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ЛИСТ З НАГОДИ АДВЕНТУ 
БОГОВТІЛЕННЯ “ТУТ І ТЕПЕР” 

 
 
Усім членам Вікентійської Родини 
 
 
Шановні члени Вікентійської Родини, 
 
 Нехай благодать і мир Ісуса буде завжди з нами! 
 
 Кожен період літургійного року є подарунком нам від Бога. Час Адвенту - це 
Божий дар нам! 
 
 Однією з головних таїнств духовності Святого Вікентія де Поля є 
«Боговтілення». На весь час Адвенту, а також у Різдво і весь різдвяний період Таїнство 
Втілення Сина Божого буде головною темою цього послання. 
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 Боговтілення означає: Бог стає людиною. Бог стає людською істотою як ми з 
вами. Бог опускається до нашого рівня. Бог ототожнює себе з кожною окремою 
людиною, з самого початку людства до кінця часу. 
 
 Ісус втілюється кожен день, знову і знову, в усіх куточках земної кулі. В 
кожному зачатті, на початку кожного людського життя Ісус втілюється знову. Таким 
чином, присутність Ісуса в людській особистості реальна, його Втілення, має 
відчуватися в кожен час історії людства, в усіх сферах людського розвитку: вірі, 
культурі, науці, освіті, політиці і т.д. 
 
 Ісус, який був зачатий, народився, страждав, помер і воскрес із мертвих, живе 
“ТУТ І ТЕПЕР,” прагне і жадає знову бути відкритим нами для того, щоб відновити і 
поглибити нашу близькість з Ним, нашу дружбу, любов між Ним і мною. 
 
 Святий Вікентій де Поль залишив нам, крім інших слів, такі думки про 
Боговтілення:  
 

Відповідно до Булли, якою засноване наше Згромадження, ми зобов'язані 
вшановувати особливим чином Пресвяту Трійцю і Боговтілення, таїнства, які 
неможливо виразити словами. Таким чином  ми повинні намагатися вірно  і  у 
будь-який можливий спосіб це робити, але особливо перевага надається таким 
трьом способам: (1) часто вшановувати ці таїнства молитвою віри і 
благоговіння, що виходить з самих глибин нашого серця; (2) щодня присвячувати 
їм певні молитви і добрі вчинки і, перш за все, відзначаючи ці святкові дні з 
особливою гідністю і максимально можливою особистою відданістю; (3) 
намагаючись постійно нашим вченням і прикладом донести до інших людей 
знання про ці таїнства, щоб вони могли шанувати і прославляти їх (CCD, XIIIA, 
454-455). 

 
Нема кращого способу засвідчити свою повагу до цих таїнств, ніж належна їм 
відданість, а також скористуючись ними, Свята Євхаристія - таїнство і 
жертва. Це включає в себе фактично всі інші таїнства віри і так само 
приводить тих, хто отримує Причастя з повагою або здійснює Месу належним 
чином, до святості і в кінцевому рахунку до вічної слави. Таким чином Бог, 
Єдиний в Трійці, а також Втілене Слово поважаємо і шануємо найбільше. І 
саме тому ніщо не повинно бути для нас важливіше, ніж проявляти належне 
вшанування цього таїнства і жертви. Ми повинні також докласти великих 
зусиль, щоб інші так само проявляли подібну пошану та благоговіння. Ми 
повинні спробувати, застосовуючи всі наші здібності, досягти цього, уникаючи, 
наскільки це тільки можливо, недостатнього вшановування словом чи вчинком, 
а також ретельно вчити інших, як вірити, коли йдеться про так велике 
таїнство і яким чином його вшановувати  (CCD, XIIIA, 455). 

