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Нехай благодать і мир Ісуса завжди будуть з нами! 

З великою радістю і подякою до кожного з вас, мої дорогі співбрати, що служите 
«нашим панам та вчителям» по всьому світу, я вперше звертаюся до Вас цим листом як 
Генеральний Настоятель. Я хотів би висловити свою глибоку вдячність та захоплення 
всіма Вами, хто живе і служить навіть у найвіддаленіших куточках земної кулі свідками 
любові Ісуса! Ми всі слуги і чудово знати, що у службі цій ми ніколи не залишаємося 
самотніми. Ісус, наша Мати Марія, Святий Вікентій де Поль, Свята Луїза де Маріяк, та 
всі інші блаженні та святі Вікентійської Родини супроводжують нас на цьому шляху. 

Дозвольте мені скористатися цим моментом, щоб щиро подякувати  отцю Грегорі 
Гею, CM, нашому Генеральному Настоятелю протягом останніх 12 років, а також отцям 
Станіславу Зонтаку, CM, та Елі Чавеш дос Сантос, CM, та всім іншім співбратам, 
Дочкам Милосердя, і мирянам, які так невпинно і з таким великим ентузіазмом і 
відданістю служили в нашій спільній адміністрації Генеральної Курії в Римі протягом 
останніх шести років задля ефективного проголошення Благої Вістки убогим. 

Я також хотів би скористатися цією можливістю, щоб подякувати всім, хто написав 
мені після обрання мене Генеральним Настоятелем і так щиро висловив свої добрі 
побажання і особливо  пообіцяв постійно молитися. Оскільки я не матиму можливості 
відповісти і подякувати кожному з вас окремо, будьте впевнені, що ці слова вдячності 
адресовані вам особисто, оскільки я обіцяю кожному з вас щоденно згадувати вас у 
своїй молитві. 

Нещодавно ми святкували нашу 42-гу Генеральну Асамблею, після якої ми маємо 
конкретні цілі на найближчі шість років, яких ми всі разом в майбутньому будемо 
прагнути досягти. Це момент «особливої благодаті», яку Провидіння дарує нам на 
майбутній Ювілей 400-річчя (1617- 2017) нашої Вікентійської духовності та Харизми. 
Багато хто з Вас вже почав інтенсивно планувати ділитися і заохочувати інших 
наслідувати нашу Вікентійську духовність та Харизму на місцевому, національному та 
міжнародному рівнях в спільнотах, провінціях, віце-провінціях або міжнародних місіях 
разом з іншими гілками Вікентійської Родини, які присутні у вашому конкретному 
регіоні або території. Я закликаю нас всіх продовжувати міркувати, планувати і діяти 
разом найкращим чином щоб поділитися з іншими цією «особливою миттю благодаті». 
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Девіз всієї Вікентійської Родини на 2017 рік, що проллє світло на все це звучить так: 
«... мандрівником Я був і Мене прийняли ви...» (Матвія 25:35). Оскільки наш погляд 
спрямований в бік наших братів і сестер, особливо найбільш покинутих і знедолених, то 
щоб бути впевненим, що наші міркування, планування і діяльність скеровані в 
правильному напрямку, шлях завжди повинен починатися з себе. Свято Святого 
Вікентія де Поля дає нам нову можливість задуматися про причини і напрямки роздумів, 
планування і діяльності святого Вікентія. 

Теолог Карл Ранер в кінці 20-го століття вимовив такі пророчі слова: «Християни в 
21-му столітті або будуть містиками, або вони перестануть існувати». Чому ми можемо 
назвати Святого Вікентія  де Поля «Містиком Милосердя»? 

Я хотів би запросити і заохотити кожного співбрата розважати, планувати і діяти 
відповідно до наступних двох пунктів: 

A) Самостійно відповісти, чому і як я можу назвати Вікентія Містиком 
Милосердя. 

Я попросив трьох наших співбратів, які розважали і писали на цю тему в минулому, 
коротко поділитися особистими міркуваннями. Нехай ці думки допоможуть нам 
відновити і поглибити наші власні роздуми.

