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В понеділок 23 квітня розпочалося щорічне зібрання 
CEVIM (Конференція Візитаторів Європи і Близько-
го Сходу) в Домі Чудотворного Медальйону Дочок 
Милосердя, в Фатімі, Португалія. Учасники зібрали-
ся о 8:30 ранку для ранкової молитви, яку проводив 
отець Нікола Альбанезі, Візитатор провінції Італії. За-
плановано, що ця зустріч триватиме до ранку 26-го.

Було відзначено, що ця зустріч була унікальною че-
рез реконфігурації, що відбулися у Франції, Іспанії, 
Німеччині-Австрії, Італії та провінції Голландії. Візи-
татори Ірландії та Угорщини не змогли взяти участь 
в цій зустрічі, проте інші одинадцять Візитаторів всі 
були присутні і Генеральний Настоятель, отець То-
маж Мавріч, CM залишився з нами протягом усієї 
зустрічі.

Дім, в якому зібралися члени CEVIM розташований в 
десяти хвилинах від Святині Фатіми. Конференц-за-
ла була просторою і зручною, так само як і кабіни 
для синхронного перекладу. Перекладачами були: 
о. Казимир (Польща), о. Абдо (Ліван), і Фелікс Аль-
варез (Іспанія) ... також слід зазначити, що увесь час 
ми могли розраховувати на присутність в команді 
людей, які дбали про кожну деталь, що стосується 
забезпечення наших потреб в залі засідань, а також 
в каплиці і їдальні.

У перший день після привітання о. Неліо Піта, CM 
(провінція Португалії) представив тему Вікентійської 
харизми в Європі. Під час презентації було оговоре-
но три теми : [1] Святий Вікентій де Поль і Європа [2] 
Європа сьогодні [3] виклики Вікентійській харизми в 
Європі. За презентацією пройшла невелика групова 
дискусія і пленарне засідання, під час якого учасники 
поділилися своїми відповідями на три питання, по-
ставлені о. Піта.

На другий день учасники зосередилися на докумен-
ті «Напрями діяльності і зобов’язання CEVIM», який 
був розроблений на Генеральній Асамблеї, що про-
ходила минулого року в Чикаго. Візитатори зосере-
дилися на двох з цих зобов’язань, а саме, перегля-
нути початкову освіту (Духовна Семінарія і вища 
Семінарія) і запустити спільний місіонерський проект 
в місті Мелілья, Іспанія.

Останній день був присвячений голосуванню по про-
позиціям від попередніх днів: закрити веб-сторінку 
CEVIM, призначити комісію для розробки проекту 
пропозицій щодо Міжпровінційної Духовної Семіна-
рії. Було вирішено, що наступного року ми зустріне-
мося в Лівані протягом другого тижня Великоднього 
періоду. Комісія з розробки пропозицій для Духовної 
Семінарії складається з таких членів: Нікола Албане-
зі, CM, Крістіан Мове, CM, Девід Кармона, CM і Ісус 
Марія Ґонзалез Антон, CM.

Під час нашого часу разом відбулося три важливих 
святкування. Перше з них відбулося в понеділок: 
святкування Євхаристії в каплиці Об’явлення під го-
ловуванням єпископа Аугусто Цезара, Вікентійсько-
го єпископа емерита. Друге відбулося на наступний 
день, національне свято  в пам’ять про Революцію 
Гвоздик... наше святкування цієї події полягало в 
зустрічі з багатьма місіонерами з провінції Португа-
лія та дискусії щодо чотирьох різних етапів її історії. 
За цим послідувала трапеза, на якій були присут-
ні єпископ Аугусто Цезар і єпископ Антоніо Марто 
(єпископ Фатіми). В останній день була екскурсія в 
місто Баталья, де учасники мали можливість відві-
дати готичний собор і монастирі, а також печери Мі-
ра-де-Айре. Там, на глибині 120 метрів, після прогу-
лянки по вузьких галереях, ми пообідали разом і ця 
трапеза стала закінченням зустрічі CEVIM 2017 року.

Текст: Фелікс Альварез, CM провінція Святого Ві-
кентія де Поля (Іспанія)

Переклад: Чарльз Плок, CM

Зустріч CEVIM в Фатімі
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Люди завжди захоплені під час обговорення теми, 
що стосується місії. Місія стосується всіх цих різ-
них спроб виконати заповідь, яку Ісус дав своїм уч-
ням: Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я 
Отця, і Сина, і Святого Духа (Від Матвія 18:16-20). 
Посвячення свого життя виконанню цієї заповіді є, 
як сказав Папа Франциск, радістю кожного учня Ісу-
са. Тому дозвольте мені висловити свою подяку всім 
співбратам, які присвятили своє життя євангелізації 
найбідніших і роблять це найвіддаленіших куточках 
світу, місцях, куди ніхто не хоче їхати.

