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Бюлетень Салезіянської Місіонерської Анімації  
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днією з найоригінальніших і впливових тем Папського 
листа «Maximum Illud», що супроводжує нас на шляху 

до позачергового місіонерського місяця жовтня 2019 року, без 
сумніву є пророча і просвітлена наполегливість про сприяння 
«корінного духовенства». Сьогодні ми говоримо в нашому 
середовищі і в нашому спільному баченні про анімаційність  
місій та покликань. Дуже важливим  фактом сьогодення є 
те, що багато  молодих регіонів і провінцій Згромадження є 
джерелом місіонерських  покликань ad gentes, наприклад, 
Індія, Африка, В'єтнам... Це дуже вкоренилося в нашому сале-
зіянському способі бути місіонерами, де «місіонерська пряця 
мобілізує всі зусилля виховання і пасторальності власне 
нашої харизми» (Конституції, 30), і серед них анімація покли-

кання є «вінцем всієї нашої виховної  та пасторальної  діяльності» (с. 37). Дуже красномовним прикладом 
цієї  турботи про покликання  всієї нашої салезіянської місіонерської практики є блаженний Сеферіно Намун-
кура. Він зрілий плід першого великого місіонерського проекту Згромадження святого Франциска Сальсько-
го: він хотів стати салезіянином, «щоб бути корисними 
для свого народу.» 

и представляємо у цьому бюлетні  цікаві ініціа-
тиви щодо молодіжних місіонерських асоціа-
цій, запропонованих Товариством Папських 

місій. Ці добрі практики можуть просвітити нас в місіо-
нерській анімації в рамках нашого салезіянського моло-
діжного служіння. Ось пропозиція "Місіонерської 
молоді". 
Ця місіонерська служба анімації, запропонована  Пап-
ським місійним товариством для поширення віри, яка 
прагне розбудити, оживити, виховати і підтримувати 
загальний місіонерський дух всіх молодих людей і 
допомогти їм реалізувати свою місцеву і універсальну місію. 
Молоді місіонери не мають наміру організовувати або бути окремим молодіжним рухом; однак вони пов'я-
зані з "ферментативними групами", більше залучаються до місіонерської анімації інших молодих людей. 
Місійна  молодь спрямовує свою працю  на «поширення серед католиків, починаючи з дитинства, 
по-справжньому універсального місіонерського духу, щоб стимулювати ефективний збір допомоги для всіх 
місій і пробудити покликання ad gentes і за життя» (пор. RM 84 і Статути загальні). 
• Місіонерська Молодь (ММ) призначена для молоді, а деякі з них пов'язані з групами, так звані «закваски», 
щоб допомогти місіонерській  анімації молоді. 
• Аніматори (священики, богопосвячені особи і миряни), які підключаються до їхнього досвіду та їх служін-
ня, також є частиною ММ. 
• Спеціальне запрошення до ММ мають діти, які вже пройшли «місіонерське дитинство», і для яких у нас є 
відкриті двері до неповнолітньої місіонерської групи (Рівень 1 ММ). 
• Деякі молоді люди з'єднують свою апостольську групу з ММ, не втрачаючи своєї ідентичності, яку вони 
мають у своїй групі; інші асоціюються як члени групи "закваски" (здатні продовжувати в молодіжних групах, 
до яких вони вже належать); інші молоді люди беруть участь та співпрацюють у служінні місіонерської 
молоді, навіть якщо вони не пов'язані з нею. 
Місіонерська молодь прагне: 
• посилити християнське життя та формування місіонерів для реагування на потреби нової Церкви; 
• заохочувати та жити за універсальним місіонерським духом у групах, сім'ях та з іншою молоддю; 
• підтримувати в розпізнанні та дозріванні місіонерського покликання молоді; 
• сприяти духовній та матеріальній співпраці для універсальної євангелізації нехристиян. 
• підготуватися до євангелізації «поза межами», відповідно до потреб Вселенської Церкви, беручи до уваги 
можливості кожної молодої людини.