1) Отець Х’ю  О’Доннел, CM  

Ми всі знаємо, що Вікентій був людиною дії, тому нам може бути дивно дізнатись, що 
його згадують також як містика. Але насправді перед всіма  його діяннями на користь 
бідних мав місце містичний досвід Трійці і особливо Втілення. Анрі Бремонд, 
видатний історик французької духовності, був першим, хто вказав на цей факт. Він 
сказав: «...саме містика (Вікентія), дала нам найвидатнішу людину дії». Андре Доден і 
Хосе Марія Ібаньєс пізніше назвали Вікентія «містиком дії», а Джузеппе Тоскані, СМ, 
об'єднавши містицизм і дію, проник в саму суть питання, назвавши його «Містиком 
Милосердя». Вікентій жив в епоху містиків, але він вирізнявся як Містик Милосердя. 

Бути містиком передбачає мати досвід, досвід Таїнства. Для Вікентія це означало 
глибокий досвід Таїнства Божої Любові. Ми знаємо, що таїнства Трійці і Втілення 
були центральними у його житті. Досвід інклюзивної любові Трійці до світу і 
безумовного прийняття Втіленим Словом кожної людської особистості формували, 
обумовлювали і розпалювали його любов до світу і до кожного в ньому, особливо до 
нужденних сестер та братів. Він дивився на світ очима Отця та Ісуса і приймав всіх з 
безумовною любов'ю, теплом і енергією Святого Духа. 

Містицизм Вікентія був джерелом його апостольських діянь. Таїнство Божої любові і 
Таїнство Бідного були двома полюсами динамічної любові Вікентія. Але Шлях 
Вікентія мав третій вимір, яким за його власними словами був час. Час був тим 
середовищем, через яке Провидіння Господнє являло себе йому. Він діяв відповідно 
до Божого часу, а не свого власного. «Чини добро, яке явило себе таким, що повинно 
бути здійснене»,-  радив він. «Не наступай на п’яти Провидінню». 
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Іншим аспектом часу для Вікентія була присутність Бога тут і зараз – «Бог тут!» 
(Вплив Рейсбрука). Бог тут в часі. Бог тут в людях, в подіях, в обставинах, в бідних. 
Бог говорить з нами зараз і через них. Вікентій був людиною розгортання історії в 
найглибшому сенсі. Він крок за кроком слідував Провидінню. У нього не було ні 
его-програми, ні ідеології. Йому знадобилося кілька десятиліть, щоб прийти до такої 
внутрішньої свободи, тому подорож Вікентія до святості і свободи (1600-1625) є 
ключем до розуміння щоденної енергії Апостола Милосердя. 

2) Отець Роберт Малоні, CM 

Коли ми говоримо про містиків, ми зазвичай думаємо про людей, які мають 
незвичайний релігійний досвід. Їх пошуки Бога змінюються від активного пошуку до 
пасивної присутності. Вони моляться, за словами Святого Павла До римлян (8:26), «із 
зітханнями і стоном занадто глибокими для людських слів». Містики переживають 
екстатичні моменти, коли вони повністю розчиняються в Бозі, «чи в тілі, чи без тіла, 
не знаю», як згадує Святий Павло  про свій досвід в 2 Коринтян 12:3. Час від часу вони 
мають видіння і отримують особисті одкровення. Вони важко намагаються описати 
іншим свої моменти яскравого світла і болючої темряви. Святий Вікентій знав праці 
містиків, таких як Тереза з Авіли і Іоанна від Хреста. Будучи в цілому зваженим щодо 
незвичайних духовних явищ, він захоплювався мадам Акарі, однією з відомих 
містиків свого часу, яка жила в Парижі протягом його перших років там. 

