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Португалія

Текст: о. Агостіно Суса, CM  
[Провінційний Секретар]

У 2017 році у всьому світі ми відзначаємо 
400-річчя від початку Вікентійської харизми. 
Слова Вікентія де Поля: ці люди вмирають від 
голоду і приречені, стали джерелом для кон-
кретних відповідей, щоб задовольнити потреби 
його епохи і продовжують бути джерелом для 
Вікентійської роботи протягом цих останніх чо-
тирьох століть. Милосердя і Місія – це складові, 
властиві всім тим людям, хто прагне слідувати 
Святому Милосердя, відомому також як «містик 
дії» (Додін, «Св. Вікентій де Поль містик релі-
гійної дії», Mission et Charite, #29-30, Січень-кві-
тень, 1968, с. 26-47).

У цій частині світу, відомій як Португалія, у нас 
є ще одна причина святкувати і прославляти 
Отця Милосердя, який вирішив заснувати Згро-
мадження Місії посеред  «цього саду недалеко 
від моря». Протягом трьох сотень років відваж-
ні люди не тільки проголошували Благу Вістку 
народові цієї країни, а й понесли цю Благу Вістку 
на інші континенти. Цих людей часто пересліду-
вали, і деякі з них пролили свою кров, оскільки 
вони написали чудову історію, яка підтверджує 
їх відданість Ісусу, євангелізації бідних і їх відда-
ність Вікентію де Полю, отцю убогих.

Єпископська конференція в Португалії, в рамках 
Ювілейного року за участі синів і дочок Святого 
Вікентія,  за участі  всієї Вікентійської Родини, 
дала офіційне підтвердження цим подіям 10 
листопада 2016 року (в день призначений для 
святкування прибуття отця Гомеша да Коста до 
Лісабону). Єпископи вказують на певні виклики: 
Зміцнення «нового запалу», пошук «нових мето-
дів» і застосування «нових виразів» в передачі 
Вікентійської ДНК новим поколінням; прийняти 
поклик Церкви і світу щодо постійного понов-
лення ... оновлення, яке слідує лінією містики 
милосердя; зобов’язати себе протистояти всім 

тим ситуаціям, що руйнують гідність людської 
особистості!

Ювілейні урочистості і присутність Генерального 
Настоятеля
25 січня місцеві спільноти провінції Португалії 
разом з Вікентійською Родиною і всім народом 
Божим взяли участь в різних святкових урочи-
стостях.

У Лісабоні, головному місті провінції, офіційне 
відкриття ювілейного року відбулося 28-29 січня 
в парафіяльній церкві святого Томи Аквінського. 
28 січня генеральний настоятель Томаж Мавріч, 
СМ був прийнятий в нашій спільноті і став почес-
ним гостем на концерті, який давав хор парафі-
яльної церкви. Була обрана музика: Месса Баха 
до мінор. Після концерту було виголошено тост 
у дуже типовій для португальців в манері. Та-
кож була можливість оглянути експозицію, яка 
розповіла історію присутності Згромадження 
протягом останніх 300 років (експозиція була 
організована в кількох кімнатах на десять різних 
тем).

Кульмінацією дня стала Євхаристія, на який го-
ловував генеральний настоятель. Серед учасни-
ків святкування були присутні отець Хосе Алвес 
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Португалія

(Візитатор), Неліо Піта (настоятель) і чотирнад-
цять інших священиків. Отець Маврич зачару-
вав зібрання, оскільки він проводив Євхаристію 
португальською мовою. Діти парафії подарували 
отцю деякі подарунки на пам’ять (парафія завжди 
була проваджена Згромадженням). Після меси 
був запропонований обід в Материнському домі.

Вікентійська Родина зібралася разом щоб висло-
вити вдячність
У неділю, 29 січня, велика кількість людей, серед 
яких були представники різних гілок Вікентійської 
Родини, зібралися разом, щоб провести Євха-
ристію (яка транслювалася по телебаченню по 
всій країні). Меса проводилась під головуванням 
Кардинала Патріарха Лісабона Мануеля Жозе 
Макаріо до Наскіменто Клементе. Також взяли 
участь: генеральний настоятель Томаж Мавріч, 
CM і Вікентійський почесний єпископ Портале-
ґре-Каштелу, Аугусто Цезар. Три диякони слу-
жили біля вівтаря і близько тридцяти священиків 
брали участь у дійстві. Літургія була підготовлена 
членами Вікентійської Родини, прихожанами і 
хором святого Томи Аквінського. У своїй пропові-
ді кардинал представив Згромадження Місії і його 
засновника Святого Вікентія де Поля ... людину, 
яка прожила Нагірну проповідь і жила відповідно 
зі словами: бажай того, що Бог бажає, дій у спо-
сіб, як Бог бажає, щоб було так зроблено і там, 
де Бог бажає, щоб було зроблено.

