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3 листопада 2016 року, трид-
цять членів провінції зібралися 
на осінню навчальну сесію, що 
відбулася в Провінціальному 
домі в Любляні, Словенія. На 
зустрічі був присутній новоо-
браний Генеральний Настоя-
тель отець Томаж Мавріч, СМ 
(якого провінція Словенії є про-
вінцією походження).

День почався з молитви в кос-
тьолі Пресвятого Серця Ісуса, 
місці поховання всечесного 
слуги Божого, єпископа Джона 
Френсіса Гнідовця. Після мо-
литви ми зібралися в залі ім. 
Гнідовича в студентському бу-
динку. Візитатор, отець Павле 
Новак, відкрив зібрання віта-
ючи всіх присутніх і висловив 
теплі слова привітання нашому 
особливому гостю, отцю Гене-
ральному Настоятелю. Потім 

він представив останні статис-
тичні дані по Провінції і продо-
вжив презентацією фінального 
документа Генеральної Асам-
блеї 2016 року, що включає в 
себе напрямки діяльності, які 
будуть прийняті Європейською 
конференцією Візитаторів, 
CEVIM.

У другій частині нашого зі-
брання відбувся діалог з Ге-
неральним Настоятелем. Він 
подякував нам за всі молитви і 
підтримку, яку йому було нада-
но під час його обрання на пост 
двадцять п’ятого наступника 
Святого Вікентія де Поля. Потім 
він запропонував нам розгля-
нути деякі пропозиції, оскільки 
ми починаємо готуватися до 
святкування 400-річчя Вікентій-
ської Духовності.

Щоб полегшити цей процес, 
ми розмірковували про пер-
шу частину наших Конституцій 
(Покликання, статті 1-9) і Главу 
першу Загальних правил (Мета 
і сутність Згромадження, статті 
1-3), в результаті чого отрима-
ли численні пропозиції  для 
розгляду. Отець Генеральний 
Настоятель запропонував, щоб 
ми прийняли рішення по всім 
трьом залучивши всі гілки Ві-
кентійської Родини в спільно-
му проекті Словенії, Хорватії та 
Боснії і Герцеговини.

Після обіду ми подякували Ге-
неральному Настоятелю за 
його візит та його надихаючі 
слова.

За редакцією:  
Чарльз Т. Плок, CM

Провінційна Зустріч  
та віЗит ГенеральноГо 
настоятеля
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В рамках  святкування в 2016 
році двохсотріччя прибуття 
перших Вікентійських місіо-
нерів в Сполучені Штати, 
лідери трьох університетів в 
Сполучених Штатах, що фінан-
суються Вікентійцями (Ніагар-
ський університет, Університет 
Святого Джона і Університет 
ДеПоля] недавно зібралися 
в Нью-Йорку на дводенну 
конференцію на тему: «Протя-
гом двохсот років: Потенціал 
Вікентійської вищої освіти».

На конференції, що відбула-
ся в центрі Манхеттена, були 
присутні представники усіх 
сфер з усіх трьох університетів 
– президенти університетів, 
довірені особи, старші керів-
ники, викладачі, співробітники 
та адміністратори зібралися 
разом, щоб обговорити важ-
ливі питання, з якими сти-
каються всі три Вікентійські 
університети, а також їх поточ-
ну місію забезпечуючи якіс-
ну католицьку і Вікентійську 
освіту у все більш різноманіт-
ному студентському середови-
щі в 21-му столітті.

На конференції запрошені 
доповідачі, панельні дискусії 
та групові обговорення вияви-
ли виклики та можливості, з 
якими стикається католицька 

вища освіта в 
даний момент 
і стикнеться в 
найближчому 
майбутньому. 
Теми, дослід-
жені в ході 
конференції, 
включали змі-
на студентів в 
класній кімнаті 
і за її межами, 
виявлення 
та маркетинг 
особливих рис 
Вікентійської та католицької 
освіти, а також побоювання 
з приводу доступності, прий-
нятності та досяжності для 
малозабезпечених груп. Три 
Вікентійські університети, 
не зважаючи на відмінності, 
мають спільну місію служіння 
бідним, і багато студентів є 
першим поколінням у родині, 
що навчається в коледжі, 
багато зарахованих студентів 
походять з малозабезпечених 
і недостатньо представлених 
громад.

