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Я вірю, що на всіх нас певним чином вплинули різні по-
відомлення, які опублікував Папа Франциск. Сьогодні 
більше, ніж будь-коли раніше, необхідно жити за Єван-
гелієм, фундаментальне джерело якого знаходиться 
в особі Ісуса Христа. Крім того, як Вікентійці ми як і 
раніше покликані пити з того ж колодязя (Буття 21), 
що і наш засновник. Папа нагадав нам про все це у 
своєму листі, адресованому Вікентійській Родині. Я 
просто хочу наголосити на деяких моментах, які мо-
жуть допомогти спрямувати нашу родину у найближ-
чі роки.
Дух використовував його як знаряддя для виховання 
щирого імпульсу в Церкві.
Папа починає промову, підкреслюючи актуальність 
Вікентія де Поля, зосереджуючи увагу на його від-
критості до провидіння та його пошук Бога. Він зга-
дує фундаментальний досвід Фольвія і Шатійона, 
символів його остаточної зустрічі з Ісусом Христом 
та віднайдення місіонерського характеру його покли-
кання. Папа використовує прекрасний образ який, не 
обходячи увагою лідерство та духа служби Вікентія, 
говорить красномовніше слів про його характер та 
стійкість: «маленьке гірчичне зерня». Папа Франциск, 
крім висвітлення пророчих осяянь Вікентія, зосере-
джує увагу на Вікентії як зразку милосердя, що дав 
щирий імпульс Церкві і який завжди прагне допомог-
ти тим чоловікам і жінкам, які перебувають в найбіль-
шій нужді. Папа також згадує духовну чуттєвість та 
людське розуміння Луїзи де Маріяк.
Його свідчення запрошує нас завжди шукати, буди го-
товими що Господнє Слово і Його погляд на нас зди-
вують нас.

Папа підкреслює актуальність нашої харизми, засно-
ваної на свідченні Вікентія де Поля і його досвіду Ісу-
са Христа. У той же час, наші очі повинні також сфо-
кусуватися на «іншому», який живе у глобалізованому 
світі та у суспільстві, що постійно змінюється.
Милосердя, по суті, не задовольняється добрими 
практиками минулого, але здатне трансформувати 
теперішнє.
Я вірю, що ці слова є найкращою точкою відліку, якщо 
ми хочемо поглибити нашу харизму. Так, ми повинні 
навчитися трансформувати теперішнє (те що дуже 
властиве для Вікентія де Поля і що вимагається від 
нас як від родини). Тепер, коли насіння стало вели-
ким деревом, ми покликані продовжувати трансфор-
мувати реальність з перспективи милосердя. Таким 
чином, довіряючи Богу і зосереджуючись на завтраш-
ньому дні, ми підемо бачити Ісуса в наших сестрах та 
братах, що страждають.
Нарешті, я вважаю, що Франциск говорив з нами з по-
зиції власного життєвого досвіду, з того, що він відчу-
ває і бачить, і тому просить нас взяти участь у процесі 
становлення тої Церкви, яку він гостро бажає, тобто 
бідної Церкви для бідних чоловіків та жінок. Я не маю 
жодного сумніву в тому, що є інші виклики, які треба 
буде долати, але час і обставини дадуть нам зрозумі-
ти у який спосіб ми завдяки нашій харизмі можемо 
продовжувати робити внесок у Церкву. Нехай Го-
сподь  продовжує зміцнювати нас у нашій подорожі.
Текст: Веро Карлос Ернесто Урбіна Верона, Семіна-
рист, провінція Перу

Переклад: Чарльз Т. Плок, CM Східна провінція, США

ВІКЕНТІЙ В ЧАСИ ФРАНЦИСКА
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«Сто років присутності Конґреґації в парафії 
Сан-Хоакін»

Острів Куба зазнав величезних погодних змін 
через ураган Ірма, що рухався через нашу країну 
... всі ми бачили новини про повені та трагедію. 
Однак сьогодні ми отримали хороші новини. Отець 
Гектор Мануел Фарфан, CM (провінція Колумбія) 
який кілька років служив на Кубі, ділиться з нами 
деякими подробицями Парафіяльної місії, в якій 
брали участь так багато членів від CLAPVI.