Я вдячний за досвід, який отримав з 22 березня до 
22 квітня. Протягом цього часу я більше дізнався про 
місіонерську залученість наших співбратів в Перу, які 
крім того, що добре нас прийняли,  залучені до диво-
вижного процесу євангелізації. Нехай Бог благосло-
вить всі їх зусилля ... особливо нову місію «Катері», 
де два Вікентійські місіонери працювали протягом 
останніх п’яти місяців: о. Хуліо Віллалобос. CM (Перу) 
і о. Андреас Меді Віяйя, CM (Індонезія). Є надія, що 
ще одного або двох Місіонерів пошлють до цієї місії, 
забезпечуючи тим самим її більшу стабільність.

Катері - це не село чи місто, але освітній центр, який 
був започаткований і розвивався протягом тривало-
го часу за допомогою Дочок Милосердя. Тут корінні 

жителі з навколишніх районів здобувають освіту. В 
даний час цей центр управляється «радою вчителів», 
яка була створена саме для виконання цього завдан-
ня. Дочки побудували свій дім недалеко від цього цен-
тру, і той дім буде служити центром для місіонерів, 
залучених в процес євангелізації в цій області.

Ця нова місія була заснована під час останнього ві-
зиту отця Грегорі Гея до цієї області ... області, де 
Дочки служили протягом шістдесяти восьми років. 
Катері - частина більшого проекту, а саме EPARU, 
Пастирської Місіонерської Команди Сільських ра-
йонів. Ця команда займається освітою лідерів, які 
будуть служити в різних корінних спільнотах по всій 
єпархії.

Отець Грегорі просив отця Педро Жильєн направи-
ти принаймні одного Місіонера щоб почати вивчення 
можливостей участі в цій місії, і тому я запросив його 
супроводжувати мене, оскільки я проводив візитацію 
спільнот в Болівії. Ми обидва змогли відчути ситуа-
цію, в якій служать наші співбрати. Частиною їх слу-
жіння є відвідування сусідніх спільнот, розташованих 
уздовж річок  Ісіборо і Секуре (приток Мамору, яка 
впадає в річку Амазонку). Цими річками можна пе-
реміщатися і дійсно це кращий спосіб добиратися в 
різні спільноти.

Місії Болівії, Чилі і Перу
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Три дні човном потрібно для того, щоб дістатися з 
парафії Пресвятого Таїнства (єпископська резиден-
ція) до Катері (Дочки купили човен, який в даний час 
використовується для поїздок). Поїздка може бути 
скорочена на вісім чи дев’ять годин, якщо їхати в 
швидкісному катері. Більшість корінних груп напів-
кочові мисливці і рибалки і збирачі фруктів. Очевид-
но, що навіть якщо всі люди говорять і розуміють іс-
панською, в багатьох відношеннях це все ще важка 
місія.

Ми дуже надихнулися ентузіазмом двох місіоне-
рів. Дочки Милосердя і миряни-члени ЕPARU були 
дуже раді отримати двох священиків в якості членів 
команди. Два єпископи цієї області, а також свяще-
ники, з якими ми провели час, висловили надію на 
те, що ці нові члени команди надихатимуть не тіль-
ки корінні народи, але і священиків в цій області ... 
запалюючи всіх людей місіонерським духом, який 
так необхідний щоб забезпечити зростання цієї но-
вої єпархії Бенбі.

Після кількох робочих сесій в цій місії ми поїхали 
в Кочабамбу в «Місію Сакаби». Місіонери служать 
там з 2009 року. Отець Девід Паніагуа, CM (Чилі) і 
отець Джорж Манрике, CM (Чилі) служать в пара-
фії Гуійллані і вони очікують прибуття третього мі-
сіонера, який допоможе їм підсилити місіонерське 
служіння.

Ця місія змогла продовжувати розвиток. Коли Кон-
грегація починала цю місію, не було структур в міс-
цях, за допомогою яких направлявся б процес єван-
гелізації. Ця область складається з двох областей: 
сільська місцевість та регіон Альтиплано. Священи-
ки відвідують і євангелізують в двадцяти двох спіль-
нотах. У багатьох з цих місць невелика християнсь-
ка громада починає вкорінюватися. Без сумніву, це 
дуже важкий процес. За оцінками близько 5000 чи 
6000 людей мешкають тут ... багато з яких не розу-
міють іспанську. Тим не менш, важливо дістатися 
до цих людей, щоб прийти і спізнати їх, і говорити з 
ними, щоб живити їх віру.

