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Святкування 400-річчя від 
початку Вікентійської Харизми 

1617-2017 

Словами: Подорожуючим Я був і ви Мене прийняли 
(Матвія 25:35) у всьому світі Вікентійська Родина 
відкриває Ювілейний рік, час протягом якого від-
бувається святкування 400-тої річниці від початку 
харизми служіння в ім’я бідних.

1617 рік був вирішальним для покликання Вікентія де 
Поля. Відбулися дві важливі події: 25 січня на свято 
Навернення Святого Павла Вікентій виголосив «пер-
шу проповідь місії» в Фольвій (Франція). Ця подія 
відбулася через кілька днів після того, як Вікентій, 
почувши сповідь вмираючого, дізнався про духовну 
самотність бідних сільських жителів. Кілька міся-
ців по тому, в серпні того ж року, будучи парохом 
в Шатійоні, Вікентій відчував матеріальну бідність і 
злидні своїх парафіян як подію, що перетворила його 
в Святого Милосердя.

Вікентій зрозумів, що необхідно наставляти людей, 
щоб вони знали про свою гідність дітей Божих і на-
вчити їх істини Божого плану для людства.

Події, які відбулися в Фольвій та Шатійон протягом 
1617 року визначають походження Вікентійської ха-
ризми і протягом 400 років послідовники Вікентія де 
Поля, члени Вікентійської Родини, присвятили себе 
служінню в ім’я менш щасливих членів суспільства.

В даний час Вікентійська Родина  складається з 225 
гілок (різні релігійні спільнот та асоціацій мирян) і 
присутня в більш ніж 80 країнах світу. Серед най-
більш відомих гілок родини можна відзначити Міжна-
родну асоціацію милосердя (AIC), Конгрегацію Місії, 
Дочок Милосердя (засновану Святою Луїзою де Ма-
ріяк), Товариство Святого Вікентія де Поля (заснова-
ного Фредеріком Озанамом), Асоціація Чудотворно-
го Медальйона (AMM), Вікентійська Марійна молодь 
(VMY), Вікентійські Світські Місіонери (MISEVI) і 
сестри милосердя Святої Іоанни Антіди Туре.

Вікентійська Родина присутня на п’яти континентах 
і бере участь в різних місіях, в яких вони «вітають 
чужинця» в своєму середовищі: медичній місії, роботі 
в освіті / формації, роботі в просуванні і розвитку лю-
дини, роботі, в яких вони піклуються про бездомних, 
біженців, покинутих дітей і одиноких матерів.

Генеральний настоятель Конгрегації Місії та Згро-
мадження Дочок Милосердя, отець Toмаж Мавріч 

закликав членів Вікентійської Родини відсвяткувати 
цей рік шляхом участі в чотирьох спільних проектах:

1. Паломництво реліквії серця Святого Вікентія, яке 
розпочалось 25 січня в Фольвій, Франція. Цю релік-
вію отримають всі  країни, де присутня Вікентійська 
Родина.

2. Участь в проекті задля подолання бездомності 
по всьому світу, і це включає в себе піклування про 
біженців, мігрантів, безпритульних, переміщених осіб 
і т.д.

3. Міжнародний симпозіум в ході якого учасники 
будуть розважати над своєю місією і харизмою. Ця 
подія пройде в Римі (13-15 жовтня) і включатиме в 
себе зустріч Вікентійської Родини з Папою Фран-
циском.

4. Міжнародний кінофестиваль: міжнародний кон-
курс, який буде присвячений життю Святого Вікентія 
де Поля.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся: 
о. Джо Агостіно, CM, vfo@famvin.org 
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400-річчя Вікентійської 
Харизми 

Паломництво реліквії Серця 
Святого Вікентія де Поля

З огляду на те, що серце Святого Вікентія де 
Поля набуло статус реліквії, воно було видале-
не відразу після його смерті. Герцогиня д’Егі-
йон запропонувала для нього срібний релік-
віарій, який був потім обережно розміщений у 
скриньці. Коли Святий Вікентій був причисле-
ний до лику блаженних 13 серпня 1729 року, 
його тіло і серце були поміщені на вівтар в 
Сен-Лазарі на його свято 27 вересня.