 

 

Щоб Господь жнив послав щедрі і святі салезіянські покликання братів
та священиків на служіння молоді.  
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“ПОКЛИКАННЯ В ПОКЛИКАНІ    ” 

ЗА ПОКЛИКАННЯ ДО БОГОПОСВЯЧЕНОГО 
САЛЕЗІЯНСЬКОГО ЖИТТЯ 

 
 

 
 

  

 

 

е від дитинства моєю мрією було стати священиком. Салезія-
нам пощастило, або, вірніше, мені пощастило зустрітися з 

ними, коли мені було всього 11 років, і тоді  я розпочав кандидату-
ру. Життя салезіянських місіонерів – як о. Кастеллі і о. Егідія Солa 
в провінції Мадрас – мене зачарувало і я хотів бути схожим на них. 

В новіціяті і постновіціяті я був активним членом місіонерської групи і  продов-
жував піклуватися про свій інтерес до місій. Нарешті мені дали можливість поїхати до 

Танзанії, щоб там пройти практику служіння . Тоді мені був лише 21 рік.
Якщо би я сказав, що мав труднощі як місіонер, то почав би скаржитися. Я абсолютно не скаржився на місіо-
нерське покликання, але виклики, зустрічі та вимогливий досвід були можливістю навчатися і поглиблювати 
моє місіонерське покликання. Викликів були багато та вони зміцнили мене в тому, щоб бути місіонером. 
Жити з іншими місіонерами з інших країн, культур та мов є складним завданням. Я вважаю, що я теж був 
"викликом" для моїх співбратів-місіонерів. Я вірю, що молитва, життя спільноти та ентузіазм в нашім поклика-
ні допомагають нам подолати ці перешкоди.
Моя найбільша радість полягає в тому, щоб побачити плід моєї роботи, мій маленький місіонерський плід. Як 
учитель та адміністратор школи, протягом 20 років я бачив, як мої студенти реалізували свої життя. Я бачу 
їх, ким вони є зараз: священики, богопосвячені особи, лікарі, ремісники, державні службовці... Це моя 
радість, а також я щасливий бачити, як деякі християнські спільно-
ти, що я бачив у зростанні, коли вони зароджувалися ще малими, 
сьогодні перетворилися у великі місії. Також великою моєю радістю 
є, коли люди приймають мене, як одного з них, з їхньої культури. 
Тепер моє служіння відбувається серед біженців на півночі Уганди, 
які дали мені новий імпульс у моєму покликанні.
Бути салезіянським місіонером – це покликання у покликанні. Я 
заохочую молодь бути частиною великої армії євангелізаторів 
молоді, нести Ісуса багатьом людям, згідно традиції св. Івана 
Боско. Найважливішою вимогою, щоб бути салезіянським місіоне-
ром, є те, що ти маєш відчувати гордість бути салезіянином, дуже 
щасливим та ентузіастом. Ти повинен бути сміливим та відкритим 
для нових викликів та нових досвідів, без страху чи сумнівів. 

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

Про блаженну Марію Тронкатті (1883-1969), дочку Марії Помічниці християн, місіонерку 
серед племені шуар у Еквадорі свідчили: "Вона приймала відвідування  нашої спільноти, 
священиків і співбратів. Салезіянські сестри відвідували її, щоб проконсультуватися з нею і 
розповісти про їх турботи та проекти, і вона мала для кожного слово заохочення, розуміння 
та готовність допомогти. Її відвідували сім'ї Сукуа, Макас та з інших районів. Кожного слуха-
ла терпляче, надаючи йому необхідний час, заохочення, поради та допомогу. Її відвідували 
шуарські сім'ї: вона володіла таємницею, щоб доторкнутися та потрапити в їхнє  серце. Ми 
всі знаходили в ній розважливу і щедру радницю, розуміючу матір. Вона супроводжувала 
душі з вервицею в руці, жертвуючи таїнства болю Христа, свої радості та успіхи за тих, хто 
приходив до неї».

Намірення Салезіянської Місійності

Молодь потребує Салезіян, богопосвячених осіб, друзів, братів і батьків на увесь 
час і з цілим серцем. Молімося, щоб свідчення Салезіян і спільнот були значущими 
та захоплюючими для молоді, і щоб пасторальність покликань Провінції могла 
бути здатною сьогодні запропонувати молодим людям красу богопосвяченого 
життя.