Папа Іоан Павло II розпочав свій візит на острів 
Куба в 1998 році такими словами: «Нехай Куба з 
усіма своїми чудовими можливостями відкриває 
себе всьому світу, і нехай світ відкривається Кубі» 
(Вітальна церемонія в Кубі, 21 січня 1998 р.). Ці 
слова мали трансцендентне значення в історії цих 
людей, які мають глибоке християнське коріння. 
Дійсно, Вікентійська Родина щойно святкувала 
100-ту річницю прибуття Конгрегації у велику 
парафію Сан-Хоакін (розташована у муніципалітеті 
Сан-Луїс, приблизно в 30 кілометрах від міста Сан-
тьяго) ... і в той же час Конгрегація відсвяткувала 
150-річчя свого прибуття на Великі Антильські 
острови.

Місіонери приїхали з десяти різних латиноаме-
риканських провінцій (Аргентина, Чилі, Бразилія, 
Колумбія, Панама, Коста-Ріка, Домініканська Рес-

публіка, Мексика, Куба та Венесуела) ... у цю групу 
ввійшли чотирнадцять священиків, п’ятнадцять 
мирян, один брат, дві Дочки милосердя, чотири 
семінаристи та шість кандидатів з провінції Куба. 
Іншими словами, заради цієї місію зібралися 
близько сорока двох осіб разом з п’ятдесятьма па-
рафіянами. Спеку антильського сонця було легко 
ігнорувати, оскільки члени CLAPVI зібралися, щоб 
відзначити дві важливі події: 400-ту річницю від 
початку Вікентійської харизми та 100-ту річницю 
прибуття Конгрегації в парафію Сан-Хоакін. Інши-
ми словами  це свято поєднувало події, що відбу-
лися в 1617 році у Фольвій та Шатійоні, з подіями, 
що відбувалися в 2017 році у місці, де ще близько 
50 років тому люди не називали Бога своїм Отцем. 
Але, як це траплялось протягом всієї історії спасін-
ня, завжди буде «залишок Ізраїлю».

З 31 липня по 16 серпня в парафії проходила Пара-
фіяльня місія ... ніхто не визначав тему. Кожного 
ранку команда місії (у складі духовних і світських 
осіб) збиралася разом для молитви, а потім виру-
шала до двадцяти п’яти місійних центрів (парафія 
складає приблизно 1200 квадратних кілометрів 
із населенням близько 135 000 осіб). У кожному 
центрі творчість та досвід Вікентійських місіоне-
рів надихали їх під час домашніх візитів, зустрічей 
з дітьми та підлітками, а також хворими та найбід-
нішими.

ПОПУЛЯРНА МІСІЯ CLAVVI НА КУБІ
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Інша дорога привела одного з наших філіппінських 
співбратів до Папуа-Нової Гвінеї і врешті-решт цей 
співбрат став членом команди Вікентійської між-
народної місії. Отець Джоель Бернардо, CM при-
їхав до Папуа-Нової Гвінеї в якості співробітника 
Меланезійського інституту (MI) у жовтні 2015 року. 
Ця установа є відомим соціально-пастирським ін-
ститутом, що базується в Гороці (провінція Східний 

Гайлендс). З 1969 р. Інститут допомагає місіям і 
місіонерам своїми соціальними дослідженнями, 
публікаціями, тренінгами з підвищення кваліфікації 
та курсами про культуру. Участь о. Джоеля у роботі 
з розвитку та його академічний досвід в Соціальній 
антропології роблять його належним кандидатом 
на посаду в Інституті, який протягом багатьох років 
займається такими питаннями: міжконгрегаційні 

АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ЗРОСТАННЯ МІСІЇ В МЕЛАНЕЗІЇ

Коли почала наближатись ніч, втома від спеки дня 
породила надію та радість від того, що доторкну-
лись до людей голодних і спраглих Бога.