13 липня 1789 року, під час Комуни, Генераль-
ний настоятель, отець Кайла-де-ла-Гард, до-
вірив його отцю Сіккарді, своєму помічникові, 
якому вдалося забрати його в Турин у сховку, 
вирізаному у книзі. На прохання кардинала 
Феша, реліквія повернулася в Ліон 1 січня 1805 
року.

15 лютого 1947 року сестра Бланшо, Гене-
ральна настоятелька Дочок Милосердя, зу-
стріла кардинала Герльєра, Ліонського архіє-
пископа, і висловила йому своє бажання: «Ви 
не знали, що серце Святого Вікентія являлося 
кілька разів (сестрі) Катерині (Лабуре). Ми хоті-
ли б, щоб воло було присутнє під час прослав-
лення нашого святого».

Коли вона не отримала швидку відповідь, 
Генеральна Настоятелька, трохи нетерпляча, 
хотіла зателефонувати, але обслуговування 
телефонних ліній страйкувало, крім випадків 
невідкладної медичної допомоги. «Надзвичай-
на ситуація стосовно Серця»,- відповіла вона 
і відразу, по телефону, «Хвала!» Їй дозволено 
забрати реліквію.

Реліквія в даний час знаходиться над вівтарем, 
присвяченим Святому Вікентію у каплиці Бого-
матері Чудотворного Медальйона в Парижі, на 
вулиці  ді Бак, 140.

25 січня 2017 року, реліквія Серця Святого Ві-
кентія відправилась в паломництво, починаючи 
з його улюбленої Франції і потім до «периферій 
цілого світу».

Святий Вікентій говорить нам сьогодні: Наваж-
теся бути люблячими!

Паломництво серця  
Святого Вікентія де Поля,  
75007 Париж, вулиця ді Бак, 140 

Тел. 33 1 06 47 86 15 08

Email: reliquecoeursvp@cfdlc.org

www. famvin.org
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Це була не канонічна 
візитація, задумана 
як можливість позна-
йомитися з співбра-
тами і підбадьорити 
їх. Через важку 
хворобу отця Хону 
Праґера, CM (Візита-
тор), провінція була 
позбавлена його 
присутності. Візитація 
(21-28 грудня) хоча і 
була короткою, проте 
було досить часу, 
щоб зрозуміти і по-
вчитись на прикладі 
шістьох справ провін-
ції Еквадор.

заключних урочи-
стостях в Духовній 
Семінарії. 5 січня 
дев’ять семінаристів 
повернулися в свою 
провінцію щоб почати 
наступний етап їх 
навчання.

Ми почали візит 21-го 
грудня з Євхаристії 
під проводом отця 
Валдіміра  Андраде, 
CM (нещодавно ру-
коположеного). Після 
сніданку ми мали 
можливість поспіл-
куватися з семіна-
ристами в Духовній 
Семінарії.

Молоді люди виявили зацікавлення щодо Міжнарод-
них Місій, формації і теми реконфігурації. Пізніше я 
зміг поговорити з викладачами і з деякими іншими 
співбратами, які були запрошені до участі у відкритті 
цієї візитації.

Та ж динаміка спостерігалася при відвідуванні всіх до-
мів: спочатку я говорив з усіма співбратами, що зібра-
лися разом, а потім  - індивідуально з кожним з них.

Мене прийняв отець Гвідо Моліна Робаліно, CM (по-
мічник візитатора і директора духовної семінарії), який 
разом з членами провінційної ради здійснює місію 
отця Праґера. Отець був дуже великодушним, супро-
воджуючи мене під час мого візиту, хоча робочий час 
духовної семінарії добіг кінця (семінаристи завершили 
своє перебування в семінарії 3 січня, і це було відзна-
чено Євхаристією і прощальною «фієстою»). Духовна 
Семінарія CLAPVI SUR розташована в містечку Таба-
кундо, приблизно за півтори години від Кіто. Табакун-
до - дуже стародавнє, яке знаходиться недалеко від 
Каямбре, вулкана, що слугує дуже мальовничим фо-
ном духовній семінарії. Отець Роберто, настоятель в 
Табакундо, запросив нас до своєї парафії і провів нам 
екскурсію по етнологічному музею, розташованого в 
Мама Наті Шріне (місце, де Марія дала життя Ісусу). 
Саме там ми відзначали свято Різдва Христового.