 
 Наш співбрат, отець Ермініо Антонелло, CM, ділиться з нами такими думками: 
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У той час як люди намагалися всіляко звеличити себе, бажаючи бути «богами», 
Бог не побоявся змінити напрямок і стати людиною: не відомим чоловіком, а 
дитиною, слабкою і такою, що в небезпеці з самого початку. Святий Вікентій 
сказав би: “Чи не бачимо ми також, що Вічний Отець, пославши Свого Сина на 
землю, щоб бути світлом світу, явив Його маленьким хлопчиком, як ось один з 
цих бідних малих хлопчиків, яких ви бачите підходити до цих дверей?” (CCD, XI, 
339). Що такого у людях, що Богу захотілося схилитися над ними і замінити 
свою божественність на людськість? Це любов Отця. Це його бажання 
тримати людство в тісних обіймах. Йому - так би мовити - нас не вистачає. 
Він хоче, щоб ми знову народилися з його любові. Можливо, може здатися 
дивним, що Богу не вистачає нас, його творінь; але ж вся історія спасіння 
свідчить про його пошуки нас. Це містичне розуміння, з якого Святий Вікентій 
усвідомить собі постійне втілення Бога в бідних. Він відчував у собі Божу 
ніжність, і проживши та відчувши її, може вилити її на найменших з царства. 
 
Прожити таїнство Боговтілення сьогодні означає, таким чином, усвідомити 
собі реальність того, що таке бажання Бога всередині нас (тобто його любов, яка 
шукає нас, ім'я якої «Святий Дух») і довіряти йому: це рятує нас від сприйняття 
життя нікчемним. Кожна людина має цю елементарну потребу, яка так часто 
не задовольняється: “Просто щоб на мене подивилися прихильно!” Це бажання 
є джерелом психологічної життєздатності. Коли цього не відбувається, 
зустрічаючи погляди, які принижують і говорять, що ти нічого не значиш для 
мене, ти беззмістовний нуль, тоді наші обличчя темніють і життя завмирає. 
То що є Божий погляд на нас, засвідчений Ісусом, Сином, який став людиною? 
Він дивиться на людей прихильно і хоче зробити свій дім в кожному з них. У 
Втіленому Слові яке зійшло до людей є життєва сила милосердної і освячуючої 
зустрічі з Богом. 

1) Як я можу знову відкрити для себе сьогодні втіленого Ісуса, Ісуса, який 
живе  “ТУТ І ТЕПЕР” в моєму житті? 
 
2) Що я можу зробити, щоб різні свята і періоди протягом літургійного року, 
які нагадують нам про Втілення Бога, що став людиною: Благовіщення, Адвент, 
Різдво, вшановувались оновленим, більш особистим способом в наших 
спільнотах, у всій Вікентійській Родині, з іншими людьми, з якими ми 
співпрацюємо і служимо, що допоможе нам збагнути “ТУТ І ТЕПЕР” 
Боговтілення, живої присутності Ісуса серед нас? 
 
3) Які нові ініціативи ми можемо запропонувати і здійснити, щоб 
присутність Ісуса «ТУТ І ТЕПЕР» більше відчувалася в наших спільнотах, 
місцях нашого служіння, в селах, містах, країнах, і в усьому світі? 

 
 Ми вступаємо в період Адвенту, знаючи, що ми робимо це не наодинці. Ісус, 
Мати Божа Чудотворного Медальйону, наш Засновник, всі Блаженні та Святі 
Вікентійської Родини супроводжують нас на цьому шляху. 
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 Мої думки і молитви линуть до всіх гілок Вікентійської Родини та її кожного 
окремого члена. Нехай шлях Адвенту принесе нам глибоку розраду, радість, натхнення, 
нові зобов'язання, мир і внутрішній вогонь! Нехай Різдво та весь Різдвяний період 
об'єднає наші серця та помисли! 
 
 Зібравшись разом в молитві перед яслами і довіряючи Провидінню, ми дивимося 
з великою впевненістю в 2017 рік, 400-ту річницю нашої спільної харизми. Будучи 
відкритими до «знамення часів», ми продовжуємо іти разом - тому що «Любов 
винахідлива до нескінченності»  (CCD, XI, 131). 
 

Чудового Вам Різдва і щасливого Нового року 2017! 
 

Ваш брат у Святому Вікентії, 
 

Томаж Мавріч, CM 
Генеральний Настоятель 