Було багато досвіду, розповідей, таких як літня 
жінка, яка розповіла нам, що вона сподівається, 
що їй не доведеться чекати ще сотню років на 
проповідь Парафіяльної місії або як єпископ Діо-
нісіо, який розповів нам, що він знав вікентійців з 
1950-х років, коли вони проповідували Парафіяльні 
місії. Діти, підлітки та молоді люди висловлювали 
свою віру в милостивого Бога, об’явленого Ісусом.

Ця місія була виконана не за якимись великими 
зразками, але мала стати знаком присутності 
Бога, насінням, яке посаджене в землю і яке, має-
мо надію, дасть плоди.

Також слід згадати, що помер Отець Ісус Марія Лу-
заретта ... він так багато зробив для плануванням 
цієї місії і хотів взяти  у ній участь. Ми впевнені, 
що зі свого місця на небесах він представ перед 
Богом і попросив Бога благословити народ Куби.

Водночас ми хочемо подякувати членам CLAPVI 
(співбратам і мирянам) за їх внесок, оскільки вони 
взяли участь у Парафіяльній місії ... вони ділили-
ся своєю радістю і надією з людьми цієї землі і 
ми сподіваємося, що люди відкриють свої серця 
посланню Ісуса Христа. Ми також хочемо подяку-
вати віруючим із Сан-Луїс та Меллі за те, як вони 
вітали кожного місіонера.

Переклад: Чарльз Т. Плок, CM
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місії та міжкультурне життя, екуменізм і т. д.

Курс введення в культуру (COC) для місіонерів. Три 
Вікентійські співбрати, Марселіано Оабель, CM і 
Марцін Вробель, CM (що служать в Папуа-Новій 
Гвінеї), а також о. Ентоні Панноз (що служить на 
Соломонових островах), взяли участь у трьохтиж-
невому курсі, що був розроблений для поглиблен-
ня розуміння місіонерами дуже різноманітних 
суспільств і культур Папуа-Нової Гвінеї. Інститут 
також підтримав ініціативи щодо розширення та 
урізноманітнення курсів підвищення кваліфікації  
«міні-курсами»  для місіонерів корінних народів. На 
початку 2017 року отця Джоеля запросили прове-
сти новаторський «курс розуміння культури» для 
групи релігійних жінок. В різних курсах акцент ро-
бився на необхідності особистого розуміння певної 
корінної культури з метою розуміння культурного 
різноманіття та сприяння міжкультурному досвіду 
в місії.

Нашого співбрата недавно запросили його колеги 
SVD в Інституті, щоб провести сесії для представ-
ників SVD, які працюють у районі Сімбу-Горока 
(СимГо). Ці сесії були настільки успішними, що кон-
грегація SVD запросила його провести подібні се-
сії для інших груп місіонерів, що працювали в Гай-
лендс.

Вікентійці лише «нещодавно» почали служили в Ме-
ланезії (Папуа Нова Гвінея та Соломонові острови). 
Тим не менш, наша місія розміщена в деяких дуже 
стратегічних районах. Так ми служимо на південно-
му сході більшості Приморських провінцій затоки 
Мілн та на південно-західному кордоні з Індонезі-
єю та Австралією в Західній провінції. Ми також 
виконуємо місію з етнічно відмінними корінними 
групами, такими як гойлали Центральної провінції 
та тробріанці в затоці Мілн. Ми представлені як 
в сільських районах (спільноти Войтапе і острівні 
села Кірівіна), так і міських районах (Порт-Морсбі 

в передмістях Бомани та на материковій частині в 
Алотау). У нас також є централізований формацій-
ний дім, що служить для майбутнього духовенства 
для всіх церковних дієцезій Папуа-Нової Гвінеї.