З понеділка 26 грудня  до п’ятниці 30 грудня семіна-
ристи відпочивали в Каза Гетсемані (що знаходиться 
у власності Дочок Милосердя). Отець Педро Гильєн, 
CM (Візитатор Перу) і отець Жозе Луї де Фіна, CM 
(представник Візитатора Аргентини) були присутні на 

У мене була також можливість відвідати всі доми і, 
хоча це були святкові дні, співбрати великодушно 
приймали мене. Я мав можливість відвідати всі місії 
в провінції і поговорити з усіма співбратами, за ви-
нятком двох чи трьох (які з різних причин не змогли 
спілкуватися).

У той же час у мене було кілька коротких зустрічей з 
консультантами і / або координаторами різних гілок Ві-
кентійської Родини. Ми відвідали три місцеві спільноти 
Дочок Милосердя і мали коротку телефонну розмову з 
Візитаторкою, яка не змогла взяти участь у запланова-
ній зустрічі. Я не зміг поговорити з єпископом.

Загалом, праця в провінції відображає пастирську 
турботу про людей. Хоча кількість співбратів невелика, 
здається вони добре розподілилися для виконання 
різних робіт і проблем в персоналі немає. Є деякі на-
пружені стосунки, які необхідно подолати, але в цілому 
ситуація, схоже, просувається. На Генеральній Раді ми 
сподіваємося прозвітувати про цю улюблену провінцію, 
щоб допомогти збільшити кількісно і вирости у вірності 
Вікентійській харизмі.

Я хочу подякувати всім за доброту і гостинність, які 
були проявлені отцю Гвідо і мені. Давайте як і раніше 
будемо єдині в молитві і в дусі Святого Вікентія, поча-
ток харизми якого ми відзначаємо протягом 2017 року.

Текст: Арин Гутьєрес Нава, CM 

Переклад:Чарльз T. Плок, CM
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Візитація провінції Еквадор
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Крім присутності співбратів Віце-Провінції можна 
було також відзначити не менш значущу присутність 
Генерального Асистента, відповідального за Каме-
рун, отця Зеракрістос Йосіефа. Останній побажав 
позитивно відгукнутися на запрошення Віце-Провін-
ції взяти участь в цьому важливому моменті історії. 
Асамблея, наголосив Генеральний Асистент, є 
«моментом діагнозу для виявлення зла, оцінки про-
йденого шляху і планування задля кращого майбут-
нього».

Взагалі кажучи, Асамблея проходила в атмосфері 
братерства незважаючи на відмінності в думках між 
співбратами про той чи іншій аспект життя Віце-Про-
вінції.

Проведення Віце-Провінційної Асамблеї 
в Камеруні

З неділі по суботу, 8-14 січня 2017 року перша 
Віце-Провінційна Асамблея Камеруну проходила в 
Домі Милосердя в Бонджонго на південному заході 
Камеруну. З огляду на незвичайний характер цієї 
події в історії цієї молодої Віце-Провінції, Віце-Візи-

татор особливим способом запросив всіх співбратів 
своєї Віце-Провінції на цю подію. Під головуванням 
отця Климента Ондо, Віце-Візитатора, тема цієї 
Асамблеї була «Разом до реального засвоєння Норм 
Віце-Провінції». Мета полягала в тому, щоб допомог-
ти співбратам засвоїти норми, щоб краще втілювати 
їх в життя.

Потім отець Еммануель Типамн головував на Асам-
блеї, а потім отець Роберт Ондобо. Отець Кретьєн 
Таджікем виконував обов’язки секретаря, йому допо-
магав брат Жорж Амассаюга.

Доповіді про роботу малих груп, створених з цією 
метою, дозволили узгодити певну кількість резолюцій, 
які будуть запропоновані Віце-Візитатору і його Раді 
для розвитку проекту Віце-Провінції.

