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Бюлетень Салезіянської Місіонерської Анімації  

Видання Місіонерського Департаменту для Салезіянських спільнот і друзів Салезіянських місій  

     
 

  
 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
   
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Групи закваски  Д   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

орогі брати і сестри, у 
«Maximum Illud» Папи Бенедик-
та XV ми знаходимо чітке поси-

лання на необхідність формувати 
"місіонера", тобто правильно форму-
вати кожного до євангелізації. Поси-
лання на будь-які "деформації" з 
числа місіонерів дуже явні ("жадіб-
ність", "манія прибутку"), навіть якщо 
не використовуються вирази, які для 
нас сьогодні є більш поширені, такі 
як націоналізм, колоніалізм чи місія 
як звичайний матеріальний і соціаль-
ний розвиток. У цьому контексті 
безкорисливість, соборність і, перш 
за все, духовність і святість життя 
місіонера перебувають в фокусі 
уваги: "необхідно, щоб був 

Божою людиною той, хто проповідує 
Бога, "що палає милосердям". 
Салезіянське Згромадження продов-
жує рости в усвідомленні і в зобов'я-
занні «Місійної формації Салезіян св. 
Івана Боско» (Рим, 2013). Це повинно 
залишатися одним із пріоритетних і 
якісних  зобов'язань між синами св. 
Івана Боско. 
Вивчення та кваліфікація співбратів в 
місіології, як також в науках, що 
безпосередньо належать до нашого 
зобов’язання євангелізування ad 
gentes, – це поле, яке ми повинні 
постійно розвивати. 

О. Гільєрмо Базаньєс, СДБ,
Радник у справах місій

Ми продовжуємо показувати асоціатив-
ний місіонерський досвід Папських місій. 
Ця корисна практика може просвітити і 
мотивувати нас засновувати місіонер-
ські групи або рухи в межах нашого 
молодіжного служіння.
Групи закваски (ферментації) – це 
ті, в яких молодь через персональ-
ний та спільнотний процес форму-
вання намагається зробити справж-
ньою свою людську, християнську 
та місіонерську формацію та зуміти 
показати це в своєму оточені та за 
його межами. 
Кожна група складається з дванадця-
ти молодих осіб, за прикладом апостолів 
з Ісусом. Вони самі вибирають аніматора, який через особистий спосіб життя та місіо-
нерського служіння допомагає групі зростати. Щорічно або двічі на рік вони можуть 
обирати іншу молоду особу на це служіння. У межах групи всі, так чи інакше, повинні 
виявляти свою ініціативність та бути відкритими на служіння. Група вибирає назву: 
зазвичай це стосується певної місіонерської фігури або вказує на якийсь її місіонер-
ський напрямок. 
 Служіння, що проводиться групами місіонерської закваски: 

• Проектування (вступ) молодої людини в контекст універсального сенсу в сім’ї, 
школі, у колі друзів, в парафії, серед найбідніших, в суспільстві в цілому; 

• з'єднання із анімацією Місійними днями (Всесвітній місійний день, Папська праця 
святого апостола Петра, День дитячої місійності  та Папського місіонерського союзу); 

• співпраця молоді в універсальній місії та з самою молоддю в жовтні для просування 
Національного дня місіонерської молоді;

• супровід місійних молодіжних груп або юнацтва; 

• поширення  та організація спільної справи та інших місіонерських заходів для 
молоді;

• формування груп для єпархіальних місій чи місць, де це необхідно; 

• духовна та матеріальна підтримка священичих і богопосвячених покликань для 
місійних територій через Папське товариство святого апостола Петра; 

• розповсюдження журналів та місіонерських довідників Товариства Папських місій;

• зв'язок з комісією парафіяльних місій та єпархіальним відділом місійності; 

• щотижнева участь та анімація в парафіяльній недільній Літургії; 

• пропозиція року місіонерського служіння "поза межі" як підтримка євангелізації 
католиків, котрі є віддалені; аби нести  Євангелія до тих, хто ще його не отримав.

Зобов'язання:

• місіонерське свідчення справжнього християнського молодіжного життя та активна участь у  
Святих Таїнствах;
• участь у щотижневих виховних заходах та місіонерських ініціативах; 
• щоденна молитва за місії у всьому світі; 
• піклування про своє місіонерське покликання; 
• євангелізація "поза кордонами", активізуючи іншу молодь; 



  

Культурні, економічні та політичні фактори сильно впливають на життя 
сімей в Океанії та у всьому світі. Існує велика потреба захищати скарби 
сімейного інституту як фундаментальної клітинки християнських цінностей 
та школи людяності.