Після Євхаристії парафіяльна група (Товари-
ство Святої Марти) накрила стіл до обіду, який 
включав торт, на якому були слова «400 років 
харизми». У другій половині дня генеральний 
настоятель зустрівся з членами Вікентійської 
Родини, і в ході зустрічі зробив деякі пропозиції 
щодо того, яким чином вони могли б прожити 
цей святий рік і яким чином узгодити це з уже 
запланованими заходами. Він підкреслив, що вся 
їх діяльність протягом цих наступних дванадцяти 
місяців повинна бути орієнтована на нашу тему: 
Мандрівником Я був і ви Мене прийняли. Пізніше 

в той же вечір отець пішов до центрального дому 
Дочок Милосердя, де він молився з ними вечірню 
і повечеряв з ними. Після вечері він вів розмову з 
сестрами.

Робота і візит до Фатіми
День 30 січня розпочався з ранкової молитви, 
а потім відбулося засідання Провінційної ради. 
Там генеральний настоятель прийшов до глиб-
шого розуміння історії краю та проблем, з якими 
співбратам доведеться зіткнутися в найближчі 
роки. Отець подякував співбратам за їх привітний 
прийом і нагадав їм про напрямки діяльності, за-
тверджені Генеральною Асамблеєю 2016 року.

З нагоди 100-ї річниці присутності в Фатімі, пред-
ставники Згромадження Місії та Згромадження 
Дочок Милосердя супроводжували генерального 
настоятеля в Фатіму, де вони разом молилися 
біля ніг Богородиці.

Всі, хто зустрічався з генеральним настоятелем 
під час його перебування в нашій провінції відзна-
чав його простоту, смиренність, доступність, спо-
кій і відкритість. Ми сподіваємося, що генераль-
ний настоятель був задоволений своїм візитом, 
він пообіцяв повернутися. У той же час ми щасли-
ві і вдячні за його присутність. Ми молимося про 
те, щоб він скоро повернувся і був серед нас, і ми 
також молимося, щоб Бог допоміг йому виконати 
його місію.

                               Переклад: Чарльз T. Плок, CM
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Коледж Альбероні був заснований в 1751 році. 
Кардинал Джуліо Альбероні хотів щоб була 
установа, в якій би навчалися священики єпар-
хії П’яченца, що не мають коштів утримувати 
себе в Монтекіторіо. Кардинал Альбероні дору-
чив навчання священиків Згромадженню Місії, 
з яким він познайомився під час свого перебу-
вання в Римі. З часів Святого Вікентія місіонери 
мали будинок в Римі. За часів кардинала, вони 
проповідували Парафіяльні місії і творили склад 
духовенства в Римі. З цієї причини, і знаючи 
стиль їх роботи, духовність і прихильність до 
служби духовенства, він поклав на них відпові-
дальність за освіту в семінарії.

Генеральний Настоятель отець Томаж Мавріч, 
СМ побував там 19-20 лютого. Він провів два 
дні разом з семінаристами та спільнотою фор-
маторів. Настоятель, отець Ермініо Антонелло 
привітав його 19 лютого і він відразу ж зу-
стрівся з 12 Вікентійськими семінаристами, які 
навчаються в цій семінарії.

Після ранкової молитви в понеділок він зустрів-
ся з адміністраторами «Опера Піа» (установа, 
відповідальна за фінансове управління семіна-
рією).

Важливою подією дня стала зустріч з 38 се-
мінаристами з Бразилії, Капе-Верде, Конго, 
Єгипту, Гаїті, Лівану, Польщі, Танзанії, Того, 
України та Італії. Зустріч проходила в Гобеле-
новій кімнаті, названій на честь гобеленів 16-го 
століття, що розміщені в комплексі, який утво-
рює галерею Альбероні. Протягом зустрічі вони 
представили кілька відео про життя семінарії і 
про деякі визначні місця у П’яченці. Презентації 
чергувалися з піснями, підготовленими семіна-
ристами.