Конференція відкрилася 
привітанням від Його Висо-
копреосвященства, кардина-
ла Тімоті Долана, десятого 
архієпископа Нью-Йорка, який 
представив себе бенефіціаром 

Вікентійської освіти, оскільки 
він «подякував всемогутньо-
му Богу за дар Вікентійців». 
Кардинал Долан відвіду-
вав Вікентійську підготовчу 
семінарію Сент-Луїс.

Крім того, перед учасниками 
конференції виступив всечес-
ний отець Томаж Мавріч, CM, 
новообраний Генеральний 
Настоятель Місійного Згромад-
ження, що є лідером Вікентій-
ців у всьому світі і продемон-
стрував глибоку обізнаність 
важливості і цінності ролі 
Вікентійської вищої освіти.

«Недостатньо навчити про-
фесійним навичкам, Вікентій-
ські університети повинні 
підготувати студентів вести 
добре проживане життя». 

Майбутнє вікентійської 
вищої освіти
вікентійські лідери Зібралися, щоб віддати належне 
МинулоМу і ПідГотуватися до ПерсПективноГо МайбутньоГо 
вікентійської вищої освіти.

Джон Фройнд, CM

Конрадо «Боббі» Гемпсоу, доктор філософії, о. Томаж Мавріч, CM.,  
о. Дж. Джон Махер, CM., о. Денніс Г. Гольтшнайдер
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Отець Томаж сказав, дякуючи 
присутніх за їх внесок в роботу 
Вікентійського Згромадження:  
«Світ потребує більшої кіль-
кості таких університетів, як 
Ніагара, Св. Джон і ДеПоль для 
дослідження причин бідності і 
роботи над впровадженням рі-
шень на місцевому, національ-
ному та міжнародному рівнях. 
Нехай Св. Вікентій де Поль і 
Бог стануть вашими провідни-
ками, оскільки наша Вікентій-
ська місія продовжується».

Конференція завершилася 
Євхаристією під головуван-
ням Його Високопреосвящен-
ства Девіда М. О’Коннела, 
CM, єпископа Трентона, штат 
Нью-Джерсі.

«У середовищі католицького 
вищої освіти сьогодні, Ві-
кентійські університети нат-
хненні благодаттю Святого 
Вікентія де Поля, який не був 
педагогом як ми, але все ж 
був вчителем і пастирем. Все, 
що він проповідував і зробив, 
до чого торкалася його рука, 
було мотивовано любов’ю до 
бідних і нужденних». - Сказав 
єпископ О’Коннелл, CM у своїй 
проповіді.

Під час конференції Конра-
до «Боббі» Гемпсоу, доктор 
філософії, президент Універси-
тету Святого Джона зазначив 

важливість розуміння історії і 
збереження цінностей в Ві-
кентійській освіті.

«Ми всі повинні засвоїти бага-
ту спадщину Вікентійської місії 
освіти і служіння бідним, щоб 
наше служіння і вплив тривало 
протягом наступних 200 років 
або більше».

Преподобний Джеймс Дж. 
Махер, CM, президент Ніагар-
ського університету заявив:  
«Це дуже надихаюче побачи-
ти, що три Вікентійські універ-
ситети зібралися разом, щоб 
почати думати, планувати і 
працювати з широким бачен-
ням майбутнього Вікентійської 
вищої освіти. Разом ми будемо 
направляти наших студентів, 

викладачів, адміністраторів, 
співробітників і спільноти сту-
дентського містечка за допом-
огою навчання, віри і служіння 
відповідати на заклик Святого 
Вікентія».