 
 

 
 

 

Щоб Салезіянська Родина могла проповідувати та свідчити 
Євангеліє родини в Океанії.
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Петро Нгуєн Мін Дук, 
В'єтнамський місіонер в Самоа 

 

           

За Салезіян в Океанії  

 
 

  
 

 

 

НОВИЙ МІСІОНЕР В САМОА

В'єтнамці мають приказку "Thời gian vun vút như thoi 
đưa" («Час летить»), щоб сказати, що час проходить 
дуже швидко. Так, час проходить, не чекаючи нікого, 
і ніколи не повертається. Зараз я провів майже два 

роки життя на місійній землі. На початку багато речей 
були для мене новими, але зараз я звикаю до місіонер-

ського життя тут, у цій прекрасній країні Самоа.
Після польоту з міста Хошимін (В'єтнам), транзиту до Гонкон-

гу та Фіджі, я прибув до мого  місійного краю 13 листопада 2016 
року. З висоти можна було побачити, що це прекрасна земля, пода-

рована Богом: два великі острови, оточені Тихим океаном. На близькій 
відстані легко можна розгледіти хвилі, що розбиваються на коралових рифах, які оточують острови, роблячи дуже 
красивий краєвид. Самоа має площу 2 842 км2 (дуже маленька земля), населення якого становить близько 200 тис. 
жителів. Сільське господарство та туризм є двома основними галузями економіки країни. Католики складають 19% 
населення. 
Спочатку я був трохи здивований деякими місцевими звичаями. Перш за все в спільноті,  як зазвичай, проводитися 
щонайменше тридцять хвилин до вечері, де усі розмовляють і обговорюють, що відбулося протягом дня. По-друге, 
коли ви відвідуєте чиюсь оселю, люди, як правило, дуже гостинні і запрошують вас на сімейний обід. Перед їжею 
вони дають гостям чашу з  водою, щоб вмити руки. Гості мають честь сидіти за столом із батьками, а діти їдять за 
іншим столом. Під час трапези завжди є особа, яка подає їжу та  вентилює, щоб охолодити повітря для гостей і 
батьків. Відтак гостям дають ще одну чашу з водою, щоб вмити руки після закінчення прийому їжі. Тут є декілька 
страв, які подають, але основною стравою є "Тало". 
Салезіяни святого Івана Боско мають дві спільноти у Самоа: одну – на острові Уполу, яка складається з шести 
співбратів, що опікуються професійною школою з приблизно 300 студентами та парафією з трьома церквами; інша 
спільнота є на острові Саваї; вона складається з чотирьох співбратів, які відповідають за ліцей  та професійний 
центр покликань з приблизно 300 студентами, а також парафією з трьома церквами. Перші два місяці я жив на 
острові Уполу, а потім переїхав на острів Саваї, де мешкаю і зараз. 
Минулого року основною роботою для мене було  навчати комп'ютерних наук студентів дев'ятого класу, а також 
піклуватися про комп'ютерну лабораторію та анімувати шкільну дошку оголошень. Я дуже радий мати можливість 
працювати безпосередньо зі студентами.Вони дуже добрі, чесні і мають хороше ставлення до вчителя. Крім того, 
вони завжди є відкриті та ініціативні на всі пропозиції школи чи спільноти. 
Я дуже щасливий на місіях і хочу, щоб і Ти був щасливим! 
 

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

Слуга Божий Костянтин Вендрам (1893-1957) – місіонер в Північно-Східній Індії, чию 
пам'ять згадуємо 27 серпня. Цьогоріч випадає  125-ліття з дня його народження, ті 
часи, коли на площах та галявинах чувся  його аргентинський голос  для сотень людей, 
які уважно слухали послання Христа. Але його проповіді були міцно поєднані і з силь-
ним служінням та працею. Отець  Вендрам не чекав того, щоб нехристияни приходили 
до нього: після того, як проповідував "на дахах", він ішов шукати інших, щоб навчати 
їх у їхніх будинках, переходячи від хати до хати.

Намірення Салезіянської Місійності


