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сесвітній 51-й день миру мав тему: "Мігранти та біженці: чоловіки та 
жінки в пошуках миру". Цей пасторальний виклик був прийнятий 

салезіянським  місіонерським серцем в різних частинах світу. Достатньо  
подивитися на Мексику, Колумбію, Індію, Італію, Іспанію, Німеччину, 
Австрію, Ефіопію, Кенію та багато інших. Нещодавно була заснована нова 
салезіянська спільнота для південних суданських біженців в Палабеку (Уган-
да) з місіонерами вихідцями з Азії, Африки та Америки.
Папа у своєму посланні про мир наголошує на чотирьох дієсловах: прийняти, 
захищати, сприяти (зростати) та інтегрувати.
«Прийняти» нагадує про необхідність розширити можливості легального 
в'їзду в країну, а не відкидати біженців і переселенців в місця, де на них 
чекають переслідування і насильство, а також збалансувати турботу про 
національну безпеку з захистом основних прав людини. Святе Письмо нага-
дує нам: «Гостинности не забувайте, бо нею деякі, не відаючи, ангелів були 
вгостили» (Євр. 13, 2).
"Захищати" нагадує про обов'язок визнавати та захищати недоторканну 
гідність тих, хто втікає з реальної небезпеки в пошуках притулку та безпеки, 
щоб запобігти їх експлуатації (використанню). Зокрема я думаю про жінок та 
дітей у ситуаціях, коли вони більше піддаються ризику та насильству, які 
іноді доходять навіть і до рабства. Бог не робить дискримінації: "Господь 
захищає незнайомця, він підтримує сироту та вдову" (Пс. 148, 9).
"Сприяти" означає підтримувати інтегральний людський розвиток мігрантів 
та біженців. Серед безлічі інструментів, які можуть допомогти у вирішенні 
цього завдання, я хотів би наголосити на важливості забезпечення для  дітей 
і молодих людей доступу до всіх рівнів освіти: таким чином вони не тільки 
зможуть культивувати і розвивати свої навички, але також зможуть більше 
зустрічати інших, розвивати дух діалогу, а не закриватися чи протистояти. 
Біблія вчить, що Бог "любить незнайомця і дає йому хліб та одяг"; Тому він 
закликає: "любіть і ви чужинця, бо ви самі були чужинцями в Єгипетській 
землі" (Второзаконня 10, 18-19).
«Інтеграція», врешті, означає дозволити біженцям і мігрантам в повній мірі 
брати участь в житті суспільства, в динаміці взаємного збагачення і плідної 
співпраці, в просуванні цілісного розвитку людини. Як пише святий апостол: 
"Отже ж ви більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домаш-
ні Божі » (Еф. 2, 19).

сіонерський заклик Головного 
настоятеля від восьмого грудня 

минулого року був сильним «шепотом» 
в наших салезіянських вухах і в наших 
серцях. Ми молимося про те, щоб Дух 
надалі надихав на щедрі відповіді!
Крім того я хотів би, мало-помалу, 
звернути вашу увагу на іншу новину - 
несподівану, яку Папа Франциск 
відкрив для всієї Церкви: святкування 
позачергового місіонерського місяця в 
жовтні 2019. Це правда, що цей 2018 
рік весь спрямований і освітлений 
завдяки спільному русі Церкви, завдя-

ки  Синоду 
присвяченому 
молоді. Але я 
запрошую вас 
вже зараз взяти 
до рук 
апостольське 
послання Папи 
Бенедикта XV 
« M a x i m u m 
Illud», написане 
у 1919 р. 
Наступного року 

йому виповниться сторіччя. Це є дже-
релом натхнення до місіонерського 
місяця, оголошеного Папою Фран-
циском. Нам потрібно, таким чином, 
серйозно поставитися до цього запро-
шення і уважно вивчати це дорогоцінне 
послання. Нас вражає сама  назва: 
«Maximum Illud». Це говорить про щось 
велике. Це говорить про  «велику і 
піднесену місію», про проповідування 
Євангелії всім народам. Справедливо, 
що такий вислів надрукований на одній 
стороні  нового салезіянського місіо-
нерського хреста: «Тож ідіть і навчайте 
всі народи!» 
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За Салезіян в Америці  

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

 

хочу поділитися трьома основними причинами або відповідями, які я зміг 
дати собі протягом кількох останніх місяців в Бельгії у Північно-Нідер-

ландській Провінції: Божа ласка – погляд віри - молитва.
Це є Божа ласка і воля: нема нічого неможливого для Бога. Історія Йони в Біблії 
змусила мене роздумати про моє життя. Бог послав Йону в Ніневію, щоб 