Інша область називається «граничним містом». 
Це поселення або колонії робочих, які переїхали 
в ці області, оскільки компанії, в яких вони працю-
ють, або уряд надав їх землю і/або житло. Там є 
сім каплиць і ще більше потрібно буде відкрити. Є 
близько 8000 іспаномовних / квечаномовних жите-

лів. Священики вважають, що цю область можна 
повернути єпископу і адмініструвати через єпархі-
ального священика. Єпископ вважає однак, що все 
досягнуте було б втрачено, і що існує небезпека пе-
ретворити парафію на “ринок таїнств”. Отець Педро 
і я згодні в цьому питанні. Подібні ситуації існують в 
багатьох парафіях, які Конгрегація адмініструє по 
всій Латинсткій Америці. Поясню: люди цих районів 
бідні і потребують освіти ... але з ростом населення 
важко зрозуміти, до чого все це призведе.

Протягом наших останніх двох днів в Болівії ми 
вели діалог з співбратами і робили деякі плану-
вання зі співбратами з Ель-Альто, які великодуш-
но спустилися з гори, щоб приєднатися до нас на 
ці сесії. Ми поділяємо міркування про досягнення і 
труднощі, які зустрічаються в цій місії, яка була за-
снована близько двадцяти п’яти років тому (навіть 
ще більше, якщо ми повернемося до часів першого 
Вікентійського місіонера, що служив в цій області, 
отця Мануеля Бланко (Саламанка).

На сьогоднішній день служать три співбрати: отець 
Айдан Руні, CM (Філадельфія), отець Сіріл П’єр CM 
(Франція) і отець Дієго Жозе Пла, CM (Сан-Вісенте, 
Іспанія). Протягом восьми років ці співбрати служи-
ли з великим місіонерським завзяттям. Вони одяга-
лися в дух боротьби Вікентія, подарунок отриманий 
у спадок від наших Засновників. Оцінка залиша-
ється позитивною і обнадійливою. Було значне 
зростання в області Моко-Моко, де проводилося 
багато роботи з дітьми та підлітками. Розкидані і 
невеликі поселення в Італьке створюють проблеми 
для зростання в цій області (і навіть якщо там було 
деяке зростання, то не дуже значне). Яке майбутнє 
цієї місії? Багато чого залежатиме від переговорів з 
єпископом і з Генеральною Радою Конгрегації.
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Потім ми повернулися до Ліми, де ми вирушили в 
Пунта-Аренас, Магелланія, Чилі. Там ми опинились 
в парафії св. Михаїла, де служить отець Пабло 
Алексіс Варгас, CM, (Чилі).

Отець Ангель Ігнасіо Гаррідо, CM, суперіор (Сан-Ві-
сенте, Іспанія) і о. Северіно Маргаріто Мартінез, СМ, 
служачи на острові Порвенір де є дві парафії (Мехі-
ко).

Як можна бачити, що це місія з дуже різними слу-
жіннями: догляд за немічними, служіння в парафії, 
співпраця з єпархією і з великою Вікентійською Ро-
диною, догляд за людьми в сільських громадах Ла 
Ісла, служіння військовим Ла Ісла. Це також область 
крайньої убогості і є необхідність в більшій євангелі-
зації.

Єпископ, Бернардо Бастрес ділиться своїми роз-
думами щодо присутності місіонерів в його єпархії. 
Панує атмосфера великої надії і бажання зміцнити 
віру, що вимагатиме освіти мирян, чоловіків і жінок, 
які довго були головними противниками утворення 
нової християнської області.

Я дякую о. Фернандо Maчас (Візитатору Чилі) і о. 
Алеханро за їх гостинність і за можливість діалогу 
щодо двох місій, в яких провінція задіяна. Ми також 
вдячні за призначення трьох місіонерів в міжнародні 
місії. Нехай Бог благословить цю провінцію числен-
ними покликаннями.

Текст: Аарон Гутьєрес, Генеральний Асистент

Переклад: Чарльз T. Плок, CM

Під час одного з моїх візитів, розмовляючи зі 
співбратом, який все життя є місіонером, він ска-
зав мені таке: «Отець, я буду тут в цій місії до тих 
пір, поки я можу зробити щось, в іншому випадку 
я повернуся на батьківщину». Це справжнє ви-
словлювання співбрата, який є чесним, щирим і 
автентичним (тобто, без фальші), відкриває давню 