У другій половині дня отець Томаж знову зу-
стрівся з Вікентійськими семінаристами та їх 
директором. На цей раз вони задавали пи-
тання, на які отець Томаж відповідав просто, 
глибоко і з великою людяністю. На питання, 
які риси повинен мати Вікентійський священик,  
отець відповів: «Найкраща якість для Вікентій-
ського священика сьогодні - це здатність поста-
вити себе на той же рівень, на якому знаходить-
ся бідна людина, щоб побачити себе в таких же 
злиднях». На завершення зустрічі отець Томаж 
залишив таке міркування: «Приносячи Ісуса бід-
ним, ми приносимо любов, і людина, відчуваю-
чи любов, здатна зцілитись». День завершився  
Євхаристією в другій половині дня з усім спів-
товариством коледжу Альбероні в церкві Свя-
того Лазаря. На наступний день на завершення 
візиту він провів ранкову молитву і Євхаристію з 
присутніми в семінарській каплиці.

https://www.youtube.com/watch?v=9UqTigokw5g 

Італія

ГЕНЕРАЛЬНИЙ НАСТОЯТЕЛЬ ВІДВІДУЄ КОЛЕДЖ 
АЛЬБЕРОНІ В П’ЯЧЕНЦІ, ІТАЛІЯ
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Мексика

РЕЛІКВІЇ СВЯТОГО ВІКЕНТІЯ ДЕ ПОЛЯ ПЕРЕБУВАЮТЬ  
В ПАЛОМНИЦТВІ В РІЗНИХ МІСТАХ МЕКСИКИ

Текст: о. Альфредо Бесерра Вазкез, CM

Вікентійська Родина   проживає цей ювілейний рік 
з великим ентузіазмом, оскільки ми відзначаємо 
400-річчя від початку нашої харизми. Цей ювілей-
ний рік - це час благодаті, час благословення і час 
оновлення.

Згромадження Місії розробило ряд пропозицій на 
цей рік: євхаристійні святкування, зустрічі з різними 
гілками Вікентійської Родини, зустрічі з молоддю, 
конференції, розарії, Святі години, підтримка Вікен-
тійських покликань, розвиток Вікентійських матері-
алів і т.д.

В Мексиці був сформований  Комітет для плануван-
ня заходів на місцевому рівні. Комітет представив 
ряд ініціатив для святкування цього ювілейного 
року.

Серед їхніх пропозицій, тут я висвітлюю організацію 
паломництва реліквій святого Вікентія де Поля ... 
паломництво в різні місця, де служить Вікентійська 
Родина. Ми попросили реліквії у Генеральної курії, і 
вони відразу ж відправили реліквії в Мексику (ре-
ліквії першого ступеня ... кістку від одного з пальців 
Вікентія).

У той же час ми приготували фігуру Святого Вікен-
тія, а моделлю для нас слугувало зображення св. 
Вікентія як в Материнському домі в Парижі. Релік-
вія, надіслана нам  Генеральною курією потім була 
поміщена на грудях фігури Вікентія.

Ювілейний рік почався 25 січня і в той же час релік-
вії відправились у паломництво. Заплановано візити 
у такі міста: Мехіко, штат Мехіко, Мічоакан, Гуана-
хуато, Халіско, Агуаскальентес, Сан-Луїс-Потосі, 
Тамауліпас, Нуево-Леон, Коауїла, Дуранго, Чіуауа, 

Північна Нижня  Каліфорнія , Халіско, Керетаро, 
Мехіко, Морелос, Пуебла, Веракрус, Чьяпас, Юка-
тан, Кампече, Веракрус, Мехіко, Пуебла, Тлакскале, 
штату Мехіко, Ідальго і Куідад Мехіко.

В кожному місці в соборі проводиться Євхарис-
тія (під головуванням місцевого єпископа). Також 
проводяться презентації про Вікентійську харизму, 
Святі години, молитва розарію, публікації в різних 
засобах інформації і т.д. Це можливість ознайоми-
ти всіх членів спільнот з багатством Вікентійської 
харизми.

У тих місцях, де реліквія вже побувала, люди відчу-
ли надзвичайну радість і зрозуміли, що це паломни-
цтво мощей святого Вікентія покликане зміцнити їх у 
своєму прагненні служити своїм нужденним братам 
і сестрам.