"полегшити" виправлення грішників, але він на початку намагався втекти від свого 
покликання-місії. Він відмовився співпрацювати з Богом. Цікаво підкреслити, що Йона не 

зміг реалізувати свій план, як хотів. Зрештою Бог здатний навернути його до співпраці і навіть 
"розширити" його бачення. Я вважаю моє місіонерське життя як Божу ласку і волю через щоденні виклики, які 
я відчуваю: мовний бар'єр, культурний шок, холод, інший спосіб життя, інший спосіб жити вірою. Всі ці труд-
нощі в житті впливають на місіонерське служіння. Іноді я хотів діяти згідно мого бачення і моїх капризів. 
Однак Бог дав мені смирення і вдячність, щоб слідувати за Ним скрізь, де Він 
бажає вести мене. Він робить все для мене, так як він зробив з Йоною.
Бачення віри: як бути людиною в секуляризованому світі, коли важко сприйня-
ти щось, крім пояснень і наукових доказів. Як знайти Бога в світі, який є під 
сильним впливом науки? Я не вірю в дуалізм між наукою та вірою. Я ствер-
джую, що Бог приходить в наше життя. Якщо я озирнусь назад і подумаю про 
те, що я пережив, то можу сказати, що це все є Божим  піклуванням і захи-
стом. Він ніколи не залишає мене самого в труднощах; Він завжди був зі мною 
за будь-яких обставин, як пообіцяв. "Я завжди з тобою до кінця віку" (Мт. 28, 
20).
Молитва: Я є безсилий керувати світом і навіть самим собою, коли стикаюся з 
важкими ситуаціями. Мені потрібен той, хто глибоко розуміє мене. А це є Бог. 
Я приніс все те, що відчував і переживав в  щоденній молитві. Це була надія, в 
якій я зростав, мріючи з самого початку стати місіонером, коли ще був новиком. 
До сих пір, слава Богу, я підтримую цей стосунок з Господом через щоденну молитву, як спільну, так і особи-
сту, відмовляючи вервицю, дякуючи за все Господу перед сном і коли прокидаюся... Це є основою мого 
життя: бути постійним і вірним у молитовному  житті. Я відчув, що Господь почув мої благання.
Ці три причини зміцнюють і роблять мене як місіонера щасливим і оптимістичним. Я щасливий в моїй праці 
тут, в Амстердамі (Нідерланди), з чотирма співбратами нашої Провінції, на півночі Бельгії і Нідерландів. Ми - 
мультикультурна спільнота бельгійців, індонезійців, індійців та тиморців. Нашій місії доручені чотири парафії 
та п'ять храмів на відстані семи кілометрів від нашої спільноти. Ми тільки почали нову пасторальну діяльність 
для молоді – біблійні роздуми і молитовні зустрічі в стилі Тезе. Ми віримо в заступництво нашої Матері, праг-
немо, щоби все ставало  кращим в наступному році, аби принести більше плодів для  Царства Божого.

Сірілло де Деус, місіонер в Нідерландах 

Блаженна Євсевія Паломіно (1899-1935), сестра салезіянка Згромадження Дочок Марії Помічниці 
християн, у смиренні і простоті стала вчителькою і духовною провідницею. Провінційній настоя-
тельці, здивованій численними покликаннями з Вальверде-дель-Каміно, скажуть, що є кухарка 
з астмою, що розповідає дівчатам хороші історії. Пізніше навіть священики приходитимуть до 
цієї скромної монахині, позбавленої теологічної доктрини, але з серцем, переповненим мудрі-
стю Бога. Семінаристи, черниці, священики, дівчата ішли, щоб порадитися щодо їхнього 
майбутнього з сестрою Євсевією в час, коли вона розвішувала білизну в овочевому саду або 
чистила картоплю на кухні. І вона спокійно радила та заохочувала до справжнього покликання, 
уникаючи фальшивого.

Оскільки, як вихователі молоді та мирян, вони знали, як 
формувати в світлі Євангелія чесноти чесності, 
справедливості, солідарності та служіння.

Латинська Америка поміж іншими країнами була відзначена інтенсивними 
соціальними конфліктами та брудом корупції. Будучи вихователями молоді 
та мирян, ми покликані виховувати соціальний вимір благодійності, прозоро-
сті та праведності. Молимося, щоб освітні зусилля Салезіянської Родини 
могли відображатися у плодах справедливості та солідарності у суспільстві.