концепцію місії: робити. Провал чи успіх місій ви-
мірюється здатністю того ж місіонера «робити». І 
все це, більшу частину часу, відбувалося за рахунок 
бути місіонером в істинному розумінні цього слова. 
«Місія», в такому розумінні цього слова, не може 
бути зночною в контексті Магрибу. Чому? Природа, 
зміст, виявлення і навіть філософія місії в Магрибі 
є абсолютно унікальними. Крім того, ця місія в Ма-
грибі також вимагає глибоких міркувань про наш 
«місіонерський дух», і про спосіб здійснення нашої 
місії, і це вимагає ретельної і особливої підготовки. 
Відсутність якої може легко привести до розладу і 
розчарування, тому що більшість з нас звикли до 
місії в країнах, де християнство переважає. Успіх чи 
невдача місії Магрибу не вимірюються параметром 
«робити», а швидше параметром «бути». Це перш 
за все присутність-свідчення, бо те, що зроблено, 
зроблено за закритими дверима, за лаштунками, 
в темряві і в укритті. Ніщо не повинно з’явитися і 
показатися на поверхні. Проте, якщо хтось хоче 
щось зробити і робить це з творчим підходом, по-
важаючи мусульманський менталітет і культуру, то 
немає обмежень, що можна зробити. Місіонер, що 
проводить такого роду місію, має бути добре нав-

Міжнародна місія в Тунісі. 

місія з особливою фізіологією  
і філософією
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чений і підготовлений у всіх сферах: підготовка є 
людською, духовною і забезпечує мінімум базових 
знань про мусульманську релігію і духовність.

Наша туніська місія почалася у вересні 2011 року і 
зросла починаючи з минулого року. Зараз ми зна-
ходимося в двох містах: Тунісі і Сусе. В чому суть 
нашого служіння? В обох містах у нас є по дві пара-
фії, таким чином, пастирське служіння - це перше. 
Хто вони наші віруючі? У Тунісі віруючі в основному 
іноземні студенти (з країн Африки на південь від Са-
хари); і, так як Туніс - це столиця Тунісу, тут бага-
то дипломатів і різних працівників. У Суссе, однак, 
наші віруючі - це в основному випадкові туристи; 
хоча після нападу, рівень туризму в Суссе значно 
знизився. Але також тут є іммігранти і студенти. 
Скрізь, незалежно від їх кількості, є місцеві хри-
стияни (тунісці). Крім цього пастирського служіння 
співбрати також працюють в інших галузях. Є різні 
капеланії (серед християн, які знаходяться в різних 
місцях позбавлення волі, а також іноземні ув’язнені; 
Дочки Милосердя, а також інші релігійні громади, 
присутні на території). Є напрямок єпархіального 
Карітасу, який архієпископ Тунісу єпископ Антоніа-
цці Іларіо довірив нам вдруге (перший раз в осо-

бі отця Фірмін Мола Мбало, а тепер отця Клаудіо 
Сантінджело). Карітас -  творче служіння, тому що 
офіційно єпархія Карітас не є визнаною недержав-
ною організацією в туніській державі, проте Карітас 
багато робить для бідних. І наші співбрати разом з 
Дочками Милосердя залишають незгладимий слід 
безпосереднього служіння бідним. Ці бідні в ос-
новному тунісці, але також і іноземці, іммігранти та 
політичні біженці. Коротше кажучи, наші співбрати 
відкриті для всіх, і на службі у всіх, незалежно від 
релігії чи інших обставин: люди служать з гідністю і 
честю, просто тому, що вони образ Божий.

У Тунісі, принаймні відповідно до Конституції кра-
їни, існує релігійна свобода і бути «християнами» 
саме по собі не є злочином, як і в інших арабських 
країнах. Але за Католицькою Церквою, схоже, нег-
ласно спостерігають і контролюють, і навернення з 
ісламу в християнство не легко толерується.

Текст Зеракрістос Йозіеф, CM 

Генеральний Асистент
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Регіон Танзанія

О. Метью Калламмакал, CM, Генеральний Асистент,  
нещодавно відвідав регіон Танзанії і нижче подано 
звіт про його візитацію.

Початок і зростання цієї місії - це історія співпраці 
між різними провінціями, між різними співбратами з 
усього світу, між різними релігійними групами жінок 
і між різними фінансовими установами. У 1993 році 
Танзанія була міжнародною місією, в якій служили 
співбрати з Індії, США, Іспанії, Ірландії та Пуерто-Рі-
ко. У 2001 році вся відповідальність місії, як адміні-
стративна, так і фінансова, була віддана Південній 
Індійській провінції. З того часу Південна Індійська 
провінція направила багато місіонерів до Танзанії. 
Вони утворили нові місцеві спільноти, започаткува-
ли освітні програми, побудували навчальні заклади і 
розпочали діяльність з соціального розвитку.

Діючі місії служіння і персонал
Персонал

22 співбрати служать в Танзанії: 14 - з Танзанії (10 
священиків, 1 брат і 3 дияконів, які будуть висвячені 
в червні 2017 року); 8 - з Індії.

Доми, спільноти та парафії місії

В регіоні є 3 канонічні доми та 7 парафій місії в п’яти 
різних єпархіях Танзанії.