Преподобний Денніс  Г. Голь-
тшнайдер, CM, президент 
Університету ДеПоля заува-
жив: «Я був зворушений гли-
бокою прихильністю всіх, хто 
зібралися в минулі вихідні пе-
реконатися, що робота Святого 
Вікентія продовжується в май-
бутньому», - сказав преподоб-
ний Денніс Г. Гольтшнайдер, 
CM, президент університету 
ДеПоля. «Це дало мені велику 
надію щодо молодих людей, 
які представляють себе нам 
щороку, питаючи, як ми готує-
мо їх до світу попереду».

Коли  захід закінчився, учас-
ники конференції погодили-
ся продовжити розмову під 
час спільної роботи щодо 
подальшої  важливої роботи 
Місійного Згромадження, що 
реалізується щодня в студент-
ських містечках університетів 
Ніагарського, Св. Джона і 
ДеПоль.
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віЗит до Представництва 
ЗГроМадження При орГаніЗації 
об’єднаних націй

Під час візиту до Сполучених 
Штатів з метою святкування 
200-річчя присутності Згро-
мадження в цій країні отець 
Томаж Мавріч, CM разом з 
отцем Робертом Мелоні, СМ, 
відвідали представництво 
Згромадження в Організації 
Об’єднаних Націй. Там вони 
зустрілися з отцем Гільєрмо 
Кампузано, CM, представ-
ником Згромадження при 
Організації Об’єднаних На-
цій. Також на зустрічі були 
присутні: отець Джозеф Фолі, 
CM, (колишній представник 
Згромадження при Організа-
ції Об’єднаних Націй), се-
стра Кетрін Прендергаст, DC, 
сестра Маргарет О’Двайер, 
DC і сестра Джулі Каттер, DC. 

Метою зустрічі було відшу-
кати ідеї, які могли б дати 
новий імпульс святкуванню 
400-річчя нашої харизми.

Діалог був присвячений кон-
кретним діям, в яких Місійне 
Згромадження і Вікентійська 
Родина могли б взяти на себе 
зобов’язання на глобальному 
рівні для здійснення плану 
дій Організації Об’єднаних 
Націй, особливо щодо зусиль 
для подолання бідності та 
виконання сімнадцяти цілей 
в сфері сталого розвитку. В 
ході зустрічі було підкресле-
но важливість Громадських 
Організацій (ГО) (особливо 
релігійних) при Організа-
ції Об’єднаних Націй. Було 

також заявлено, що ініціати-
вам ООН приділяється увага, 
особливо тим, які стосуються 
реалізації глобального плану 
дій в ім’я бідних цього світу.

Після закінчення зустрічі 
отець Томаж мав неофіційний 
обід з представниками різних 
гілок Вікентійської Родини в 
Організації Об’єднаних Націй. 
Це дало можливість учас-
никам краще пізнати один 
одного. Отець Генеральний 
Настоятель дав зрозуміти, що 
він підтримує ініціативи, що 
гарантують присутність Згро-
мадження в різних міжнарод-
них організаціях.

Переклад: Чарльз Т. Плок, CM

Гільєрмо Кампузано, CM
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88 асаМблея 
союЗу Генеральних 
настоятелів

Томаж Мавріч

23-25 листопада я брав участь в 88 Асамблеї Спілки Генеральних Настоятелів, що проходила в Римі. 
Девіз був «йти і приносити свої плоди», і ми міркували над темою: «Плідність пророцтв в релігійному 
житті».