Слід зазначити, що це паломництво реліквій від-
бувається завдяки взаємодії між різними гілками 
Вікентійської Родини. Завершення ювілейного року 
відбудеться в базиліці Діви Марії Гваделупської (16 
грудня 2017 року). Ви можете слідкувати за палом-
ництвом за посиланням:

www.facebook.com/reliquiasvicentemexico 

Переклад: Чарльз T. Плок, CM
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CLAPVI

VIII СЕСІЯ ШКОЛИ ВІКЕНТІЙСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ (CLAPVI)

Курітіба стала місцем школи Вікентійської духо-
вності (CLAPVI), яка в 2017 році провела свою 
восьму сесію безперервної формації. Шістнадцять 
спібратів взяли участь в цій сесії, з Аргентини, Ко-
лумбії, Ріо-де-Жанейро, Курітіби, Чилі, Пуерто-Ріка 
і регіону Панами.

Цей курс духовності почався в неділю 29 січня 
з Євхаристії, на  якій головував о. Одаір Мігель 
Гонсалвес дос Сантос, CM (Візитатор Курітіби), він 
привітав учасників і запросив їх зібратися разом 
для братнього обміну в класах Вікентійського фа-
культету філософії і теології, які розташовані поруч 
з головним корпусом.

Курс духовності був розроблений на період чо-
тирьох тижнів. Перший тиждень, що стосується 
Вікентійських основ, пройшов від керівництвом 
о. Марліо Насайо, CM (Колумбія). Дві теми були 
представлені протягом другого тижня: латиноаме-
риканська теологія від о. Франсиско Саламанка, 
CM та літургія від о. Жильсона Камарго, CM (Курі-
тіба).

Третій тиждень був присвячений поглибленню 
розуміння Вікентійських чеснот і цей матеріал був 

представлений о. Деніелом Артуро Васкез, CM 
(колишній Візитатор Колумбії). Четвертий тиждень 
почався з презентації щодо біблійних основ нашої 
духовності, яку представив о. Карлос Фонсатті, CM 
(Курітіба). Потім сесія завершилася  курсом духов-
них реколекцій, які провів о. Жозе Антоніо Убілус, 
CM (Перу).

Присутність співбратів з інших країн дало можли-
вість провінції розпочати ювілейний рік щоб відзна-
чити 400-річчя походження Вікентійської харизми. 
Протягом разом проведеного часу співбрати мали 
можливість дізнатися про різноманітні види служін-
ня Конгрегації Місії, пасторального служіння, а та-
кож служіння Дочок Милосердя. Залишився також 
час відвідати місто і створити спільноту учасників 
сесії безперервної формації.

Переклад: Чарльз T. Плок, CM
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«Я приїхав, щоб розділити з ними радість і 
принести присутність і любов Папи Франциска. 
Ви знаєте, що Папа Франциск є дуже близь-
ким до бідних. Він чудовий захисник бідних. Я 
думаю, що він би відчував себе дуже комфорт-
но з цими людьми. Це для того, щоб пред-
ставити особу і слово Папи», -  пояснив він, 
говорячи про мету свого візиту до отця Педро 
Опека і його підопічних.

Оазис Надії

ВІЗИТ КАРДИНАЛА П’ЄТРО 

ПАРОЛІНА, ДЕРЖСЕКРЕТАРЯ 

ВАТИКАНУ, ВИКЛИКАВ 

РАДІСТЬ У СЕЛІ АКАМАСОА

Він висловив особливу подяку аргентинському 
священику, який провів майже 47 років свого 
життя в боротьбі з бідністю на Мадагаскарі. 
«Від імені Папи Франциска, ми висловлюємо 
особливу подяку отцю Педро і всім тим людям, 
які починають соціальні проекти», -  сказав 

Кардинал  П’єтро Паролін у своїй промові.
Протягом 28 років, отець Педро Опека спробував 
вивести тисячі сімей з бідності в Антананаріву шляхом 
розвитку Акамасоа. В даний час Акамасоа налічує 
26000 жителів, 13500 учнів неповних середніх шкіл, 
середніх шкіл і студентів вищих навчальних закладів.
Тридцять тисяч людей на рік також скористаються 
перевагами харчування та медичної допомоги. Асоціа-
ція налічує близько ста реципієнтів, які успішно завер-
шили свої студії.
Отець Педро, керівник проекту цього «Оазису надії» 
нагадує нашим лідерам, що вони не повинні чекати 
«славу» служачи нації. «Наші лідери стримуються 
говорити правду. Інші ж займають посади заради 
слави і не виконують свої обов’язки так, як повинні. 
Для мене, як для людини Церкви, єдиним девізом є 
служіння. Якщо ви не служите населенню то, що ви 
тут робите? Це честь - допомогти нашим дітям, нашій 
молоді, населенню», - підкреслив він. Слова, над яки-
ми нашим лідерам слід задуматись.

