громадянами, які будуватимуть справедли-

ве і братерське суспільствоe та будуть вірогідними свідками примирення і миру. 

 

Свідчення салезіянської місіонерської святості 
Отець П'єрлуїджі Камероні, СДБ,   

Генеральний Постулятор в справах канонізації святих 

  

Праведна Доротея Шопітея (1816-1891), перша Салезіянка-співпрацівниця, беатифікаційний 
процес якої вже розпочато, одружена й матір шести дітей, була однією з небагатьох, кого 
Отець Боско кликав “мамою”. І вона була справжньою мамою для всіх: завжди готова допомо-
гти там, де це було необхідно. “Божа милостиня” жертвувала матеріальні блага так, як ніхто 
в тогочасній Барселоні.  Перше місце серед цінностей вона віддала любові до бідних: “Убогі 

завжди будуть моєю першою думкою”. 

М  ісіонерське покликання є наслідком і розвитком мого салезіянського і 
священичого покликання. Провокуючим “голосом” стало свідчення і 

література про місіонерів в період моєї юності. Ти усвідомлюєш грандіозність 
Церкви та її ідентичність “закваски” для Світу. Початок “Проекту Африка” 
став можливістю втілити це в життя. Однією з причин було прагнення уможли-
вити обмін щастям, яке народжується з того, що ми всі живемо Гідністю Си-
нів Бога, який є Нашим Отцем (гідність, яка являє і надає сенс всім правам 
людей). 

Я пригадую, як в 40 років я переїхав з Італії в Тропічну Африку і зіштовхнувся з труднощами у спілкуванні, 
у стосунках з людьми і новим для мене світом. Вже сама мова створює безліч про-
блем, що вже казати про розуміння і прийняття нового способу сприйняття життя і 
смерті, ролі та важливості у суспільному житті старійшин, дорослих і молоді, які 
співпрацюють у різних системах і способах виховання нових поколінь… Я мав при-
йняти, що я нічого не знаю, і маю багато чого навчитися… Я мав проявити багато 
терпіння і чекати протягом тривалого часу на мить, коли зрозумію що і як треба 
робити. Це допомогло мені зрозуміти, що важливим аспектом місії є не сама пра-
ця, а любов, яка допомагає діяти і будувати відносини. 

Я дякую Господеві, який зробив моє життя даром для інших завдяки місії великої радості. 

Озираючись — в свої 68 років — на те, як розвивалося і реалізувалося моє життя аж дотепер, маю сказати, 

що ніколи не планував нічого такого, що мені подарувало місіонерське покликання. Я ніколи не думав, що 

досягну таких широких горизонтів, зможу розділити своє життя з багатьма особами і народами, буду вико-

нувати священичі обов’язки в таких різних культурних середовищах, які запропонувало мені місіонерське 

життя. іншою радістю, отриманою завдяки місіям, нагадує радість батьків, які бачать, як їх дитина досягає 

успіху завдяки донесеним їй цінностям. Місія Онічі (яку започаткувала моя рідна Адріатична Провінція і в 

якій я працював протягом перших 22 років) дала світу вже 40 салезіян, з яких двоє написали прохання що-

до місії “ad gentes”. В Онічі виникла перша група Колишніх учнів Отця Боско в Нігерії, а також з’явився пе-

рший в Африці Волонтер Отця Боско (CDB)… 

Жити впевненістю в словах Христа “Я з вами по всі дні...” і усвідомлювати, що нас кличе до співпраці Той, 
Хто є життям, душею і радістю світу. Місіонерське покликання означає втілити в життя Його задум Емануїла 
— “Бога з нами”.  

Отець Нікола Чарапіка 
Італієць, місіонер у Нігерії 

За Салезіян Африки  

Щоб вони змогли виховати молодь до суспільного виміру любові,  

ставши милосердними пророками справедливості і миру. 

 УМОЖЛИВИТИ ОБМІН РАДІСТЮ! 

 

 