В ході Асамблеї, крім того що сама зустріч з іншими Генеральними настоятелями збагатила кожного, 
були розглянуті такі теми, як «Плідність пророцтва ad intra та ad extra» і «Молодь і Богопосвячене 
життя». Міркування на ці дві теми зумовили подальший діалог. Але основним моментом асамблеї 
була, безсумнівно, зустріч з Папою Франциском. Ми зустріли простого Франциска, відданого, за-
цікавленого, і з бажанням не просто бути присутнім на офіційному заході, але бути на зустрічі братів. 
Завчасно йому надіслали кілька питань, на які він потім відповів з безтурботністю і з упевненістю, що 
він знаходиться серед друзів і братів. Ми були приємно здивовані тим фактом, що він прийшов до 
нас на каву. Звичайно, він не міг швидко закінчити, тому що всі хотіли скористатися приводом, щоб 
зробити фото, а деякі навіть робили знамениту «селфі». Я ділюся з усіма підписниками цієї сторінки 
фотографіями цього моменту.
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11-17 листопада в провін-
ційному домі в Мадриді 
(вул. Паредес-де-Гарсіа, 
45) зібралися члени SIEV 
(Міжнародного секретаріа-
ту з Вікентійських студій). З 
різних частин світу приїхали 
вісім членів цієї групи: о. 
Хав’єр Альварес Мунгуна 
(вікарій), о. Корпус Хуан 
Дельгадо (провінція Са-
рагоса); о. Даніель Борлік 
(Західна провінція, США); 
о. Франциско Еко Армада 
(провінція Індонезії); о. Еміл 
Гоффманн (провінція Сло-
ваччини); о. Андреас Мотто 
(провінція Аргентини); о. 
Вініцій Августо Тейксейра 
(провінція Ріо-де-Жанейро); 
о. Неліо Перейра (провінція 
Португалії).

SIEV був створений 15 груд-
ня 1982 року ... у той час 
Статут цієї організації був 
затверджений генеральним 
настоятелем, о. Річардом 
МкКалленом. Координаційна 
комісія складалася з п’яти 
місіонерів. З моменту свого 
утворення ця міжнародна 
Вікентійська організація 
сприяла проведенню різних 
зібрань, колоквіумів і місяців 
Вікентійських студій. У той же 
час ця група підтримувала 
обмін досвідом та публікації. 

У 2014 році, отець Грегорі 
Гей, Генеральний Настоятель, 
зібрав десять місіонерів з різ-
них провінцій і культур, щоб 
поміркувати над місією SIEV і 
щоб надати більшої точності 
меті та цілям цієї організації.

На зустрічі, яка проходила в 
Мадриді, обговорювалися 
багато тем, серед них були 
такі:

• Перегляд списку членів;

• Розробка можливого 
навчального посібника до 
наших Конституцій

• Можливість публікації 
навчального посібника з 
Вікентійства;

• Зустріч архівістів Згромад-
ження;

• Реалізація on-line навчан-
ня на здобуття ступеня 
магістра з Вікентійських 
досліджень; пошук універ-
ситетів, які могли б акре-
дитувати цю ступінь;

• Щоб рухатись відповідно 
до цього плану абсолют-
но необхідні три кроки: 
зв’язатися з візитаторами і 
попросити їх представити 

SIEV - Міжнародний 
секретаріат З вікентійських 
студій
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кандидатів; шукати кан-
дидатів на посаду викла-
дачів; переглянути всі 
матеріали, що необхідні 
для втілення цього спосо-
бу навчання в реальність; 

• Розробка посібника з Ві-
кентійського вчення; 

• Інші питання (можливо 
не такі важливі) також 
повинні бути розроблені: 
методологія, організація, 
планування і т.д. 

Члени цієї групи інтенсивно 
працювали кілька днів та 

мали деякий час для огляду 
пам’яток Мадриду і прилег-
лих районів. Члени групи 
вдячні співбратам в провін-
ційному домі за їх гостинність 
в дні проведення їх зустрічі.

Переклад:  
Чарльз Т. Плок, CM

Жозе Луї Асеведо, CM 

Візитатор

 

6 листопада 2016 - це дата 
закриття ювілейного року, що 
знаменував двадцять п’яту 
річницю створення єпархії в 
Накала. Наш співбрат, Дом 
Джермано, був єпископом 
цієї єпархії з моменту її засну-
вання.

Проведенням першої Меси 
в Накала почалася євангелі-
зація Африки в 1948 році ... 
Накала було портом входжен-
ня Євангелія.

Святкування річниці прохо-
дило під головуванням Апо-
стольського нунція, єпископа 
Едгара Пека Парра. Сім інших 
єпископів, а також священики 
і диякони з сусідніх єпархій і 

з різних релігійних спільнот 
також взяли участь у святку-
ванні. Отець Жозе Луїс Азеве-
до (Віце-Візитатор Мозамбіку) 
був в числі співбратів, які 
брали участь в цьому свят-
куванні. Також участь у свят-
куванні взяли багато жінок, 
богопосвячених і вірних з усієї 
єпархії. Ця подія також відзна-
чалася в парафії святого Авгу-
стина, де служить пастором 
отець Жозе Южиніо Лопес.