Текст: Еміль Гаді, CM 
FAMVIN Франція 



Перу

Текст: о. Роберто Ромеро, CM

Хроніст Асамблеї

У Конгрегації Місії провінційні асамблеї є важливою 
складовою життя кожної провінції. Ми знаємо, що 
кожна провінція організована ієрархічно, Візитатор 
очолює окрему провінцію і співбрати, члени його 
ради, допомагають. Доля провінції в основному 
в руках Візитатора і його ради. Проте бувають 
випадки, коли Візитатор потребує ширших кон-
сультацій, які можуть надаватись тільки тими, хто 
служить в різних районах провінції, тобто в тих 
районах, де сутність Конгрегації Місії ефективно 
втілюється. Таким чином, ми бачимо важливість 
провінційних асамблей: вони є кращим засобом 
консультацій Візитатору, вони дають Візитатору 
краще розуміння і бачення провінції і вони допома-
гають Візитатору і Провінції ставити нові цілі і бра-
ти нові зобов’язання щодо теперішніх цілей. Таким 
був наш досвід, оскільки ми, члени Провінції Перу, 
зібралися в Лімі, щоб провести нашу провінційну 
асамблею (з 30 січня до 4 лютого 2017 року).

Як визначено нашими Провінційними Нормами, 
двадцять чотири місіонери, які представляють два-
надцять місцевих спільнот Перу, були скликані в 
провінційному домі Дочок Милосердя. У понеділок 
о 9:00 ми відсвяткували Євхаристію і помолилися 
за покровительство Святого Духа. Після Євхаристії 

ми зібралися в залі зібрань, де Візитатор, отець 
Педро Жильєн, відзначив допомогу всіх делегатів. 
Потім Візитатор заявив, що Провінційну Асамблею 
тепер відкрито.

Підготовча комісія, що була створена кілька мі-
сяців тому, повідомила нам про те, що головною 
метою Асамблеї є розробка нового шестирічного 
Провінційного Плану. Цей новий план мав ґрунту-
ватися на висновках Генеральної Асамблеї 2016 
року. Візитатор запропонував використати схему 
попереднього плану на початку розробки нового 
плану. Асамблея прийняла цю пропозицію і почала 
свою роботу.

Розпорядок дня був організований таким чином: 
найпершою діяльністю дня мала бути ранкова 
молитва і Євхаристія; потім делегати повинні були 
працювати іншу частину ранку в двох групах, а 
потім зібратися разом на пленарне засідання. У 
другій половині дня, після обіду і «сієсти», продов-
жувався той же процес. Увечері до участі в роботі 
залучалася комісія з редакції ... мало-помалу про-
тягом цих днів було розроблено новий провінцій-
ний план.

Можливо, найкраще було б виділити ті теми, які 
спровокували багато дискусій серед учасників 
асамблеї, а також ті теми, щодо яких можна було 
помітити особливий інтерес серед делегатів. 

9
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Перша бурхлива дискусія розгорнулася довкола 
затвердження цілей, місії та концепції плану, що 
слід очікувати від такого плану. Ми спробували 
встановити характер і мету плану. Більшість мі-
сіонерів погодилися, що провінція повинна стати 
більш місіонерською (з конкретними планами 
допомоги бідним і з метою виїзду до периферій). 
Після багатьох опрацювань ці ідеї були включені до 
цілей плану. Ще одна обговорювана тема стосува-
лася пошуку покликань. Щодо цього було зробле-
но багато пропозицій: поглибити наше служіння з 
молодими людьми, призначити одного співбрата, 
який буде присвячувати себе винятково цьому 
служінню, більш свідомо підходити до свідчень, що 
ми даємо іншим, і т.д. Деякі з цих пропозицій були 
також включені до плану.