Комісія, що складалась з отців Якоба Ньєга, Жана-Ма-
рі Ехо, Кретьєна Таджікем і брата Мартіала Татчіма 
підготували фінальний документ цієї Віце-Провінційної 
Асамблеї.

Асамблея завершилася месою до Дня подяки під 
проводом Віце-Візитатора разом з усіма співбратами. 
Під час цього святкування Віце-Візитатор подякував 
кожному спібрату за активну участь, а зокрема Гене-
ральному Асистенту, який приїхав з Риму на цю подію.

 

Текст: Мартіал Татчім Фотсо, CM
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Офіційне та урочисте утворення 
нової провінції: Святого Вікентія 

де Поля (Іспанія)

Вдячність, надія і єдність. Ці три слова утворюють 
фон події, яка святкувалася в нашому домі в Санта-
Марта-де-Тормес (Саламанка) в середу, 25 січня 
2017 року, свята навернення святого Павла. Процес 
реконфігурації, розпочатий близько чотирьох років 
тому серед провінцій Барселони, Мадриду і Сала-
манки, тепер дав народження новій провінції, а саме, 
провінції Святого Вікентія де Поля (Іспанія). Така 
добра новина була проголошена в цей історичний 
день. Створення цієї нової провінції Згромадження 
Місії в Іспанії пройшло відповідно до програми, яка 
була попередньо узгоджена та добре підготовлена, 
в ній урочистість поєднувалася з простотою, розва-
жання з відпочинком, а подяка за минуле поєднува-
лась з вірою та надією на майбутнє.

Близько 100 співбратів майже з кожної місцевої 
спільноти трьох провінцій зібралися в будинку в 
Санта-Марта-де-Тормес (Саламанка). Також був 
присутній Візитатор і два інших співбратів з провінції 
Сарагоса, Візитатор Словаччини, Візитатор Порту-
галії, представник провінції Франції і провінції Сходу, 
сім Візитаторок з семи провінцій Дочок Милосердя і 
представники різних гілок мирян Вікентійської Роди-
ни. Предстоятелем цього заходу був отець Томаж 
Мавріч, CM, Генеральний Настоятель Згромаджен-
ня Місії і Дочок Милосердя, якого супроводжували 
отець Хав’є Альварез (Генеральний вікарій) і отець 
Аарон Гутьєррез (Генеральний Асистент). Святку-
вання почалося з вечірні у вівторок, 24 січня, і те що 
за цим послідувало може бути описано як робота у 
п’яти діях. Перша дія була молебнем на основі бі-

блійного тексту від св. Матвія 26: 6-16 (помазання в 
Витанії).

Пророчий знак, який згадується в Євангелії, має 
стати нашим пророчим знаком. Нова провінція готу-
ється до цього часу нового життя. Другою дією було 
благоговійне читання ранкової молитви 25 січня. Як і 
слід було очікувати, псалми звучали на радісній ноті і 

в дусі потужної молитви. Te Deum, з якого ми почали 
цю молитву, здавалося стало моментом, який пов’я-
зав святкування в єдине.

Третя дія відбувалася кімнаті для відпочинку спільно-
ти і була дещо неформальною. За модерацією отця 
Жозе Мануеля Віллара промови виголошували різні 
особи. По-перше, Генеральний Настоятель окреслив 
історію Згромадження в Іспанії, виділяючи різні його 
місії і висловлюючи свою вдячність за працю і свя-
тість багатьох місіонерів. Він зосередив свою увагу 
на багатообіцяючому майбутньому.

Потім три Візитатори, термін повноважень яких за-
кінчився, висловили свою вдячність тим, хто зібрав-
ся на цій події. Отець Алагарда підкреслив той факт, 
що сьогодні ми лишаємо землю, яка була нашою 
власною. Тепер з допомогою і через молитви до 
Святого Вікентія де Поля, ми починаємо нову місію і 
новий етап нашого спільного життя. Отець Джоакін 
Гонсалез підкреслив, що ми пишемо нову сторінку в 
нашій історії; ми носимо в наших рюкзаках Євангеліє 
і милосердя і, подібно до Святого Вікентія, ми знає-
мо, як Згромадження існувало до теперішнього часу, 
але тільки Бог знає майбутнє. Отець Хуан де ла Роса 
назвав три основні підходи, які всі повинні розвива-
ти: глибоку Вікентійську ідентичність, апостольське 
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завзяття і відкритість до співпраці. З сьогоднішнього 
дня рухаємось вперед, нова провінція буде нашим 
домом.

