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Бюлетень Салезіянської Місіонерської Анімації

Видання Місіонерського Департаменту для Салезіянських спільнот і друзів Салезіянських місій

В

ітаю вас з базиліки святого Серця Ісуса, побудованої
нашим дорогим Батьком, св. Іваном Боско, і поручаю всіх наших місіонерів до цього люблячого

Серця!
Позачерговий місіонерський місяць - жовтень 2019 - наводить нас до відкриття нових вогнів і імпульсу в Апостольському посланні «Maximum Illud» Папи Бенедикта XV, яке
відзначатиме своє сторіччя.
Ісус Христос явно перебуває в центрі цього Апостольського листа. Це нагадує нам як салезіянам св. Івана Боско силу
і ясність 11 статті наших Конституцій: «Салезіянський дух
знаходить свою модель і джерело в самому серці Христа,
апостолові Отця».., «завзяття в проповіді, зцілення, порятунок через терміновість майбутнього Царства і бажання зібрати учнів у братерській єдності».
Це дійсно велике заохочення переглянути цей лист Папи Бенедикта XV під
поглядом нашої статті.
Щасливого місіонерського місяця святого Серця Ісуса!
о. Гільєрмо Базаньєс, СДБ,
Радник у справах місій

Ми поділимося деякими добрими новинами з місіонерської Америки.
Бразилія, Сан-Паулу:
Зокрема плідним місіонерським тижнем з провінції Сан-Паулу (Бразилія).
Отець Тьяго Еліомар поділився деякими новинами з цього тижня. Йдеться
1050 місіонерів
про молодь та підлітків GAM (Group of Missionary Action), що охоплює
для місіонерського тижня
молодь з шкіл, університетів та парафій
провінції. Щорічно вони організовують
місіонерський тиждень на рівні провінції, а це дає місіонерський відтінок цілій нашій
молодіжній пасторальності. Звичайно, місіонерські заходи не обмежуються лише
тижневим заходом, але процесами місійного формування у різних виховних спільнотах та діяльностями, відповідно до зрілості. Наприклад, впродовж цієї місіонерської
анімації дехто з молоді на рік направляються як салезіянські місіонери чи волонтери
в інші країни. Ця місіонерська динаміка виявилася дуже плідною в пастирській праці
з молоддю та покликаннями. Плоди місіонерського духу та цих пастирських ініціатив
цього року – це 6 священиків та 2 брати-коад’ютори, що складуть свої вічні обіти у
провінції.
Ось кілька цікавих показників: з 14 до 22 липня
* Будуть брати участь 1050 місіонерів (так, тисяча п'ятдесят!) в
* 25 громадах (8 парафій),
* 7 міст: Вотупоранга, Кананея, Гуапіара, Каджуру, Агуа, Чаркаада, Пірангусу.
* 18 священиків-салезіян
* 55 салезіян у формації або аспірантів

Інша місіонерська інформація, що надходить з Америки

1

Наступний американський місіонерський конгрес (CAM 5) відбудеться в Болівії, Санта-Крус, з 10 до 14
липня, і очікується, що у ньому візьмуть участь більше 5000 делегатів. Буде багато учасників з DIAM Америки.

2

Йде підготовка до салезіянської панамазонської зустрічі: "Синод кидає нам виклик", що включає в себе провінції,
які мають місії в Амазонії. Зустріч відбуватиметься в Манаусі з 1 до 4 листопада. Це буде доро-гоцінною нагодою
для зібрання пастирської, наукової, педагогічної та свідочної спадщини більш ніж століття присутності Салезіян
для того, щоб бачити поточну соціальну, економіко-політичну, церковну та торгівельну ситуацію в регіоні і для
того, щоб запропонувати шляхи на майбутнє. Місцеві місіонери та пастирські діячі підготують деякі пропозиції до
Панамазонічного синоду 2019 року.

"БУТИ МІСІОНЕРОМ - ЦЕ ДАР З НЕБА"