В кінці тижня ми побачили, що наша Асамблея 
була дуже продуктивною: провінція Перу має мету 
і шлях, щоб слідувати ним протягом наступних 
шести років. Я вважаю, що ми розробили реаліс-

тичний план, життєздатний і чутливий до убогих. 
Тепер ми повинні втілити цей план в життя і, як я 
казав на початку, це залежить від Візитатора, його 
ради і всіх співбратів, які служать у всіх цих різних 
районах провінції.

Переклад: Чарльз T. Плок, CM

Конференція Візитаторів Азіатсько-Тихоокеансько-
го регіону (APVC) провела своє щорічне зібрання у 
філософському інституті Дюрандо , Далат, В’єт-
нам, 17-24 лютого 2017 року. О. Метью Калламма-
кал (Генеральний Асистент), о. Венерандо Агнер 
(Візитатор, Філіппіни), Томічан Джозеф (Візитатор, 
Південна Індія), Віджай Кумар Найяк (Візитатор, 
Північна Індія), Августин Ій Гіа - Віце-візитатор, 
В’єтнам, Мануель Еді Прасетйо - помічник візита-
тора, Індонезія, Фердинанд Естаре-Ялабітаг (деле-
гат, Китай), Пітер Ріді (делегат, Океанія), Паулюс 
Супармоно (настоятель Місії, Міжнародна місія 
Соломонові острови), Еммануель Валмо-Ріалапаз 
(настоятель місії, Внутрішня місія Папуа-Нова Гві-
нея) і Байджу А. Чіттупарамбан (Виконавчий секре-
тар, APVC) були присутні на зібранні.

Комісія APVC з Харизми і Культури (CCC) також 
провела свою щорічну зустріч в тому ж місці і у 
взаємодії з візитаторами і делегатами APVC щодо 
майбутньої діяльності комісії. Члени CCC - це Пітер 
Ріді (Голова, Океанія), Дженсон Каллур (Секретар, 
Північна Індія), Джозеф Лофтус (член, Китай) і 
Пол (член, В’єтнам). Обов’язки комісії полягають у 
наступному:

1. Стимулювати дослідження і міркування 
про Вікентійську харизму в регіоні

2. Допомогти APVC в навчанні викладачів

3. Допомогти APVC в організації регіональних 
програм для співбратів, залучених в різного 
роду службу

ЩОРІЧНЕ ЗІБРАННЯ APVC -2017, В’ЄТНАМ
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Візитатори APVC зустрічаються щорічно і зустріч 
проводиться в різних провінціях. Причиною для 
зміни місця зустрічі кожного  разу в іншій провінції 
є ознайомлення учасників з життєвими ситуаці-
ями, звичаями і реаліями приймаючої провінції 
шляхом особистого досвіду. Після зібрання або 
перед зібранням два дні заплановано для відві-
дування співбратів і ознайомленням з їх роботою, 
для відвідування Дочок і місць їхнього служіння, 
а також для відвідування місцевих жителів, щоб 
познайомитись з ними особисто. Дотримуючись 
цієї традиції, учасників привезли в різні центри місії, 
обслуговує віце-провінція В’єтнаму.

Метою APVC є нести дух і харизму Святого Вікен-
тія в євангелізації людей і культур в Азіатсько-Ти-
хоокеанському регіоні. Таким чином, основний 
фокус обговорення завжди стосується шляхів і 
засобів сприяння міжпровінціальної співпраці в Азі-
атсько-Тихоокеанському регіоні для поступу Вікен-
тійської харизми і духу в цій частині світу.

Зустріч почалася з презентації документу про 
Католицьку Церкву у В’єтнамі і нову євангелізацію 
отця Ентоні Нгуєн Нгок Сон, секретаря Конфе-
ренції в’єтнамських єпископів. Кожен візитатор 
/ віце-візитатор і делегати представили доповіді 
відповідної провінції, яка включала історію, місію і 
конкретні заходи і програми. APVC 2017 обгово-
рили наступні питання, а в деяких випадках були 
прийняті рішення.

Комісія  APVC з Харизми і Культури (CCC)

1.  Діючі члени команди, Пітер Ріді (Океанія), 
Джозеф Лофтус (Китай), Дженсон Калур (Пів-
нічна Індія) і Пол (В’єтнам), продовжать роботу 
як робоча група CCC подоки Південна Індія, 
Індонезія і Філіппіни призначать кожна свого 
співбрата до Комісії.

2.  CCC продовжить проводити щорічні зустрічі 
для планування регіональних семінарів і про-
грам. Вони будуть працювати над довгостро-
ковим планом діяльності для APVC, підтриму-
вати і оновлювати сайт APVC.