Центральний аспект цієї третьої дії відбувся тоді, 
коли отець Хав’єр Альварез прочитав указ, яким 
утворено нову провінцію Святого Вікентія де Поля 
(Іспанія).

Публічне читання цього декрету супроводжува-
лося двома дуже символічними діями: врученням 
Генеральному Настоятелю трьох печаток колишніх 

провінцій і тримання в руках Генеральним Настояте-
лем мисок з ґрунтом з різних місць, де в даний час 
служать співбрати.

І нарешті Генеральний Настоятель прочитав лист, 
яким отець Ісус Марія Гонсалез Антон, СМ при-
значається Візитатором нової провінції. Отець Ісус 
Марія здійснив визнання віри і прийняв присягу на 
вірність нашим Конституціям. Генеральний Настоя-
тель потім вручив отцю Ісусу Марії печатку провінції.

У свою чергу, отець Ісус Марія коротко розповів про 
різні дари, які Місіонери можуть подарувати Новій 
Євангелізації. Потім, з духом смирення і довіри до 
провидіння, він заявив: Я знаю про мої обмеження, 
але я вірю, що Бог дасть мені ті милості, що необ-
хідні для виконання цієї місії. Потім отець призна-
чив отця Хосе Марія Ньєто виконуючим обов’язки 
секретаря.

Ця інституційна дія завершилася дуже символічним 
актом: отець Ісус Марія посадив дерево в ґрунті, 
який був привезений Генеральному Настоятелю з 
усіх місць, де служили місіонери.

Четверта дія полягала в Євхаристії під головуванням 
Генерального Настоятеля. У своїй проповіді отець 
розповів про навернення Святого Павла, і що факт 
навернення Павла вимагає від нас також увійти в 

процес навернення і оновлення. Він закінчив слова-
ми: давайте продовжувати мріяти разом так, щоб 
наші мрії стали реальністю.

П’ята дія почалася незабаром спільною трапезою. 
Ця трапеза стала можливістю для зустрічі і обміну 
думками в спільноті. Ми молимося про те, щоб три 
слова, згадані на початку (вдячність, надія і єдність) 
стали орієнтиром для членів цієї нової провінції.

Челестіно Фернандез, C. M.

Переклад: Чарльз T. Плок, CM

Паломництво реліквії Серця 
Святого Вікентія де Поля  

до Фольвія

400-річчя Вікентійської харизми почалося з зібрання Вікен-
тійської Родини в курії Дочок милосердя Святого Вікентія 
де Поля на вулиці ді Бак, 140. О 8:15 ранку, всі зібралися в 
провулку каплиці Богоматері Чудотворного Медальйону. Ми 
супроводжували відправлення реліквії серця Святого Вікен-
тія святково, з піснями і молитвами, знімали відео і робили 
фотографії .

Потім Вікентійці і Дочки Милосердя пішли на вулицю де Се-
вере, щоб сісти на автобус. Отець Бенуа Кітчі, CM, перевірив 
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Зібрання VFEC на початку 
400-річчя

VFEC провів щорічну зустріч 6 і 7 січня в Філадель-
фії, штат Пенсільванія, США. Це була перша зустріч, 
проведена за межами Європи офіс Вікентійської 
Родини знаходиться в Філадельфії. Це була гарна 
нагода побачити офіс і його формування.

На даний момент членами VFEC є: отець Томаж 
Мавріч та отець Джозеф Агостіно (Згромадження 
Місії), сестра Катлін Апплер та сестра Франсуа Петіт 
(Дочки Милосердя), Ренато Ліма де Олівейра та 
Едмунд Кін (Товариство SVP), брат Броер Гуітема 
та брат Лоуренс Обіко (Брати Божої Матері, Матері 
Милосердя), Алісія Дуне та Марія Юджинія Магала-
нес (AIC), сестра Вероніка Геслер та сестра Бландін 
Кляйн (Сестри Милосердя Федерації Страсбурга), 
сестра Джулі Каттер та сестра Елін Гайнес (Сестри 
Милосердя Федерації США.)