Ці стратегічні пункти місії також представляють 
потенційні майданчики для покращення служби Ін-
ституту, що, в той же час, дозволить отцю Джоелю 
надавати допомогу іншим Вікентійським місіям. 
У 2016 році у рамках проекту «Шлюбне та сімей-
не життя» серед сільських спільнот в парафіях під 
управлінням Вікентійців (Алотау, Кірівіна, Бомана) 
були проведені деякі попередні дослідження. Після 
недавніх Вікентійських реколекцій в Алотау (тра-
вень 2017 р), Джоель залишився для подальшої 
роботи в Мілнській затоці (материкова частина 
Алотау, Нормамбі та острів Кірвіна). Це включало 
направляючі сесії з критичних питань сімейного 
життя. Наш співбрат також модерував сесії семі-
наристів єпархії, в тому числі нещодавню сесію на 
чутливу тему «Духовенство та їх участь у політиці в 
Папуа-Новій Гвінеї».

Мобільність о. Джоеля дозволила йому підтрима-
ти відродження Товариства Святого Вікентія де 
Поля в цій країні. Наш співбрат допоміг команді Ав-
стралії (команда складалася з членів Товариства 
Вікентія де Поля з цього континенту) оцінити стан 
існуючих SVDP конференцій у гірських дієцезіях. Ві-

зит до Алотау ще більше посилив перспективи про-
сування на рівні дієцезії Товариства під наглядом 
нашого Вікентійського єпископа Роландо Сантоса.

Робота отця Джоеля серед спільнот Массіма в за-
тоці Мілн (в дієцезі Алотау) спирається на страте-
гічну можливість Інституту щодо етнографічних 
досліджень у прибережній та морській місцевос-
тях, щоб доповнити свою роботу в районі високо-
гір’я. В даний час Інститут співпрацює з корінними 
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спільнотами методом, відомим під назвою Метод 
спільної діяльності (PAR). Тробриандські острови, 
на яких працюють два співбрати (Отці Хомеро Ма-
рин і Марселіано Оабель), служать стратегічним 
місцем для альтернативних процесів, які передба-
чають створення потенціалу спільноти для польо-
вих досліджень, управління проектами, адвокації 
та культурологічного просування. Наш співбрат не-
щодавно завершив процес попереднього навчання 
та формування дослідницьких груп з вивчення ко-
рінних народів, члени яких розпочинають дев’яти-
місячний етап консультування та збирання даних 
від села до села.

Ця постійна робота зробити місію більш регіональ-
но спрямованою зрештою, дозволить нашому 
співбрату співпрацювати з іншими Вікентійськими 
командами,  які працюють у Західному Папуа, ви-
конуючи місію в Папуа-Новій Гвінеї - пограничних 
районах Індонезії та на Соломонових островах.

О. Джоель Й. Бернардо, CM
Меланезійський інститут пасторальної  

та соціально-екологічної служби
Горока, провінція Східний Гайдлендс Папуа Нова Гвінея 

jobocm@yahoo.com
Відредаговано для публікації: Чарльз Т. Плок, CM

Нещодавно Мексика зіткнулася з силою 
природи, і ми стали свідками розгортання цієї 
трагедії, а також ми переживали солідарність 
з народом Мексики. Отець Жозе де Ісус 
Пласценція Касільяс, CM, Візитатор провінції 
Мексика, надіслав нам повний звіт про ситуацію 
місій Вікентійської Родини.

Ми зодягаємось в слова нашого вчителя Ісус: 
«Приходь і працюй у моєму винограднику». У 
цей час ми розглядаємо ці слова як спеціальне 
запрошення, яке поширюється на всіх членів 
Вікентійської Родини - працювати разом в ім’я 

мексиканської церкви, яка сьогодні страждає 
внаслідок непередбачуваної сили та могутності 
природи. Нещодавно різні країни пережили 
цю силу та могутність, Карибський басейн, 
Сполучені Штати, а сьогодні наша улюблена 
Мексика.

Що стосується Мексики ... протягом одного 
місяця Мексика зазнала сили урагану Лідія, 
який вразив півострів Нижньої Каліфорнії та 
урагану Катя, який зачепив і завдав великих 
збитків в штатах Чьяпас, Оахака, Табаско, 
Веракруз і Пуебла.

