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Дорогі мої співбрати, прийміть  мої  братерські і сердечні вітання!

Як і в минулому році, 8 грудня 2017 року, з Базиліки Святого Серця в Римі, де ми живемо, я пишу 
цього листа. Роблю це  з тими самими цілями, як і в минулому році. Це дуже важливий день, щоб 
звернутися з місіонерським закликом “ad gentes” до всіх провінцій світу і до всіх співбратів, які 
відчувають себе покликаними Господом, щоб жити нашим місіонерським покликанням в особливий 
спосіб. Ми всі є місіонерами молоді. Однак, звичайно ж, Господь від самого початку нашого 
Згромадження давав відчувати в персональний і особливий спосіб  багатьом співбратам це 
місіонерське покликання, щоб донести Євангеліє і салезіянську місію до молоді, де є велика потреба, 
або туди, де вони чекають, або де ми ще не є присутні. 

Цього року Господь дав нам благодать повернення о. Тома Ужунналіла. Він був місіонером в 
Ємені і дав нам велике свідчення глибокої духовності та внутрішньої апостольської місійності. Немає 
сумнівів в тому, що його дарування і жертва  принесуть багато плодів. 

В цей день мій місіонерський заклик має на меті зазвучати  в серцях багатьох співбратів у всіх 
провінціях і салезіянських присутностях в світі, чекаючи на щедрі відповіді. Отець Боско приготував 
багато салезіян, які були поруч з ним, і відправив  їх на перші місії. Я, від його  імені, звертаюся з 
великим закликом до всіх тих співбратів, які відчувають в своїх серцях це бажання, пробуджене 
Господом. 

Щороку ми бачимо хорошу відповідь, яка нараховує близько 20 місіонерів, що здійснюють 
своє служіння у різних куточках світу. Однак, я впевнений, що ми можемо розраховувати на 
ще більше осіб, щоб донести до багатьох людей у різних місцинах Євангеліє та християнське 
виховання дітей і молоді. 

Апостольські сили не є однаковими у всіх частинах Згромадження. Є провінції і країни з 
великою кількістю покликань, але є й інші, які відчувають велику бідність. Наше відчуття 
братерства та єдності як єдиного Салезіянського Згромадження не тільки у власній країні чи 
провінції, а в цілому світі, дозволяє нам іти туди, де в нас є велика потреба. 

Нас ще чекають діти і молодь, й серед них - найбідніші, покинуті і ті, що перебувають в 
небезпеці. Нас очікують місії в Амазонії, в Андах Латинської Америки, особливо серед 
корінного населення; нас чекають на кордоні між країнами і в таборах біженців в Уганді. 
Східна Європа також відкрита для нашої присутності. Малайзія і Гамбія буде місцем для нашої 
присутності на найближчий час. У багатьох країнах, де ми вже є присутні, ми покликані йти 
до інших областей, які справді є місійними. 



Намірення Салезіянської Місійності   

 

 

Щоб в країнах Азії християни, а також інші релігійні меншини,
могли вільно визнавати свою віру.  

За Салезіян в Азії  

Свідчення салезіянської місіонерської святості  
Отець П'єрлуїджі Камероні, СДБ, Генеральний постулятор в справах канонізації святих 
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Понад усе, мої дорогі співбрати, я закликаю вас до щедрості. Йдеться насамперед про щедрість 
від співбратів, які вважають це явним покликанням від Господа. Щедрість провінцій, настоятелів і, 
зокрема, Провінційних настоятелів, щоб не поховати будь-яке місіонерське прохання співбратів, 
особливо молодих салезіян, які мають великі ідеали. Ми не можемо забути наше коріння або нашу 
харизматичну особливість, як нам пригадують наші конституції: «Народи ще не євангелізовані  були 
об'єктом особливого занепокоєння і апостольського прагнення  св. Івана  Боско. Ми визнаємо 
місіонерську працю фундаментальною особливістю  нашого Згромадження» (Уст. 30).

У мене немає сумнівів у тому, що Господь благословить нашу щедрість. 
Я хотів би нагадати вам про те, як діяти. Коли настоятель отримує телефонний дзвінок, лист, 

електронний лист від співбрата, який висловив це бажання, починається  спокійне і глибоке 
розмірковування в діалозі з співбратом і з Провінційним від відділу місій, відтак інформується 
Головного настоятеля про зроблені кроки. Часто період розпізнання виявляє придатність кандидата. 
Іноді ні. Але це завжди є пошуком на благо особи  і місії. 

Це є моє звернення до вас, дорогі співбрати, і  запрошую вас молитися за це у всьому 
Згромадженні. Є багато людей, які ще не отримали проголошення Євангелія. Є багато молоді, які 
потребує друга, брата і батька, якими будуть  Салезіяни, що йтимуть їм назустріч. Ми поділимося  своїм 
життям з ними, допоможемо їм підготуватися до життя і пропонуватимемо їм «слухання  і супровід», 
завжди в пошуках їхнього добра.(Стренна 2018). Нехай Марія Помічниця  християн благословить цю 
щедрість і отець Боско супроводжує нас, щоб бути справжніми учнями й місіонерами  Ісуса. 

                            

                                                                                                                          З любов'ю.

Блаженний Титус Земан (1915-1969), мученик за духовні покликання, 
який організовував таємні переправи для юнаків, які хотіли закінчити 
богословські студії та мати змогу розпізнати і реалізувати своє 
покликання до богопосвяченого чернечого життя. Його віра, натхненна 
Словом Божим, була  джерелом вибору для того, щоб супроводжувати 
молодих співбратів в  час переслідування, будучи їм другом в подорожі і 
приймаючи з  відкритістю  цей дар ласки.

Азія є багатою мозаїкою культур і релігій. Ця різноманітність         
не завжди в усіх регіонах знаходить мирне співіснування в толе-
рантності та свободі. Маємо  дорогоцінну місію, яка полягає у вихо-
ванні  в молоді поваги до священних  переконань кожної людини,       
а також плекання мужності, щоб спокійно могти засвідчити свою 
віру та твердо вірити в Господа Ісуса.
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