по своєму списку, що всі паломники присутні в прямуванні 
до Фольвія! Відхід з Парижа подарував нам невеликий натяк 
від св. Вікентія. Обставини відходу привели нас на територію 
Кліші. Для деяких наших співбратів з Індонезії, Бразилії і т.д. 
це був перший раз у житті, коли вони побували в парафії 
Святого Вікентія. Швидкоплинний, але символічний знак. 

Після подорожі без жодних проблем ми прибули в Фольвій 
на чудовий прийом від муніципалітету, в особі мера і депу-
тата. Сестра Станіслава, DC, спілкувалася з журналістом 
з телеканалу France 3. Церква була добре підготовлена, з 
теплим освітленням і орхідеями біля підніжжя вівтаря. Ба-
гато роботи було пророблено щодо звуку (спасибі нашому 
колезі отцю Філіпу Ламбліну, СМ, Провінційному економу) і 
щодо опалення (завдяки приймаючій стороні в Фольвій), що 
зазвичай непритаманні маленькій сільській церкві. Настоя-
тель привітав нас зі святині. Ми повинні відмітити присутність 
каналу «Ozanam ТВ», який прибув з Бразилії!

Якщо коротко, радість учасників, радість події, проте й ра-
дість присутності Вікентійських співбратів, Дочок Милосер-
дя, членів різних гілок Вікентійської Родини, що походять з 
найрізноманітніших верств, все це сприяло успіху дня.

Після динамічного і добре оспіваного вступу, розташування 
серця Святого Вікентія поблизу вівтаря, отець Бернард Кох, 
СМ, дав дуже наукову лекцію про Фольвій і його походжен-
ня, а також про походження родини пані де Гонді. Зрештою, 
чи не той це був день, щоб звернути увагу громадськості на 
цю жінек, без якої нічого не почалося б 25 січня 1617 року? 
Конференція також допомогла розкрити соціальні відносини 
між пані де Гонді та її скромним сповідником.

Після закінчення цієї доповіді, всі були дуже задоволені від 
їжі та приміщення, де наші господарі змогли розташувати 
всіх. Це був час братнього обміну і розмов за столом, які так 
добре сприяють відтворенню щасливих спогадів дня.

Ми вийшли на вулицю, не забувши побачити залишки від 
замку. Потім ми повернулися до церкви на свято, прикраше-
не талантом отця Ів Буше, CM, його гри на гітарі (він також і 
автор пісень!) і сестри Адріана, DC, і сестри Анальгільзи, DC, 
які з ентузіазмом акомпанували йому. Білизна альб і стул, 
гармонійний запах ладану в повній мірі сприяли молитві і 
загальному запалу. Візитатор, Крістіан Мове, CM, знову нага-
дав смисл нашого паломництва: закликаючи нас все більше і 
більше відкрити себе для інших, щоб здобути енергію сліду-
вати Святому Вікентію в службі милосердя.

На жаль, все повинно закінчитися. Прийшов час завершити 
святкування. Проте щоб відзначити цей пам’ятний день отець 
Крістіан запросив всіх, Вікентійську Родину і мешканців Фоль-
вія, сфотографуватися в хоровій ніші церкви.

Ми поїхали швидко, але попередньо привітавши команду, 
що зустрічала нас. Сестра Станіслава, DC, залишилася для 
виконання місії в Фольвії відвідати школи і будинки для літніх 
людей району з серцем Святого Вікентія. У неділю, 29 січня, 
єпископ Ам’єна теж запланував святкувати з мешканцями 
харизму великого святого великого століття!

Бертран Понсар, CM
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Зустріч почалася з Євхаристії в каплиці провінцій-
ного дому Згромадження Місії об 11:00. Головував 
отець Томаж Мавріч, Генеральний настоятель. Він 
запросив нас Родиною відсвяткувати 400-річчя 
Вікентійської Харизми. Після Служби Божої, всіх 
запросили піти на освячення офісів Вікентійської 
Родини. Це був момент вдячності за те, що у Вікен-
тійської Родини тепер є місце щоб зміцнити свої 
зв’язки з метою краще служити бідним.