Регіональна зустріч викладачів 2017 року  
в Індонезії

3.  APVC вирішила провести Зустріч викладачів в 
2017 році в провінції Індонезія в червні міся-
ці і група форматорів провінції Індонезії буде 
організовувати захід цього року. І з наступного 
разу CCC організовуватиме зібрання виклада-
чів у співпраці з приймаючою провінцією.

Спільна внутрішня духовна семінарія в  
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

4.  На підставі рішення, яке було прийняте на 
зустрічі APVC 2016 року в Чикаго, APVC 
2017 року вирішило розробити програму 
Спільної внутрішньої духовної семінарії для 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Спільна 
внутрішня духовна семінарія проходитиме в 
провінції Філіппіни в травні-червні 2019 року, 
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і кожна провінція надішле як мінімум два або 
більше студентів на спільну програму. На зу-
стрічі APVC 2018 року буде призначено дирек-
тора і помічника директора програми.

Досвід регіональних Парафіяльних Місій

5.  APVC вирішили організувати регіональне 
зібрання співбратів, які проголошують Пара-
фіяльні місії. Це дасть можливість співбратам 
поділитися своїм досвідом в і повчитися один 
у одного. CCC у співпраці з провінцією Індоне-
зія організовує захід у березні 2018 року.

Фонд солідарності  APVC

6. APVC вирішили створити Фонд солідарності 
APVC для підтримки провінцій / віце-провінцій 
в регіоні на випадок стихійного лиха. Десять 
відсотків (10%) від річного внеску провінцій / 
віце-провінцій - членів на рахунок APVC в курії 
будуть зараховані до Фонду солідарності. Пре-
зидент APVC разом з виконавчим секретарем 
будуть управляти Фондом солідарності.

Регіональна програма перманентної формації для 
співбратів зі стажем до п’яти років від їх рукополо-
ження  

7.  APVC вирішив організувати регіональну  про-
граму перманентної формації співбратів зі 
стажем до п’яти років від рукоположення в 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. На CCC 
покладено відповідальність за організацію цієї 
програми до кінця 2018 року. Відповідна тема, 
що пов’язана з навчанням, буде вибрана для 
цієї програми. Місце проведення зустрічі буде 
оголошено пізніше. Обговорювалася пропози-
ція передати адміністративну відповідальність 
Соломонової міжнародної місії індонезійській 
провінції до червеня 2017 року. Деталі ще 
будуть узгоджені пізніше.

Перша зустріч конференції Азіатсько-Тихоокеан-
ських Візитаторів відбулася в Сіднеї, Австралія, в 
квітні 1994 року. На цій зустрічі візитатори прийняли 
простий набір керівних принципів, що регулюють 
діяльність конференції, які стали відомі як «Хвилина 
розуміння»:  Ця Хвилина Розуміння переглядається 
щороку і проходить за змінами чи без змін.

О. Байджу А. Чіттупарамбан 
Виконавчий секретар, APVC
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Рукоположення в священики Бенджаміна Пака, 
Лоренца Кініка і Джефрі Вернера було чудовою 
подією. Висвячення проводилися в парафії Добро-
го Пастиря в Ред Біч, Хоніара. Було дуже багато 
людей, деякі прибули на кілька днів раніше і по-
ставили «намети» чи інші тимчасові житла, і жили 
у старій церкві на території парафії. Музика, спів і 
духовні танці всіх нас перенесли в особливе міс-
це, в якому віра, надія і любов, виражена людьми, 
укріплювали всіх нас. Це було дійсно зворушливо. 
Архієпископ Кристофер Кардон OP нагадав нам 
про наше покликання  вікентійців і про роботу, 
що стоїть перед нами на Соломонових островах. 
Переказуючи нашу історію, він показав глибоке ро-
зуміння ключових моментів в житті Вікентія і яким 
чином це стосується нас в наш час. Він дійсно 
цінує вікентійців і бажає тривалої співпраці з нами 
в найближчі роки. Рукоположення у священики 
трьох місцевих чоловіків з Соломонових островів є 
гарним початком.

Двоє з нововисвячених були призначені в парафію 
Ред Біч працювати разом з о. Браяном О’Салліва-
ном, що є настоятелем парафії. Ці два співбрати – 
це Лоренц Кініка та Бенджамін. Це призначення на 
три роки. Джефрі Вернер був призначений в нашу 
парафію в Наусорі на Фіджі. Він буде третім чле-
ном молодої, енергійної команди.