Освітня місія і соціальні заходи
У регіоні є 2 початкові школи, 3 середніх шкіл, 2 ди-
тячих садків неповного дня, 1 дитячий садок повного 
дня і 5 гуртожитків для дітей шкільного віку. Внесок 
різних релігійних груп жінок в це служіння заслуго-
вує особливої уваги. Є зареєстроване агентство со-
ціальної роботи, яке займається і сприяє соціальним 
активностям, діяльності в сфері розвитку.

Ця організація надає безпосередню допомогу близь-
ко 1600 дітям, особливо в сферах освіти та медичної 
допомоги.

Освітні програми і освітня інфраструктура
Є просторий дім для навчання семінаристів вищого 
ступеня (студентів філософії і богослов’я). Будівлі 
внутрішньої семінарії і семінарії першого ступеня не 
були побудовані. Є 10 семінаристів на різних стадіях 
навчання. Причина набору тільки кількох студентів 
щороку в браку необхідних інфраструктурних спо-
руд для навчання, особливо будівель внутрішньої се-
мінарії і семінарії першого ступеня. Є багато студен-
тів, які прагнуть і хотіли б приєднатися до Вікентійців.

Економічні умови
Регіон генерує достатньо фінансових ресурсів, що 
дозволяє місіонерам управляти звичайною діяль-
ністю регіону. Залежність від зовнішніх джерел фі-
нансування постала внаслідок спроби забезпечити 
необхідну інфраструктуру і засоби для розширення 
Вікентійського служіння в нові райони. Обнадійливо, 
що досягнення самоокупності включено в процес 
планування співбратів.

Танзанія набула цього статусу регіону в 2016 році і 
о. Ансгар Лугомі, C.M, співбрат з Танзанії, був при-
значений регіональним настоятелем. О. Томічан М, 
Візитатор Південної Індії продовжує візитацію і задає 
напрямок в регіоні. Ми висловлюємо подяку всім 
тим, хто сприяв перетворенням і хто продовжує ві-
дігравати важливу роль в зростанні Танзанії в якості 
регіону.

Метью Калламмакал, CM

Генеральний Асистент
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У 1967 році отець Пол Хендрікус Янссен створив 
Фонд Бхакті Лухур для допомоги дітям з обмеже-
ними можливостями в Індонезії. (Фото додається)
Канал Новини Азії USCAN показує наступну історію 
про дорогого співбрата Пола Хендрікуса Янссена.
Католики Східної Яви оплакують смерть популяр-
ного голландського Вікентійського отця Пола Хен-
дрікуса Янссена, 95 років, який помер 20 квітня в 
Маланзі, Східна Ява.
Отець Янссен став добре відомий заснувавши Індо-
незійський Пастирський інститут в Маланзі, Асоціа-
цію Інституту Світських Місіонерів та дитячі будинки 
для дітей з особливими потребами.
«Католицька церква у Східній Яві понесла велику 
втрату. Отець Янссен був головною силою в роз-
будові освіти»,- сказав отець Робертус Джоко Са-
лістйо, глава парафії Божої Матері в Мадіум, Східна 
Ява.
Він сказав, що покійний священик дуже любив ді-
тей. «Отець Янссен особливо любив дітей з інвалід-

ністю та створив багато дитячих будинків для них», 
- сказав він.
Народився в Амстердамі 29 січня 1922 року, був ви-
свячений в сан священика в липні 1947 року.
Його направила конгрегація стати місіонером в Ки-
таї, але комуністи змусили його поїхати, тому він по-
їхав в Індонезію в 1951 році.
У 1967 році він переїхав в Маланг і створив  Фонд 
Бхакті Лухур, щоб допомогти дітям з інвалідністю.
Фонд Бхакті Лухур  налічує більше 400 будинків, в 
яких живуть більше 2000 дітей.
Фонд обслуговує 15 провінцій.
Уряд визнав роботу отця Янссена, і він отримав на-
городу Сетя Ленкана від президента Сусіло Бам-
банг Юдхойоно.
Він був похований 24 квітня в Маланзі, Східна Ява
.
http://www.ucanews.com/news/well-loved-dutch-
vincentian-missionary-dies-in-indonesia/79037