ПРИХОДЬ І ПРАЦЮЙ У МОЄМУ ВИНОГРАДНИКУ

В і с н и к
вересень 2017



СМ
М

ек
си

ка

8

7 вересня землетрус на 8,2 бали вразив штати 
Чіапас, Оахака, Табаско, Веракруз, Тлаккала, 
Герреро, штат Мексика та Мехіко. Цей 
землетрус відчувався в Гватемалі, Сальвадорі, 
Гондурасі, Нікарагуа, Панамі, Коста-Ріці та 
Еквадорі. Нанесена шкода була найбільшою у 
штатах Чьяпас, Оахака і Табаско: дев’яносто 
одна людина загинула, пошкоджені або 
зруйновані тисячі будинків і більш як сотня 
церков отримала великі тріщини у стінах. 
Було понад дві тисячі поштовхів ... Найбільш 

серйозний показник становив 6,1 бали. Тільки-
но Вікентійська Родина почала мобілізуватися, 
щоб підтримати ці громади, трапилася ще одна 
трагедія.

19 вересня, коли народ Мексики відзначав 
пам’ять тридцять другої річниці землетрусу 
1985 року, що спричинив тисячі смертей 
і незлічені збитки, землетрус на 7,1 бали 
(епіцентр був у штаті Пуебла) знову струснув 
землю під ногами мексиканського народу.

Після землетрусу я мав можливість 
поспілкуватися з усіма місцевими спільнотами 
Конгрегації місії та з Візитаторкою Дочок 
Милосердя (сестрою Алісією Маргаритою) а 
також з деякими членами Вікентійської Родини. 
Безсумнівно люди були налякані та схвильовані, 
коли розгорнулися ці події. В даний час я можу 
сказати, що місіонери в районах, що найбільш 
постраждали (Мехіко, штат Мексика, Пуебла, 
Морелос, Веракруз) знаходяться у безпеці. 
Сестра Алісія сказала мені, що всі Дочки так 
само в безпеці і працюють з жертвами цієї 
катастрофи. Мене також проінформували, що, 

дякуючи Богу, жоден із членів Вікентійської 
Родини не входить до числа загиблих.

Ми скасували зустріч Вікентійської Родини, що 
мала відбутися у Долині Мехіко (23 вересня), 
щоб мати можливість разом взяти участь у 
допомозі. Це включало в себе наступне: члени 
AIC працюють з жертвами в притулках, члени 
JMV збирають матеріали для першої допомоги 
і інші необхідні матеріали, Дочки Милосердя 
співпрацюють з іншими установами та служать 
медсестрами, члени Конгрегації (включаючи 
семінаристів) допомагають розібрати завали 
та готують їжу людям, що залучені в рятувальні 
операції, члени Товариства Вікентія де Поля 
підтримують людей, що втратили свої будинки 
... багато інших членів Родини залучені у 
надання допомоги і роблять це дуже смиренно.

Прояви солідарності неймовірні...  люди 
вийшли з руїн щоб виявити велич їхнього серця: 
люди брали участь в численних пошукових 
та рятувальних заходах а також у сервісних 
проектах, які передбачають роздачу продуктів 
харчування службам оперативного реагування, 
лікарям та медсестрам, які допомагають 
людям на вулицях.

Що стосується майна / житла місіонерів, я можу 
повідомити, що деякі церкви були пошкоджені 
і стіни тріснули. На даний час повідомляється, 
що в усій Мексиці загинуло близько 250 людей, 
пошкоджено 2224 школи, зруйновано 49 
будівель, а також багато будинків, церков та 
підприємств було серйозно пошкоджено.

Ми дякуємо Богові за те, що жоден член 
Вікентійської Родини не загинув під час цієї 
трагедії  і ми також хотіли б  висловити свою 
вдячність Генеральному Настоятелю, членам 
Курії, Американським Візитаторам, а також всім 
тим членам Вікентійської Родини, хто висловив 
свою стурбованість про людей Мексики і про 
Вікентійську Родину в Мексиці.