У другій половині дня отець Джо представив завдан-
ня офісу Вікентійської Родини і далі продовжила 
сестра Донна Гірнерт, Сестра Милосердя Галі-
факсу, яка говорила про «Життя в структурі». Як 
послідовники Святого Вікентія де Поля, ми покли-
кані працювати з іншими. Співпраця - це не мета, а 
спосіб життя. Навіщо робити поодинці те, що разом 

ми можемо зробити кращим чином?

О 5:00 вечора відбувся прийом, організований 
спільнотою Семінарії Святого Вікентія, а потім була 
вечеря.

У суботу, робота почалася о 8:00 ранку. Меса про-
водилася в святині Чудотворного Медальйону, яка є 
гарною церквою, в якій зображено об’явлення Діви 
Марії Святій Катерині Лабуре. Месу проводив отець 
Джозеф Агостіно, координатор офісу Вікентійської 
Родини. Він говорив про втілення Ісуса і попросив 
нас побачити його в особі тих, хто страждає. О 9:30 
відбулася зустріч VFEC в конференц-залі. На ранок 
було заплановано обговорення 4 спеціальних планів 
щодо святкування 400-річчя харизми.

Зустріч закінчилася в обідній час. VFEC вирішили 
провести наступне засідання (2018 р.) знову в Фі-
ладельфії. Вони відчували себе як вдома в своєму 
будинку. Всі були вдячні за прийом, гостинність і 
організацію зустрічі.

З офісу Вікентійської Родини ми дякуємо всім, хто 
допоміг зробити цю зустріч можливою: СМ Східної 
провінції, Дочкам Милосердя, сестрам Святого 
Йосипа, команді перекладачів і співробітникам 
Семінарії Святого Вікентія.

Історична зустріч:
Комісії Вікентійської Родини 

зустрічаються в Римі

«Історична зустріч» : ось як назвали її  Джо Агос-
тіно CM (Координатор офісу Вікентійської Родини) 
та Айлан Руне CM (Координатор .famvin, інтернет 
сервісу та соціальних медіа Родини), два організа-
тори зустрічі. Це був «насправді перший раз, коли 
чотири комітети зустрілися», щоб сприяти взаємо-
розумінню, координації і оцінити один одного.

Зустріч проходила в Каса Марія Імаколата в Римі, 
Італія. Чотири комісії або організації це:

• .famvin (інтернет та соціальні медіа)

• Комісія зі сприяння системних змін

• Комісія у справах ініціативи Гаїті Вікентійської 
Родини

• Комісія з питань Вікентійської співпраці

Близько 30 осіб, розділених на п’ять робочих груп, 
розглядали питання порядку денного. Завдання 
були представлені в доповіді отця Томажа Мавріча, 
Генерального настоятеля Згромадження Місії і До-
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Звіти Провінції Чилі про 
катастрофічні пожежі

Дорогі друзі:

Різними засобами зв’язку світові повідомлялося 
про руйнівні наслідки лісових пожеж, які спустоши-
ли різні регіони Чилі. Ці пожежі досягли густонасе-
лених районів і залишили тисячі людей без даху 
над головою. В останніх доповідях уряду йшлося, 
що 11 людей загинули і 3780 осіб отримали пора-
нення. 1047 будинків були зруйновані, а площа, що 
постраждала внаслідок пожеж, склала 547,190 гa.

Знову мати-природа виявила свій гнів до нашої нації 
і нашого народу. Регіони, які постраждали від цих 
пожеж - це ті регіони, що зазнали руйнації через 
землетрус в 8,8 балів і подальші цунамі, що накрили 
регіон 27 лютого 2010 року. Різниця в тому, що те-
риторії постраждалі від пожеж - це саме ті території, 
де оселилися люди, які постраждали від цунамі.

Як часто буває в таких ситуаціях,  відразу ж прояви-
лася солідарність. Багато чилійців і іноземних гро-
мадян побували в цих областях, щоб допомогти в 
боротьбі з пожежами та надати інші види допомоги.