Містицизм Вікентія разюче відрізнявся. Він знайшов Бога в людях і подіях навколо 
нього. Його «видіння» були глибоко христологічні. Він бачив Христа в особі бідних. 
Використовувати формулювання єзуїтської традиції, яке стало популярним в 
Вікентійських документах, він був «споглядальний у дії». Христос вів його до бідних, 
а бідні вели його до Христа. Коли він говорив про бідних і коли він говорив про 
Христа, його слова часто були екстатичні. Він говорив своїм священикам та братам: 
«Якщо ми просимо Господа нашого: «Які мають бути твої дії на землі?», Він 
відповідає: «Допомагати бідним». «Що-небудь ще?»- «Допомогти бідним». ... Тож не 
вважаєте ви, що нам дуже пощастило належати до місії, що створена для тієї ж цілі, що 
змусила Бога стати людиною? І якщо би хтось запитав місіонера, чи не було б великою 
честю для нього мати можливість сказати разом з нашим Господом «Він послав мене 
благовістити вбогим» (CCD: XI: 98). Коли він говорив про Христа, він був 
захопленим. У 1655 році він закричав: «Давайте просити Бога супроводжувати цей 
дух, це серце, це серце, яке змушує нас йти всюди, це серце Сина Божого, серце 
нашого Господа, серце нашого Господа, серце нашого Господа, який велить нам йти, 
як Він пішов ... Він посилає нас як апостолів нести вогонь всюди ... донести цей 
божественний вогонь, цей вогонь любові ...» (CCD:XI:264). 

Для Вікентія обидва горизонтальний і вертикальний виміри духовності були 
необхідні. Він бачив любов до Христа і любов до бідних невіддільними одна від одної. 
Знову і знову він закликав своїх послідовників не тільки діяти, але й молитися, і не 
тільки молитися, але й діяти. Він чув заперечення від своїх послідовників: «Є так 
багато речей,  які потрібно зробити, так багато домашніх обов'язків, так багато 
духовенства в місті і країні; є купа роботи; чи повинні, ми залишити все, щоб думати 
тільки про Бога?». І він відповів рішуче: «Ні, але ми повинні освятити цю діяльність, 
шукаючи Бога в ній, і робити її для того, щоб знайти в ній Його, а не результат своєї 
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праці. Наш Господь хоче, щоб ми найперше шукали Його славу, Його Царства і Його 
справедливість, і, щоб виконати це, ми маємо турбуватися передусім про внутрішнє 
життя, віру, довіру, любов, наші духовні вправи, роздуми, сором, приниження, нашу 
роботу і проблеми, в очах Бога нашого Владики ... Якщо ми зосереджені на пошуках 
слави Божої, то ми можемо бути впевнені, що інше додасться» (CCD: XII: 111-112). 

У новаторській 11-томній праці, написаній майже століття тому, Анрі Бремонд описав 
епоху Святого Вікентія як час «Містичних завоювань». Наприкінці красномовної 
глави про Вікентія, він заявив: «Це був містицизм, який дала нам найвидатніша 
людина діянь» (Histoirelittéraire du sentiment religieux en France, III « La Conquête Mys-

tique » (Париж, 1921), с. 257). 

3) Отець Томас МакКенна, CM 

В контексті даного заголовка слово «містика» слід розуміти в найзагальнішому сенсі. 
Найбільш популярною є конотація, що це про людину, яка має більш-менш «прямий» 
досвід відчуття Бога (видіння, голоси, учення, звуки), більш безпосередній, ніж 
навпаки. У містичній літературі досвід описується як екстаз, піднесення до «третього 
неба», вихід за власні межі та «занурення в» Таїнство (наприклад, в Безодню, Океан, 
Землю), яке є Богом. Описи такої літератури є характерними; наприклад, поступово 
все глибші внутрішні притулки, активні і пасивні споглядання, очищаючі / 
просвітлюючі / об'єднуючі стадії, вихід за межі себе, темні ночі і сліпуча тьма. На 
противагу цьому, мова Вікентія щодо релігійного досвіду була досить простою і 
прямою, і при цьому він не свідчить про такого роду події в своєму власному житті.

Але слово містика можна  застосовувати в ширшому сенсі. Тобто воно може 
стосуватись когось, хто прожив і відчув контакт зі священним в житті, і хто відповідає 
на цю зустріч служінням ближньому. У цьому більш широкому значенні Вікентія 
можна розглядати як містика.

Більш інклюзивним може бути смисл на зразок цього. Містик це той, хто слухає і 
виявляється втягнутим в Божу любов до створення, і хто потім бере на себе 
зобов’язання як визнавати таку любов у світі так і привносити її в світ. Для Вікентія ця 
любов (краще «люблення») Бога проявилася особливо в людях, що були бідним і 
відчуженими. Він прийшов, щоб визнати їх привілейованими носіями Божої любові і  
особливо гідними її одержувачами. І він слідував цьому, активно приносячи благу 
вістку про цю любов бідним.