Католики Східної Яви скорбіють по отцю Полу Хендрікусу Янссену
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Ми всі знаємо, що добрий пастир залишив 99 овець, 
щоб знайти одну загублену. Тепер ми можемо також 
свідчити, що Вікентій, добрий пастир, покинув отару 
вулиці дю Бак, щоб зустріти кілька овець за чотири-
ста кілометрів звідти.
Протягом двох днів серце Вікентія залишалося тут, 
щоб бути поряд з серцями хворими, пораненими 
і розбитими. Історія підсумувала новини. Останні 
три Дочки Милосердя, які працювали в лікарні Віші, 
прийшли тепер приєднатися до нас протягом всьо-
го шляху від Ле-Кото. Вони залишили свій центр се-
стринського догляду (EHPAD), щоб знайти місце, де 
вони колись служили і яке тепер змінилося. Серце 
знаходилося там, в каплиці лікарні, протягом цього 
тижня, присвяченого донорству органів. Один чоло-
вік засвідчив, що прожив ці останні чотири роки зав-
дяки пересадці серця, заявивши просто, що тепер він 
живе завдяки іншим і задля інших. Потім відгукнулися 
три людини: один віддав нирку своєму братові, який 
був також присутній. Тепер він в свою чергу є пацієн-
том, оскільки готується отримати нирку своєї дружи-
ни, яка готова зробити цей подарунок без найменшої 
скупості. Раптово ми зрозуміли, що «віддавати своє 
серце» вже не метафора, але досвід який пережили 
тисячі анонімних людей. Вони показали любов, що є 
заразною, любов, що творить чудеса. Хто після таких 
свідчень відмовився б дати своє серце?
Конференції Святого Вікентія де Поля в Віші, тепер 
як і більш ніж сто років тому проводяться, щоб по-
казати нам, наскільки просто віддати своє серце. Не 
було необхідності проводити годинну конференцію, 
щоб запросити нас відвідати одну людину їх громади. 
Також не було необхідності чекати великих способів 
зробити щось у своїй групі. Збираючись разом з ін-
шими в неділю, коли нудьга може бути смертельною, 
відновлюючи свій смак до життя, сидячи колом, насо-

лоджуючись смачним, домашній пирогом. Ці конфе-
ренції розкрили чудові приклади любові в дії. Хто міг 
відмовитися після цих свідчень, щоб їх власне серце 
заговорило?
Меса в Каплиці Місіонера запропонувала особливе 
свідчення плодів Місії. Серце Святого Вікентія хотіло 
битися в різних кінцях землі. «Для мене не достат-
ньо любити Бога, якщо мій брат або сестра також 
не люблять його». Святий Вікентій послав місіонерів 
в Мадагаскар, в Польщу і Алжир, ніколи не зупиня-
ючись на першій же корабельній трощі, незважаючи 
на несхвалення тугодумів, які вважали більш доціль-
ним залишити місіонерів у Франції. Сьогодні навколо 
нашого вівтаря службу проводили малагасійський, 
алжирський та польський священики в парадоксаль-
ному місіонерському перепутті. 400 років потому мі-
сіонери з цих країн, обраних Святим Вікентієм, тепер 
направлені служити у Франції. Хто б заперечив зараз, 
після цих свідчень, що серце Вікентія поширилося на 
край світу?
У суботу ввечері, в невеликій групі на чолі з парафіяль-
ним капеланом, зібралися в каплиці довкола серця Ві-
кентія. «Серце, що розбите, Боже мій, ти не нехтуй». 
Вони були здивовані нашим запрошенням і не знали, 
як виразити свою подяку. Остільки на їх життєвому 
шляху траплялося все, що було боляче, розчаровую-
чим і хаотичим, сльози замінили їх ритуальні молитви. 
Вони писали свої власні послання на листках паперу, 
кидали їх в урну, щоб вони повернулися на вулицю дю 
Бак. Після цих свідчень хто б міг заперечити, що всі 
серця б’ються в своєму власному ритмі?
У неділю серце Вікентія було в парафіяльній церкві 
Сент-Луїса. Це були прекрасні дні; урочиста органна 
музика, звичайно, не применшує простої побожності. 
Навіть парафіяльна спільнота Святого Пія V прийшла 
на деякий час, в тиші, щоб побачити серце Святого 
Вікентія. Дочки Милосердя зібралися зі старшими 
людьми околиць. Були нові відкриття і багато обмі-
ну з нашими сестрами з Бразилії, Іспанії та Польщі, 
як провидіння зібрало родину, переживаючи Царство 
вже тут і сьогодні.
У неділю вдень, єпархіальна група DUEC (стаємо од-
ним у Христі) була здивована, що серце Вікентія зі-
брало їх разом. Протягом довгих літаній серця шепо-
тіли в ритмі двох рефренів. Були ті, кому було нічого 
не потрібно, крім того щоб залишитися у тиші. Але всі 
погодилися з цим - що немає більшої любові, ніж від-
дати своє життя ... Їх висновок є також і нашим.
Група паломництва. Дім Місіонерів в Віші
Переклад: Ден Борлік, CM

Серце Святого Вікентія де Поля в Віші
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Серце Святого Вікентія де Поля  

в парафії Назаретської Богоматері в Парижі.