чок Милосердя та головуючого виконавчого комітету 
Вікентійської родини.

Свій виступ він почав , відзначивши важливість вза-
єморозуміння і співпраці в Родині. Потім він пред-
ставив чотири основні ініціативи, які Родина прагне 
досягнути в цьому році (2017) з нагоди 400-ої річниці 
нашої харизми. Більше буде згодом!

Згодом робочі групи розглянули і поглибили деякі 
аспекти, спільні для комісій, особливо у світлі вну-
трішніх комунікацій та обміну інформацією. Вони 
також розглянули проект документа, що допоможе 
описати взаємозв’язки між комісіями, Виконавчим 
комітетом та Офісом Вікентійської Родини.

У другій половині дня різні комітети представили 
аспекти своєї роботи і плани, роз’яснюючи свою 
роботу, розповідаючи про своїх членів і їх поточні і 
майбутні ініціативи.

Зустріч комісій закінчилася в суботу. Подекотрі 
члени, а також комітети продовжать зустрічатися 
окремо задля виконання своїх ініціатив і внутрішньої 
оцінки результатів роботи двох днів.

Текст: Джузеппе Тураті, CM

Солідарність виявили також люди за межами нашої 
країни: молитви і близькість Святішого Отця, прибут-
тя пожежників з різних країн Латинської Америки та 
інших країн з усього світу (Перу, Аргентина, Колум-
бія, Мексика, Канада, Франція , Іспанія та ін.). Вияви 
солідарності різняться від великого літака для бо-
ротьби з вогнем (літак посланий російським урядом) 
до пожертвування від бідної людини з Аргентини, 
що послала кілька монет і цукерок із запискою, що 
виражає її потрясіння від того, що будинки людей в 
Чилі палають ... і тому я посилаю вам те, що маю, 
навіть якщо це так мало.

Вікентійські Місіонери також мобілізували членів їх 
парафій і громад, щоб відправити якомога більше 
допомоги цьому спустошеного регіону. В даний час 
співбрати організовують добровольців для поїздки 
в ці регіони, щоб допомогти з відбудовою, роботи 
розпочнуться, коли теперішня надзвичайна ситуація 
закінчиться.

Інші гілки занепокоїлись за працю, яку вони проводи-
ли в цьому регіоні, споруди, які можуть бути знищені 
цими пожежами.

Багато людей організували молитовні ланцюжки, а 
в деяких єпархіях єпископи попросили, щоб Меси 
цієї неділі були присвячені людям, які постраждали 
від цієї катастрофи (загиблим, пораненим, тим, хто 
залишився без даху над головою, тим, хто бореться 
з пожежами).

Ми посилаємо вітання нашим братам, членам Згро-
мадження Місії і всім членам Вікентійської Родини. 
Ми просимо Вас супроводжувати нас і допомогти 
нам особливо вашими молитвами. Ці люди, що 
найбільше постраждали від цього стихійного лиха, є 
бідними, нашими панами і вчителями.

З повагою, Фернандо Марсіа Фернандез,  
CM Візитатор Чилі

Переклад: Чарльз T. Плок, CM
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SANTOS SOUSA Adriano  04/01/2016 DC Director Amazonia  

GONZÁLEZ ANTÓN Jesús María  25/01/2017 
Visitor St. San Vincent 
de Paul -  Spain  

MADANU Praveen Kumar  Sac InM 07/01/2017 

PERIYANAYAGA RAJ David  Sac InM 13/01/2017 

BITWAYIKI Joseph  Sac Col  15/01/2017 

DUKUZUMUREMYI Jean Damascene  Sac Col  15/01/2017 

MUVUGHA MATSINGA Henri  Sac Col  15/01/2017 

NSHIMIYIMANA Innocent  Sac Col  15/01/2017 

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

TOULEMONDE  Émile Henry  Sac  06/01/2017 FRA 94 77 

CUESTA VILLA  José Luis  Sac  09/01/2017 MAD 84 66 

MESTROM HERMANO H.G.  (HOL) Sac  19/01/2017 FOR  86 67 

Nominationes/Confirmationes 

Ordinationes

Necrologium
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