Так само як  правильно підібрані слова можуть видобути глибшу красу мелодії, слова 
з Ісаї, що говорив Ісус у Євангелії від Луки, розділ 4, особливо резонують з 
вираженням досвіду відчуття Бога Вікентієм. Тут Ісус оголошує не лише Свою місію 
від Отця, але і свій власний досвід відчуття свого Отця як любові до світу, особливо до 
смиренних: «Я був посланий, щоб нести благу вістку вбогим» Перефразовуючи, 
«вогонь любові Отця мого («люблячого») горить всередині мене, і це спонукає мене 
нести таку саму любов світу, особливо бідним». Слідуючи аналогії, Вікентій впізнав 
ці слова як слова до мелодії, яка грає в ньому все глибше і глибше. Це було, як ніби 
почувши цей текст на певному етапі свого життя, Вікентій сказав щось на кшталт: 
«Ага! Це воно! Ці слова точно передають, як я відчуваю любов Бога - і як я хочу 
провести своє життя відповідаючи на любов і поширюючи її».
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Інша перспектива. Вікентія можна описати як «бі-окулярного» містика. Тобто, він 
(бачив) переживав досвід одного і того ж Бога через дві різні лінзи, причому 
одночасно. Одна лінза була його власна молитва; інший  - була бідна людина, а також 
світ, в якому він чи вона жила. Кожна перспектива впливає на іншу,  одна поглиблює 
і загострює сприйняття іншої. Вікентій «бачив» (і відчував) Божу любов через обидві 
ці перспективи одночасно і діяв енергійно реагуючи на те, що бачить. 

Щоб звірити правильність напрямку наших міркувань, планування і діяльності як  
членів Місійного Згромадження, як місіонерів, що слідують Ісусу Христу 
проповіднику бідних шляхом Святого Вікентія, щоб допомогти нам задуматися над 
Вікентієм як містиком милосердя, у нас є Конституції і Загальні Правила, керівництво 
та синтез всієї нашої духовності і основа для нашого життя в якості членів Місійного 
Згромадження.

B) Кожен співбрат повинен носити з собою разом з Бревіарієм і Святою Біблією - 
в каплиці, в дорозі, на відпочинку Конституції та Загальні Правила. Якщо з 
якоїсь причини співбрат не має копії Конституцій та Загальних Правил, він 
повинен звернутися до свого Провінціала або Настоятеля дому, щоб вони 
допомогли йому отримати копію. 

Я пропоную і бажаю всім серцем моїм, щоб кожен з нас, від наймолодших до 
найстаріших співбратів, слідували і відгукнулись на заклик  Святого Вікентія у наших 
перших Конституціях, Загальних Правилах, як написано ним в останньому абзаці 
«кожен повинен мати свою власну копію ... і повинен читати їх до кінця, або слухати їх 
прочитання кожні три місяці» (CR 12, 14). 

У зв'язку з цим я пропоную Вам взяти до уваги обидва: наші теперішні Конституції 
і Загальні Правила і читати та молитися за ними почергово: перші три місяці за 
Загальними Правилами, наступні три місяці за Конституціями і так далі,  щоб це стало 
прийнятим обов’язком на все життя. Як ми молимося бревіарій, як щоденно читаємо і 
молимося з Біблією, нам необхідно так само чинити з нашими Загальними Правилами та 
Конституціями. 

Для розважання щодо того, що для мене означає побачити Вікентія Містиком 
Милосердя, нам безперечно знадобляться інші його праці і конференції, а також праці і 
конференції інших блаженних та святих Вікентійської Родини. 

З наближення Свята Святого Вікентія де Поля, яке ми святкуватимемо всією 
Вікентійською Родиною з багатьма іншими людьми, групами і організаціями, з якими 
ми спілкуємось і яким служимо, нехай цей «момент особливої благодаті», в який веде 
нас Провидіння, глибоко надихає кожного. 

Я бажаю кожному з нас чудового свята, і ми продовжуємо молитися один за одного! 

Ваш  брат в Святому Вікентію