Це важливий крок у житті архієпархії і вікентійців. 
В основі цих висвячень є зобов’язання провінції 
Океанії перед Вікентійською курією і архієпархією  
нести відповідальність за парафію Доброго Пасти-
ря разом із співтовариством Семінарії.

Я додаю кілька фотографій для ілюстрації, і я до-
дам більше фотографій в наступних листах.

Грегорі Бретт CM

Архієпископ

РУКОПОЛОЖЕННЯ В ПРОВІНЦІЇ ОКЕАНУ
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Fe b r u a r y  2 0 1 7
N u n t i a

Información General

T. Lithin    Sac   InM   05/01/2017

KINIKA Lorensio   Sac   Aul   04/02/2017

PAKA Benjamin   Sac   Aul   04/02/2017

WERNER Jeffrey Richard  Sac   Aul   04/02/2017

Necrologium

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

CALENNE Gaetano    Sac  01/02/2017 ITA  91  73

RIBEIRO DE ALMEIDA Antonio Avelino Sac  01/02/2017 LUS  81  64

 JUNQUERA PEDROSA Pedro Félix  Sac  11/02/2017 SVP  90  73

 BAPTISTA João Amado   Sac  25/02/2017 LUS  87  66

 ORNELAS Adelino    Sac   25/02/2017 LUS  83  65

 MONTI Dino      Sac  28/02/2017 ITA  98  80

Ordinationes

CURIA

Новий Генеральний прокуратор і постулатор 
Конгрегації Місії 

Генеральний Настоятель, отець Томаж Мавріч, 
призначив отця Джузеппе Ґуерра провінції Італія, 
прокуратором Святого Престолу і постулатором у 
справах Святих Вікентійської Родини.

Курія

Отець Джузеппе був висвячений 19 березня 1968 
року і служив викладачем, був візитатором про-
вінції Неаполь (1995-2004 і 2010-2016), а також 
служив генеральним постулатором (1989-1995 і 
2004-2010).

У цей час отець Ґуерра працює над справами для 
канонізації блаженних і справами для беатифікації 
наших слуг Божих, особливо тих, хто перебуває 
в завершальній стадії цих процесів, наприклад, 
благословенні мученики Іспанії (Вісант Кверальт 
Ллорет і його двадцять товаришів і Фернандо Ма-
рія Санчез і його тридцять вісім товаришів), яких, 
ми сподіваємося, прилучать до лику блаженних 
під час святкування 400-ї річниці від початку Ві-
кентійської харизми.

Ми також хочемо послати наші вітання отцю 
Шіджо Ентоні Канджратамкуннель який протягом 
останніх чотирьох років, служив прокуратором 
Святого Престолу і постулатором у справах Свя-
тих. 27 лютого отець став членом групи Міжна-
родної Місії в Анкориджі, Аляска. Давайте єднати-
ся і продовжувати молитися за нього.

Новий Настоятель Генеральної курії: отець Джу-
зеппе Каруллі, CM

Отець Джузеппе Каруллі народився 1968 року і був 
висвячений 1996 року. Він був настоятелем курії в 
2011-2014 роках.

Отець є членом провінції Італія і служив в якості наці-
онального радника ВММ і регіональним помічником 
AIC  в Абруццо.

В якості настоятеля він продовжуватиме свою служ-
бу в ВММ та AIC, а також буде законним представ-
ником  Генерального прокуратора Конгрегації Місії 
(2017-2020)

Новий Генеральний Економ

Ми вітаємо отця Пола Паракаля, CM з провінції Пів-
денної Індії, який з 1 березня служить в Генеральній 
курії в якості Генерального економа. Отець Поль був 
висвячений 10 січня 1998 року та служив протягом 
трьох років і економом у Вищій духовній семінарії 
протягом трьох років. Він також обіймав посаду 
фінансового адміністратора в Міжнародній школі Де 
Поль і провінційного економа в 2007-2014 роках. Він 
також служив проректором тієї ж школи в Майсур в 
2014-2016 роках.

Отець Поль працював в Генеральній курії в якості 
помічника Генерального Економа отця Джозефа 
Гедерс, який буде супроводжувати його протягом 
короткого періоду.

Переклад: Чарльз Т. Плок, CM
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