Я

народився в Мадриді 1930 року в християнській родині. У Великий піст 1945
я знайшов книгу "Волонтери". Це були місіонерські розповіді і деякі сторінки розповідали також про покликання. Я почав читати книгу з цікавості і
відразу ж був зачарований. Мені відкрилися несподівані горизонти, повні чарівності, і я побачив, що цінність життя є в наслідуванні Ісуса і поширенні Євангелія. Після цього, відвідуючи шкільну каплицю і перебуваючи на колінах там
перед кивотом, я думав про те, що Ісус сказав апостолам: «Іди за мною», а також
згадував те, коли святий Франциск Ксав'єр помер у віці 43 років, після того, як
проповідував Євангелія.
У новіціаті я написав своє бажання відправитися на місії. Наступного дня, після моїх перших
обітів, Провінційний настоятель прочитав імена тих, хто їде на місії. З шістдесяти трьох, що нещодавно склали обіти, 32 відправлялися до Південної Америки. Серед них не було мого імені. Було сумно, але настоятель
сказав: «І в цьому році четверо співбратів поїдуть до Японії», і прочитав імена. Моя ім’я було серед них. Я був приголомшений. Коли я пішов з їдальні, то йшов прямо до каплиці і почав плакати від такої приємної несподіванки.
Я прибув до Японії в січні 1950 року, обіт Послуху потім направив мене до Кореї, куди прибув до парафії святого Івана
Боско у п'ятницю, 30 березня 1962 року, щоб допомогти в якості помічника пароха в околицях Сеула. Цього дня християни
молилися Хресну дорогу. Чоловіки були на колінах на дерев'яній підлозі справа, жінки – зліва, залишаючи коридор по
центрі церкви. Після Хресної дороги багато людей чували в церкві у молитві. Наступного ранку, після Божественної Літургії, багато людей продовжувало молитися і ми роздумували з ними, сидячи на підлозі.
Перші дні були складними, але повільно я зрозумів, що все це було даром з Неба. Християни давали нам приклад молитви
в церкві, сидячи на підлозі перед кивотом. І вони також допомагали нам жити, розділяючи бідність, з терпінням, надією та
радістю. Вони нас дуже любили. Однією з великих проблем, з якими я зіткнувся, була мова. Я вже вивчив японську і тепер
мені довелося почати вивчати корейську, що було складніше. Інша проблема полягає в тому, що зараз католики становлять лише 10% населення. Також важко було бачити Корею, поділену на дві окремі нації.
Найбільше задоволення, яке я випробував, це хрещення катехуминів та складання обітів. Ще однією причиною для радості
стало те, що Корея була дуже бідною країною і тепер, завдяки роботі і організації, які корейці мають в своїй культурі, вона,
тим не менш, є країною, де панує порядок, прогрес і стандарт гідного життя, і кожен має менталітет, щоб допомагати
біднішій нації.
Молодим особам, які хочуть бути місіонерами, я нагадую, що основою нашого життя є особиста молитва і радісне життя в
спільноті, а уся наша діяльність пронизана любов'ю до Ісуса, присутнього в Євхаристії. Ми повинні кожного дня відвідувати
Ісуса, присутнього у св. Причасті. Крім того, з вдячністю, ми практикуємо відданість Діві Марії і молимося вервицю, як нас
навчив св. Іван Боско.
Намагаємося жити з серцем, завжди відкритим до добрих прикладів і уроків інших людей, особливо бідних. Одного дня
бідняк, християнин, якого звали Матей, запитав мене про те, як би я підсумував Євангеліє в двох словах. Я відразу почав
пояснювати, підсумовуючи деякі основні елементи. Добрий Матей терпляче слухав і, нарешті, сказав: «Хіба ви не думаєте,
що це трохи довго?» І я сказав: "Ну, тоді, як ви поясните його в меншій кількості слів?» І Матей сказав: «Для мене Євангеліє
– "Якщо хтось вдарить тебе по правій щоці, підстав йому ліву".

Хосе Марія Бланко,
Іспанський місіонер в Кореї

Свідчення салезіянської місіонерської святості

Отець П'єрлуїджі Камероні, СДБ, Генеральний постулятор в справах канонізації святих

Блаженний Сеферіно Намункура (1886-1905) втілював у собі страждання, переживання та
сподівання свого народу Mapuce. Він був тим, хто впродовж свого юнацтва прийняв Євангеліє
і відкрився для дару віри під проводом мудрих салезіянських вихователів. Існує вираз, який
синтезує всю програму його життя: "Я хочу навчатися, щоб бути корисним для моїх людей".
Фактично, Сеферіно хотів навчатися, бути священиком і повернутись до свого народу, щоб
сприяти його культурному та духовному зростанню, як він це бачив на прикладі перших салезіянських місіонерів.

Щоб соціальні мережі сприяли
олідарності та повазі кожного
у своїй відмінності

Намірення Салезіянської Місійності
.

Щоб салезіянські присутності були "спільнотами", де кожен відчуває
себе прийнятим і гідним, де може дізнатись про радість Доброї Новини.
Кожного разу більше наших присутностей виявляється в множинних
контекстах з соціальної, культурної та релігійної точки зору.
Наша місія запрошує нас, також за допомогою інформаційних технологій
.
та соціальних мереж, до гідного прийняття
радісного свідчення
і проповідування Доброї Новини.