25-а річниця в накала,  
МоЗаМбік
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Віце-провінцію Мозамбік 
було засновано в 1965 році. 
Накала є частиною провін-
ції Нампула, в північній ча-
стині країни. Там в 1994 році 
співбрати з провінції Сала-
манка заснували представ-
ництво місії, що в 2011 році 
стало частиною Віце-Провін-
ції Мозамбік.

В даний час Вікентійські 
Місіонери живуть разом в 
одному будинку і проводять 
службу у трьох з двадцяти 
чотирьох парафій в єпархії 
(Святого Іоанна Хрестителя, 

святого Августина та Святого 
Йосифа). Крім парафіяльного 
служіння співбрати служать 
в єпархіальній семінарії в 
Накукса, в різних школах, на 
радіостанції Ватана і в сільсь-
когосподарському інституті, 
який також знаходиться в 
Накуса.

Спільнота складається з трьох 
співбратів: отець Южиніо 
Лопес (з провінції Саламанка, 
що служить в цій країні з 2001 
року), отець Ніколас Боніфа-
цій Ікпім (з провінції Нігерія 
і служить в цій країні з 2015 

року) і брат Ліциніо Лурейро 
Мігело (з провінції Порту-
галії, що прибув в цю країну 
в 2016 році). Інші Вікентійські 
Місіонери невдовзі приєд-
наються до цієї групи. Щодо 
зміни конфігурації, в 2017 
році співбрати почнуть слу-
жити в єпархіальній семінарії 
Святого Франциска Ксаверія і 
передадуть єпархії управлін-
ня парафії Святого Августина.

Переклад:  
Чарльз Т. Плок, CM

святкуйте цю історичну Подію  
як особливий час блаГодаті і оновлення

400-річний ювілей  
вікентійської духовності

 

Елі Чавес, CM,  
Бело Горизонт - MG  

(Бразилія)

У 2017 році, Церква, а конкретніше 
Вікентійська Родина, відзначатиме 
400-річчя від початку Вікентійської 
Духовності. Це значуща подія і може 
стати особливим часом, щоб просвіти-
ти і оживити Вікентійську місію служін-
ня в ім’я бідних.

[1] Важливо відзначити цю важливу 
Вікентійську подію як час особливої 
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благодаті і шукати світла та сили, 
що приведе до активізації і зміц-
нення Вікентійської місії підчас 
кризи, викликів і нових мож-
ливостей. У статті про час Папи 
Франциска отець Мануел Годой 
представляє різні значення сло-
ва «час», міркування, що ґрун-
туються на працях богослова 
Альберта Нолана. Я вірю, що ми 
знайдемо там глибокі думки, 
що поглиблять наше розуміння 
чотирьохсотріччя від початку 
Вікентійської Духовності.

[a] Коли час розглядається 
як порожній простір, вимірю-
ваний і такий, що піддається 
розрахунку, час постає хро-
носом; це календарний час, 
обчислюваний та історичний, в 
якому відбуваються події різно-
го ступеня важливості.

[b] Час - це також кайрос; в 
грецькій міфології Кайрос був 
сином Хроноса, бога часу і пір 
року. Кайрос виражав метафо-
ричне поняття часу, що робить 
його невизначеним і невимірю-
ваним; це розуміння часу як 
якості, як унікального, сприятли-
вого і вдалого моменту, в якому 
дещо може бути досягнуто. 
У біблійній мові, час як такий 
означає нову і важливу подію 
для народу Божого; особлива 
благодать і Втілення Слова є 
найкращим прикладом кайро-
са.