Монахи Святого Вікентія де Поля, що відповідають 
за парафію Назаретської Богоматері в Парижі, хо-
тіли досвідчити благодать 400-річчя Вікентійської 
харизми з парафіянами. Реліквію серця Святого Ві-
кентія де Поля, що здійснює паломництво з 25 січня, 
зустріли з ентузіазмом в церкві отець Гіллс Морен, 
парафіяльний священик, разом з парафіянами. Це 
сталося під час триденства, з вечора вівторка, 28 
березня по ранок четверга, 30 березня.
Відкриттям цієї визначної події було дуже святкове 
урочисте святкування Євхаристії;  реліквія була по-
міщена в святилищі церкви. Під час збору пожер-
твувань кожного учасника попросили записати свої 
прагнення і покласти їх в корзину  біля релікварію. У 
процесії віруючі підходили з глибокою вірою, йдучи 
до Святого Вікентія, який тепер може заступитися 
за нас. Це був сильний момент, дуже зворушливий, 
який усім дуже сподобався.
У четвер зранку  було організовано кілька святку-
вань довкола вшанування реліквії. Ці обряди були 
відзначені простотою, братерством і духом глибоко-
го зосередження.
Спеціальне зібрання було організоване для дітей. Це 

дало їм можливість також набагато більше дізнатися  
про життя пана Вікентія. З природною спонтанністю 
вони писали свої мрії і бажання, щоб представити їх 
у вигляді молитов, звернених до Господа через за-
ступництво Вікентія. Малюки висловили свою любов 
і свої побажання в малюнках квітів та пейзажах ....
Можна було легко побачити радість і вдячність в ви-
разах віри цих дітей.
Дочки Милосердя на вулиці дю Бак також прийшли 
помолитися з людьми цієї прекрасної парафіяльної 
родини, за їх громаду і за парафію.
Серце Святого Вікентія нарешті відправилося з па-
рафії ... Його проходження залишило позначку в 
наших серцях: «Це дійсно час віднайдення духовних 
ресурсів для всіх нас»; «Ми маємо тут неймовірну 
можливість, ми балувані …»
Ці два дні ознаменувалися молитвами і зібраннями, 
що перевершують наші відмінності, покоління і похо-
дження..
Послання Святого Вікентія залишається тут і нагадує 
нам: «БУДЬТЕ ДОБРИМИ! НАДАЙТЕ ДОПОМОГУ!».
Група паломництва 
Переклад: Ден Борлік, CM
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ООН

JCoR та VIN-JPIC

На зустрічі з Генеральним Настоятелем і його радою 
під час ради Tempo Forte в березні о. Гільєрмо Кем-
пузано, наш представник в Організації Об’єднаних 
Націй, доповів про свою роботу за останні 18 місяців. 
Він запропонував дві ініціативи з метою заохочення і 
підтримки інтеграції JPIC в життя і місію Конгрегації 
Місії за погодженням з Генеральним Настоятелем, 
Генеральною Радою і іншими комітетами Конгрегації 
зі схожими цілями.
1. Конгрегація Місії і Міжконгрегаційне співробітни-
цтво: в даний час багато глобальних конгрегацій пра-
цюють над деякими ініціативами в сфері Справедли-
вості, Миру і Цілісності Творіння. Ці Конгрегації все 
частіше усвідомлюють, що їх повідомлення і методи 
посилюються, коли вони об’єднують свої голоси і зу-
силля. В рамках заснованої робочої групи, о. Гільєр-
мо вклав велику частину свого часу, допомагаючи 
створити нову міжконгрегаційну коаліцію під назвою 
JCoR. Це робоча назва нещодавно створеної коалі-
ції католицьких релігійних громадських організацій з 
акредитацією в ООН, що шукає підтримку, щоб по-
чати зсув парадигми в культурі релігійного служіння, 
яке принесе користь як конгрегації, так і людям, яким 
вони служать, шляхом входження в еру міжконгре-
гаційного співробітництва та інтеграції робіт в сфері 
справедливості в місії на всіх рівнях від локольного 
до глобального. До теперішнього часу, враховуючи 

