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Insiem
e ai giovani, portiam

o il Vangelo a tutti 

З Послання Святішого Отця Франциска  до Всесвітнього Місійного дня  2018 р.  

 

орогі друзі, наші очі і наші місіонерські серця звернені до Синоду єпископів, до молоді всього світу. Наступник св. 
Івана Боско перебуває на Синоді, бере участь у цій XV звичайній Генеральній асамблеї, і разом з ним присутнє усе 

Згромадження. Синод є більшим, ніж час очікування або цікавості з приводу «новизни», які можуть виникнути, але для 
нас це є часом «пасторального і місіонерського навернення». Усе повчання «Evangelii Gaudium» Папи Франциска, а також 
«Instrumentum Laboris» Синоду (див. частину III) спонукають  до навернення, адже «не можна залишати справи такими, 
якими вони є» (EG 25). Оригінальність цієї місіонерської трансформації в тому, що Святий Дух, який «робить все нове», 
тепер хоче здійснити це через молодь, через їхні голоси: «Ми хочемо висловити нашу потребу в прозорому,  доброзичли-
вому, чесному, привабливому, комунікативному, доступному, радісному та інтерактивному суспільстві "(IL 67). Молоді 
співбрати, які щороку вирушають ad gentes, ad exteros, ad vitam і Генеральний настоятель тільки що відправили 18 асис-
тентів  в 149-й місіонерській експедиції! Це є чітким і потужним закликом, який запрошує ціле Згромадження до місіонер-
ського навернення. Вперед!

О. Гільєрмо Базаньєс, СДБ,
Радник у справах місій

об нести  віру до кінців землі: так 
само ви, молодь,  через Хрещення є 

живими членами Церкви, і разом ми маємо 
місію нести Євангеліє всім. Ви відкриваєтеся 
до життя. Зростати в ласці віри, передане нам 
Таїнствами Церкви, єднає нас до потоку поко-
лінь свідків, де мудрість тих, хто має досвід, 
стає свідченням і заохоченням для тих, хто 
відкриває себе до майбутнього. І новизна 
молоді стає, у свою чергу, підтримкою та 
надією для тих, хто близький до мети своєї 
подорожі. У співіснуванні різних вікових  жит-

тєвих категорій  місія Церкви створює мости між поколіннями, в якій віра в Бога і любов до ближніх є факторами 
глибокої єдності.
Ця передача віри, серце місійности Церкви, відбувається через «передачу» любові, де радість і ентузіазм висловлю-
ють почуття знайдення сенсу і повноти життя. Голошення віри, яка притягає,  вимагає відкритих сердець, розширення 
любові. У любові неможливо встановити межі: «любов бо, як смерть сильна» (Пісня Пісень 8,6). І це розширення поро-
джує зустріч, свідчення, проповідування; це породжує обмін милосердям з усіма тими, хто зовсім не вірить, проявляє 
свою байдужість, а іноді стаються ворогами та противниками. Людські середовища, культури і навіть  релігії, що є 
далекими від Євангелії Ісуса і від сакраментальної  присутности Церкви, являють собою крайні периферії, «кінець 
землі», до яких, з Пасхою Ісуса, Його учні і місіонери є посланими, з упевненістю що їхній Господь завжди був з ними  
(пор. Мт. 28.20; Діянь 1:8). В цьому полягає те, що ми називаємо "missio ad gentes". Сама пустинна периферія людства, 
яка потребує Христа, це байдужість до віри або навіть ненависть до божественної повноти життя. Кожна матеріальна 
та духовна бідність, кожна дискримінація братів і сестер завжди є наслідком відмови від Бога та його любові.
Крайні кінці землі, дорога молоде, є дуже актуальними для вас сьогодні і завжди легко "судноплавні". Цифровий світ, 
соціальні мережі, які пронизують і перетинають, розбавляють кордони, скасовують поля  та відстані, зменшують 
відмінності. Все здається близьким, під рукою; все є близьке і без жодних посередників. Однак без дарування  нашого 
життя ми можемо мати безліч контактів, але ми ніколи не будемо занурені в справжнє спілкування з життям. Місія до 
кінців землі вимагає дару себе в покликанні, яке нам дано тим, хто поставив нас на цю землю (Лк 9: 23-25). Я б ризик-
нув сказати, що для молодої людини, яка хоче йти за Христом, найважливішим є пошук та дотримання свого покли-
кання.

відчити любов:  дякую всім церковним реаліям, які дозволяють особисто зустрічатися з  живим Христом своїй                
Церкві: парафії, асоціації, рухи, богопосвячені спільноти, різні вирази місіонерського служіння. Багато моло-

дих людей знаходять в місіонерському волонтаріаті спосіб для того, щоб служити  "найменшим" (див. Мт. 25,
40), пропагуючи людську гідність, свідчити радість любові та бути християнами. Ці церковні переживання роблять 
так, що формування кожного не є лише підготовкою до власного професійного успіху, але розвитком і турботою про 
дар від Господа, щоб краще служити іншим. Ці похвальні способи тимчасового місіонерського служіння є плідним 
початком у  розпізнанні покликання, вони можуть допомогти вам прийняти рішення про цілковите дарування вас 