[c] Час також можна розгля-
дати як есхатон, тобто подію, 
яка повинна відбутися найближ-
чим часом, діяння Бога, яке 
визначає якість, моральне сере-
довище та урочистість теперіш-
нього моменту. У пророчій 
літературі день і час суду є при-

кладом есхатона ... подія, що є 
доброю новиною для бідних і 
крахом для багатих і неправед-
них. У світлі воскресіння есхатон 
відкриває двері в нову еру ... це 
також кайрос, можливість пере-
творення і можливість радості 
в Божому звільненні та дарі 
благодаті.

[2] Чотирьохсота річниця Ві-
кентійської Духовності може і 
повинна стати плідною подією 
для місії і благодійності, але 
вона розуміється і здійснюється 
тільки з точки зору цих трьох 
різних значень часу.

[a] Чотирьохсота річниця є 
хронологічною подією: протя-
гом року ми будемо пам’ятати, 
поглиблювати наше розуміння 
і відзначити дві важливі істо-
ричні події, які Вікентій де Поль 
пережив в 1617 році. Події, які 
відбулися в Фольвіль (перша 
Місійна проповідь) і в Шатільон 
(організація Братства Мило-
сердя), дві особливі та компле-
ментарні події, які в результаті 
відкриття соціальної та пастир-
ської облишеності сільської бід-
ноти у Франції в сімнадцятому 
столітті, створили для Вікентія 
нове розуміння реальності, яка 
оточувала його, нове розуміння 
своєї віри і своєї місії священика. 
Ці дві вирішальні події привели 
до відкриття, прийняття і пог-
либлення особливої благодаті 
(духовності), що була подаро-
вана Вікентію і дозволила йому 
відповісти конкретним і нова-
торський підходом до Божого 
заклику. Чотирьохсота річниця 
- це час, щоб знати і поглибити 
наші знання про цей історичний 
досвід Вікентія де Поля, його 
євангельського багатства, його 
історичної експансії і втілення 

протягом останніх чотирьохсот 
років. Наслідуючи приклад Ві-
кентія де Поля, тепер настав час 
прийти до глибшого пізнання 
реальної дійсності тих людей, 
які є бідними, і оцінити наші 
різні способи служіння; тепер 
настав час дякувати за дар цієї 
духовності, посилити та відно-
вити ті зобов’язання, які несли 
послідовники Вікентія де Поля 
протягом цих багатьох років.

[b] Святкування чотирьохсотої 
річниці є відповідним часом 
кайрологічно щоб відвідати 
Фольвіль і Шатільон, щоб від-
творити і актуалізувати (екзи-
стенційно і духовно) духовний 
досвід Вікентія. Вікентій мав 
глибоку зустріч з Ісусом, який 
змінив його життя: Ісус був по-
сланий Отцем, щоб благовістити 
вбогим і, отже, є присутнім в 
стражденних і покинутих бідних 
чоловіках і жінках. Ісус покликав 
Вікентія до місії і благодійності. 
За покликанням і з ласки Божої, 
Вікентій прийняв Христа, як 
свою першу і остаточну любов, 
як проповідника бідних, як іде-
ал, на якому ґрунтувалася решта 
його життя (життя повної по-
святи місії і благодійності в ім’я 
бідних). Чотирьохсота річниця 
це вдалий час, щоб поверну-
тися до витоків і відкрити для 
себе силу і новизну Вікентій-
ської духовності, поглибити 
наш досвід зустрічі з Христом, 
проповідником бідних, що є 
необхідною умовою щоб ви-
пробувати життєвість нашого 
Вікентійського покликання. Це 
кайрологічний час для окремих 
людей і громад, щоб віднови-
ти життєвість духовності, щоб 
подолати рутинні і втомливі 
історичні непорозуміння; це час, 
щоб відкрити новизну духовної 
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спадщини, яку ми отримали 
від Вікентія де Поля і зробити 
це творчо. Це вдалий час для 
Вікентійської Родини відкрити 
динамічний постійний перехід: 
жити в більшій солідарності з 
бідними, слухати їх плач, щоб 
відновитися в містичному і ха-
ризматичному одухотворені Ві-
кентія де Поля і, нарешті, в світлі 
Духа і нових історичних вимог, 
постійно підтверджувати, що 
одухотвореність є орієнтиром 
для нашого життя і служіння.