деякі вже існуючі коаліції, запрошення приєднатися 
до JCoR прийняли близько 100 конгрегацій. Гене-
ральний Настоятель підписав основоположний до-
кумент JCoR і попросив о. Гільєрмо виступати в яко-
сті його представника. Нова рада JCoR почне свою 
роботу в травні в Нью-Йорку. У цей вирішальний мо-
мент JCoR готова використовувати свою глобальну 
мережу і активізувати свою колективну адвокацію 
для вирішення глобальних проблем справедливості 
і забезпечення справедливого переходу до стійкої, 
рівноправної моделі розвитку для всіх людей і для 
планети.
2. VIN-JPIC - ще одна спроба співробітництва між 
Вікентійцями. Друга ініціатива, яку наш представ-
ник в ООН представив на зустрічі ради Tempo Forte 
була VIN-JPIC: Вікентійська Міжнародна мережа з 
питань Справедливості, Миру і Цілісності Творіння. 
Генеральний Настоятель і його рада також схвали-
ли цю внутрішню мережу. Ця мережа побудована на 
динамічності і потрібності нашої Харизми. VIN-JPIC 
просуває цінності і відносини Справедливості, Миру 
і Цілісності Творіння на особистому, спільнотному, 
провінційному і міжнародному рівнях Конгрегації. 
VIN-JPIC являє пророчу позицію Конгрегації шляхом 
приєднання свого голосу до тих, хто волає до спра-
ведливості і надаючи голос нашій планеті і тим, хто 
мовчки бореться за справедливість. Це структура 
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Прес-служба

Зв’язок зі світом: Прес-служба Вікентійської Родини

Конгрегації Місій, що орієнтована на діяльність для 
підтримки і / або просування кампаній, спрямованих 
на усунення причин несправедливості і порушення 
прав людини. Кожній провінції було запропоновано 
назвати свого представника в цій мережі. На кожній 
конференції візитаторів / провінцій буде координа-
тор і глобальне оживлення ініціативи.
VIN-JPIN може внести свій вклад в дуже динамічні 
відносин між провінціями, створюючи нові точки пе-
ретину / обговорення / уваги. VIN-JPIC може також 
генерувати постійну актуалізацію нашої ідентичності і 
нашої місії, як вказано в наших Конституціях (№ 2 та 
12). Ця ініціатива виникла під час обговорення на Ге-
неральній Асамблеї 2016 року (Заключний документ 
- Напрями Діяльності, 3-тя частина).
Ці дві ініціативи можуть точно зміцнити навички ад-
вокації (через навчання) членів Конгрегації на кожно-

му рівні служіння (на місцевому, національному, регі-
ональному і глобальному рівнях); систематизувати і 
розширити адвокаційну комунікацію між провінціями 
і між різними рівнями служіння, включаючи наше міс-
цеве, провінційне, регіональне і глобальне лідерство; 
провести адвокацію розподільних механізмів праці і 
ресурсів серед спільнот на кожному рівні служіння; 
і здійснити скоординовані, конгрегаційні (разом з 
JCoR) адвокаційні кампанії, спрямовані на осіб, що 
визначають політику на різних рівнях і в сферах по-
треб / інтересів країн і регіонів.
Ці відкрита діяльність, до якої запрошуються люди, 
які хочуть взяти участь в просуванні справедливості, 
миру і цілісності творіння. Якщо ви відчуваєте покли-
кання до цього конкретного служіння ... творчо при-
єднуйтеся до ініціатив!

Засади утворення

З ініціативи о Томажа Мавріча і  Виконавчого 
комітету Вікентійської Родини, .famvin Digital 
Network запускає он-лайн прес-службу Вікентій-
ської Родини.

Ось вона!

http://famvin.info  

Метою цієї служби і прес-ініціативи є ознайом-
лення широкої громадськості з:

історичним і нинішнім внеском Вікентійської Ро-
дини;

особою Святого Вікентія де Поля і інших святих 
і блаженних Вікентійської Родини та їх впливом 
на світову культуру;

подіями, пов’язаними з 400-ю річницею харизми 
Святого Вікентія де Поля і його послідовників.

Якщо у вас є особисті контакти у вашій націо-
нальній пресі або в світовій пресі, будь ласка, 
зв’яжіться з Айдан Р. Руні, C.M. за адресою

info@famvin.org  
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Nominationes / Confirmationes 

OLANGUINA Frédéric Armand 04/04/2017 Director DC Cameroon

GONZÁLEZ HERNANDO Joaquín 04/04/2017
Director DC 

Madrid-Saint Louise

BARTA Szabolcs
22/04/2017 

(Begins 08/05/2017)
Visitor Hungary

BAÑAGA LAPUS Gregorio Jr.
28/04/2017

(Begins 14/06/2017)
Visitor Philippines

Ordinationes

BANABAI Fragé Sac Por 28/02/2017

DARLOT Antoine Sac Por 28/02/2017

NECROLOGIUM

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

DOBKOWSKI Eugeniusz Sac 07/04/2017 Pol 91 70

GUNS Edmond Henri Sac 07/04/2017 Cng 102 82

COELHO NUNES José Atanásio Sac 17/04/2017 Flu 98 79

JANSSEN Paul Henricus Sac 20/04/2017
Ids

(Hol)
95 76

HYNES Thomas J. Sac 21/04/2017 Orl 89 65

ANSLOW Thomas C. Sac 28/04/2017 Occ 71 50
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