    Намірення Салезіянської Місійності

Салезіянська Родина складається з тисяч богопосвячених осіб, 
які є можливістю і потенціалом для євангелізації. Молимося, 
щоб на всіх континентах вони знали, як жити своїм покликанням 
з ентузіазмом та випромінювати радість любові 
до Господа та найменших . 
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ЗА САЛЕЗІЯН І БОГОПОСВЯЧЕНИХ ОСІБ
САЛЕЗІЯНСЬКОЇ РОДИНИ  

 

Щоб богопосвячені особи  Салезіянської Родини пробудили 
свій місіонерський запал і були присутніми серед найбідніших  

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

  
 

 

Я БУВ БИ МІСІОНЕРОМ ТИСЯЧУ РАЗІВ
о. Анджело Регаццо, маю 75 років. У третьому класі, у 
віці 8 років, показавши нам у місіонерському докумен-
тальному фільмі чорношкірого чоловіка, який їв сире 

м’ясо тварини (це унікальна відраза!), вчитель запитав нас: 
"Що ми можемо зробити, щоб допомогти цій людині?" - "Ми 
можемо збирати макулатуру і старе залізо, продавати і 
відправляти кошти місіонерам". - "Браво, Анджело! Але існує 
кращий шлях, і це – СТАВАТИ МІСІОНЕРАМИ". Вражений  і 
занімілий! "Я хочу бути місіонером!" Я твердо був перекона-

ний, не знаючи, що означало залишити сім'ю, країну, бути священиком... 
На початку вересня 2018 я з великою радістю відсвяткував 58 років місіонерського життя. Якщо би мені 

довелося народитися тисячі разів, то я б тисячу разів переобрав  ту ж  саму дорогу! Це чудово віддати своє життя 
найбільш відкинутим!
У 17 років я відплив  кораблем з Генуї до Таїланду. Там я пройшов  новіціат в лісовій місцевості, а перед новіціатом 
передував курс виживання в джунглях – ...як Рембо, бо ми були оточені дикими звірами і отруйними зміями. Життя 
перемінилося і тепер я їв сире м’ясо тварини на місці того темношкірого чоловіка... Найбільші виклики? – Вивчення 
нових мов, прийняття  різних культур як своїх та далека відстань від моєї країни. Я повернувся до Італії вперше 
через вісім років. Філософію та англійську мову я вивчав в Гонконзі, теологію в Крімісані, у Ізраїлі. Священичі 
свячення я отримав в Італії, а потім знову повернувся до Таїланду, але все ж таки не зустрів жодного "темношкірого" 
на місці! Нарешті, о. Егідіо Вігано вирушив на Схід у пошуках волонтерів для проекту «Африка» і я підняв руку: "При-
сутній!". Моє нове місце призначення було Макалле, Ефіопія, звідки розпочався Африканський проект в 1975 році. 
Тут було безліч  потребуючих! У 1984/85 році був великий голод у Тигре з 1,4 мільйонами смертей. Цезар Булло (Буд 
Спенсер) і я (Теренс Хілл) керували рятувальними операціями. У 1996 році мене відправили в Еритрею, щоб відкрити 
нову салезіянську присутність у великому технічному училищі в Декехарі та навчальному домі в Асмарі. Враховуючи 
велику потребу в воді, я виготовив близько сорока свердловин та заснував деякі  школи для сіл навколо Декемаре. 
У 2008 році я був вигнаний  з Еритреї разом з 22 іншими місіонерами, тоді я повернувся в Ефіопію і піклувався про 
вуличних дітей Аддіс-Абеби, де перебуваю і до сьогодні. 
Одна  дитина з вулиці, мусульманин, який таємно відвідував катехитичну школу у отців Консолатів, запросив мене і 
о. Діна на церемонію його хрещення і відразу ж сказав нам: "А тепер я хочу стати салезіянином". «Спокійно! Чому ти 
хочеш бути салезіянином?», - прямо запитав я його. - "Подивившись, що ви зробили для мене, я хочу зробити те ж 
саме для багатьох інших моїх друзів, що живуть на вулиці". Я відчував невимовну радість! Я впевнений, що одного 
разу цей хлопчик стане директором дитячого центру св. Івана Боско.
А ви розпізнали своє покликання? Не витрачайте час! Просто ідіть за вашим покликанням! Христос  заповнить порож-
нечу ваших слабкостей.

о.АнджелоРегаццо,
італійський місіонер в Ефіопії та Еритреї

Про Слугу Божого о. Еліа Коміні (1910-1944), убитого нацистами за те, що він захистив і запро-
понував своє життя заради порятунку деяких людей, узятих в полон, так говорить один  учень: 
"Усі ми його любили і поважали, він завжди був готовим допомогти нам насамперед духовно: 
саме для нас він був впевненим  "провідником". Був рішучим, вимагаючи порядку у всіх з чіткістю, 
але не суворо, з розумінням і доступністю; його особа викликала повагу, а його обличчя, його очі 
давали впевненість; його серце билося в унісон з нашими. Під час перерв він був скрізь і ми 
відчували себе спокійними і захищеними; брав участь у наших іграх, через які ставав бажаним 
другом, який супровожував і допомагав нам крокувати вперед".