[c] Святкування чотирьохсотої 
річниці з початку Вікентійської 
духовності запрошує нас до гли-
бокої оцінки того, яким чином 
ми асимілювали і проживали 
Вікентійську духовність, і зроби-
ли з огляду на створення нового 
часу надії, часу оновлення і 
творчого зобов’язання служити 
в ім’я бідних. Пора відкрити 
двері в майбутнє, а майбутнє 
більш глибокого зобов’язання 
розбудови кращого і справед-
ливішого суспільства, в якому 
всі люди можуть жити гідно. 
Досвід Фольвіля і Шатільона 
змусив Вікентія де Поля розгля-
нути свою реальність з точки 
зору віри, і в свою чергу, змуси-
ло Вікентія поглибити свою віру 
з точки зору його реальності. 
Цей досвід змусив Вікентія вне-
сти певні зміни в своєму житті 
і постати насправді по-новому 
серед соціальних і церковних 
реалій своєї епохи, постати з но-
вими зобов’язаннями і новими 
планами, з глибокою любов’ю 
до Христа в бідних. Чотирьох-
сота річниця - це час мріяти 
про об’єднання наших зусиль 
для відкриття нової ери, в якій 
втілилась би преференційна 

любов Ісуса для бідних (і чинити 
відповідно до прикладу і духу 
Вікентія де Поля). Це час для 
серйозних зусиль бути розсуд-
ливим, щоб гарантувати щастя, 
не впадаючи в спокусу повто-
рювати минуле або пристосову-
ватись і / або бути втягнутим у 
вчинки чи в стосунки, що не-
сумісні з нинішніми вимогами 
Вікентійської духовності. Це час, 
щоб оновити і змінити Вікентій-
ську місію «відповідно до руху 
милосердя». Зараз, коли ми 
живемо у світі позначеному 
як кінець утопії, що характе-
ризується наявністю культури 
апатії, індивідуалізму і спожива-
цтва, … цей час є важливим для 
нас, щоб відновити і прийняти 
утопію Царства, яке належить 
бідним.

Святкування чотирьохсотої 
річниці це не тільки історичний, 
хронологічний момент, який 
буде відзначатися великою 
кількістю заходів, а потім завер-
шиться в кінці наступного кален-
дарного року. Швидше це час 
особливої благодаті, яка дозво-
лить Вікентійській Родині онови-
ти і зміцнити основну причину 
свого існування, що дозволить 
Вікентійській Родині будувати 
плідне майбутнє місії і милосер-
дя для добробуту бідних і слави 
Божої. Нехай ця річниця буде 
часом зростання творчої відда-
ності для всіх членів Вікентійсь-
кої Родини і нехай вони не втра-
чають любов, яку вони мали від 
початку (Об’явлення 2:4)!
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NECROLOGIUM 

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

	

Ordinationes 
	

GUERRA	Giuseppe	
01/11/2016	

15/11/2016	

Procurator	General	

Postulator	General	

	

DAS	Sujesh	 Sac	 InM	 24/11/2016	

	

Nomen Cond.	 Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

FORTENBERRY	Jerome	D.	 Sac	 05/11/2016	 Occ	 90	 69	

FERNÁNDEZ	MASIDE	Antonio	 Sac	 	06/11/2016	 Sal	 83	 65	

PALAYILTHAYIL	Augustine	 Sac	 13/11/2016	 InM	 82	 61	

ZWARTHOED	Jaap	Nicolas	 Sac		 13/11/2016	 Cgn	 80	 61	

AHERNE	Vincent	 Sac	 15/11/2016	 Occ	 90	 71	

GOYENECHE	SABALZA	Venancio	 Sac	 20/11/2016	 Cae	 86	 67	

PINEDA	AGUIRRE	Jorge	Rafael	 Sac	 25/11/2016	 Col	 88	 69	

CÂNDIDO	DA	SILVA	Raimundo	
Nonato	 Sac	 28/11/2016	 For	 51	 23	

	


