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C САЛЕЗІЯНСЬКА  ПАН-АМАЗОНСЬКА  ЗУСТРІЧ 

 

алезіяни  провінцій, 
які мають свою 

присутність в Амазонії, 
будуть мати зустріч, щоб роздумати над 125-ма роками салезіянських місій на цій території, над  сучасними 
викликами  і плануванням майбутнього з новою силою. Ми хочемо бути в гармонії з Церквою, що готується до 
Синоду Пан-Амазонії. В основному будуть присутніми місіонери з провінції Манаус і Мату-Гросу, Бразилія. Там 
будуть також салезіяни від екватора, Перу, Венесуели і Парагваю, а також багато мирян і салезіянок. Присутність 
о. Боско в Амазонці є дуже значимою. Салезіяни перебувають в 35 місіонерських спільнотах, що служать бага-
тьом  народам, щонайменше  44 етнічним групам: Xavante, Bororo, Terena, Guarní, Kaiowá, Kinikianau, Atikum, 

Guató, Ofaié, Kadiwíeu, KuraBakairi,Tukano, Tariano, Dessano, Piratapuia, 
Hupda, Cubeo, Uanano, Barassanos, Mirititapuia, Arapasso, Tuyuca, 
Carapanasso, Bare. Shuar, Achuar, Shawi, Kandozi, Wampis, Awajun, 
Kechua, Chapra, Kucamacucamilla, Shivillo, Arawacos, Hiwi, Piaroa, 
Yanomami, Yekuana, SenemaYekauana, Ayoreo, Maskoy, Ishir, Tomaraio.
Молодь величезної і захоплюючої Амазонії чекає на  синів о. Боско, 
щоб розділити віру і багатства Христа в салезіянському стилі, будуючи  
разом Церкву з обличчям  Амазонії, яка залишається,  як і раніше, не 
тільки легенею кисню нашої планети, але і легенею духовною, де 
зустріч між Христом і культурами корінних народів збагатить людство.

1 - Плакат показує багатий і складний спектр Пан-Амазонії: великі 
міські центри, життя вздовж річки, передмість, гори, як символ 
священності.
2 - На передньому плані – основні адресати нашої місії: молодий 
абориген ... З іншого боку діти і підлітки, що перебувають на  річці.
3 - В центрі плакату є символ Синоду - наша єдність з Церквою.
4 - Фауна і флора присутні на плакаті з символами Арара і відтінками 
зеленого.
5 - Логотип Синоду є з тим же шрифтом і кольором букв, що виражає 
наше служіння Церкві.

ерез рік ми святкуватимемо з усією Церквою незвичайний місіонерський 
місяць, запроваджений папою Франциском. Ми хочемо потрапити туди з 

«Maximum Illud» - місіонерським листом Папи Бенедикта XV, який є в наших 
руках і в нашій свідомості.
У цьому листі ми усвідомлюємо щось дуже просте і вирішальне: місіонер "не 
падає із небес". Його потрібно формувати, будувати.
Одним з ключових елементів, про який слід піклуватися, є навчання та володіння 
мовами. Це виражає прийняття місіонаром цінностей людей, які ще не є єванге-
лізовані. Мова - це ключ, який відкриває серця та культури. "Місіонер нас 
любить: подивіться, як він вивчає нашу мову", - часто кажуть люди. Кожен салезіянин, місіонер молоді, постійно 
вивчає нові мови та нове мовлення молоді. Салезіянські  місіонери ad gentes  повинні мати певні якості та здібності 
до мов, навіть якщо це не є основним, що робить їх хорошим місіонером. Деякі з них були особливими: єпископ Орест 
Маренго (1906-1998) на північному сході Індії, володів і спілкувався 22 місцевими мовами.
А ти, дорогий співбрате, готовий ближче співпрацювати в цій місіонерській та лінгвістич-
ній П'ятидесятниці?

О. Гільєрмо Базаньєс,
Радник у справах місій



   

На всіх континентах виникають ситуації напруженості, в тому числі війни, 
де салезіянські присутності є на передовій. Молимося за їхню безпеку, щоб вони могли 
 бути інструментами діалогу та зустрічі, що веде до стабільного миру. 

 

За салезіян, які живуть у різних країнах в умовах війни або насильницьких 
суспільних відносин, щоб Господь просвітив  їх і зробив свідками 
та вихователями  миру.
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вересня 
в базиліці Марії Поміч-
ниці християн Генеральний настоя-
тель відправив  25 нових місіонерів в різні частини 
світу, передаючи їм місіонерський хрест із зображенням Ісуса 
Добрго Пастиря з фразою «Душі мені дай, інше забирай» (“Da 
mihi animas cetera tolle”). Наступник св. Івана Боско в своїй 
проповіді наголосив на деяких моментах: 

1.      Автентичні місіонери Духа: «Ви не є покликані, щоб «працювати, 
працювати і знову працювати», але нести Дух, щоб розширити обійми св. Івана Боско, ніжну любов 

матері Мадзарелло та сміливість наших перших співбратів  і сестер. Ми очікуємо від вас автентичного відчуття 
приналежності до Духа Божого,  який ви будете проповідувати  вашим життям та вашим словом. Ми очікуємо, що 
пасторальна любов  буде справжнім центром вашого буття і діяльності; що Христос Євангелія, якого любив і наслі-
дував св. Іван  Боско та наші святі, насправді буде  джерелом вашої особистості; живіть покірно  і інтенсивно з синів-
ським почуттям приналежності до Церкви, надаючи перевагу молоді, а також виявляючи любовну доброту, типову 
для превентивної системи, в родинному  дусі, з невтомною працею  і поміркованістю». 
2. Покірні місіонери слухання: «Ви йдете до них, щоб почути їх слова і ділитися вашими, щоб слухати і ділитися 
їхніми радощами і стражданнями, щоб проголошувати Слово спасіння, яке не є ваше, але яке ви прийняли, слухаю-
чи Духа Ісуса". 
3. Сильні та сміливі місіонери для найменших і останніх: "Сьогодні вас посилають як місіонерів для останніх, як 
учнів та слуг. У «Спогадах», що о. Боско дав першим місіонерам, читаємо: «Подбайте про хворих, дітей, людей похи-
лого віку і бідних  - і ви отримаєте  благословення Боже і доброзичливість людей».

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

Преподобний Симон Сруджі (1877-1943), салезіянин-коадьютор, співвітчизник Ісуса. 27 
листопада ми згадуємо  75-річчя з дня його смерті.  Симон Сруджі  був дуже добрим, духовна 
праця та супровід сміливими учителями в вірі привели його до бігу на шляху високого рівня 
християнського життя. Він проявляв свою любов впродовж усього життєвого шляху, без 
особливих переваг для православних і мусульман; він був натхненний тим, що бачив у Вифле-
ємі в школі о. Белліоні. У ті часи було непросто, навіть серед католиків, знайти спокій у відно-
синах з мусульманами та православними, адже відстань була насправді дуже великою.

Намірення Салезіянської Місійності