Текст: Жозе де Ісус Пласценція Касільяс, CM

Візитатор, Провінція Мексика

Переклад: Чарльз Т. Плок, CM
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Регіон Танзанія, будучи частиною провінції Пів-
денної Індії, знайшов унікальний спосіб привер-
нути увагу до 400-річчя від початку Вікентійської 
харизми. Всі співбрати (двадцять два) зібралися 
разом у Духовному центрі Св. Михаїла (під управ-
лінням сестер Івреї, у Вейлу, Додома) з 10 по 15 
вересня 2017 року. Хтось їхав приблизно день на 
машині або на автобусі, тоді як інші мали проїха-
ти 12 годин, щоб дістатися до місця зустрічі. З ве-
ликим ентузіазмом всі готові взяти участь у тиж-
нях Вікентійських досліджень, метою яких було 
відновити наше спільне життя. Армада Ріянто 
CM, а також члени SIEV (Міжнародного Секрета-
ріату з Вікентійських досліджень з Індонезії були 
запрошені для проведення цих сесій.

Обговорювані теми оберталися навколо «істори-
ко-духовних аспектів» святкування 400-ї річниці 
харизми, наприклад історії Вікентія де Поля та 
Конгрегації Місії; Фольвіля та Шатійона-ле-Домб; 
історії розвитку конституцій; Вікентійської іден-
тичності; життя спільноти; п’яти характерних 
чеснот; шляху Вікентія де Поля. Ці різні теми об-
говорювалися та досліджувались з перспективи 
теми цього ювілейного року. Я був чужинцем, і ви 
мене прийняли!

Ці теми розвивалися з використанням творів Ві-
кентія де Поля, наших нинішніх Конституцій, а та-

кож Загальних правил. Отримавши певну інфор-
мацію на цю тему, учасники зібрались у менші 
групи, в яких люди могли поділитися своїм досві-
дом та поглибити своє розуміння Вікентійської 
харизми. В другій половині дня відбулося пленар-
не засідання, під час якого групи поділилися з усі-
ма учасниками результатами своєї роботи. Був 
також час для подальшого обговорення теми. 
День закінчувався загальним підсумком роботи 
за день.

Це був не час спільної вечірки з вином чи пивом 
для святкування нашої харизми, але те, що відбу-
лося протягом цього тижня Вікентійських дослі-
джень було найбільш важливим для відновлення 
нашого життя і найбільш прийнятним способом 
відзначити початок нашої харизми, особливо 
оскільки ми рухаємось вперед і починаємо пла-
нувати майбутнє.

Щасливого святкування 400-річчя від початку на-
шої місії та милосердя!

Текст: о. Чарльз CM та о. Армада CM 

Підготовлено до публікації: Чарльз Т. Плок, CM Східна 
провінція, США

ОСОБЛИВЕ СВЯТКУВАННЯ 400-Ї РІЧНИЦІ ХАРИЗМИ МІСІЇ  
ТА МИЛОСЕРДЯ В ТАНЗАНІЇ
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У рамках ювілейного року, в якому ми святку-
ємо 400-річчя від початку нашої харизми і від-
повідно до наших конституцій (#47.2) та наших 
провінційних норм (#14), провінція Конго орга-
нізувала реколекції для співбратів.
З 27 липня по 3 серпня перші реколекції відбу-
лися Ійонді (поблизу Мбандака). Ці реколекції 
були розраховані для співбратів, які служать в 
районі Мбандака-Бікоро, і їх очолив отець Сте-
фанс Мвака, CM (провінція Конго). Протягом 
різних занять отець поділився деякими погля-
дами на тему, що розглядалася під час однієї з 
сесій CIF, а саме, «Вікентійська ідентичність в 
конституціях, робота Святого Духа задля спа-
сіння бідних».
Другі реколекції, 13-18 серпня, були проведені 
в Кмвензі в школі Святого Вікентія де Поля. Те-
мою було: «Життя Вікентійської харизми в світ-
лі наших конституцій та Статутів». Ці реколекції 
проводив отець Маруні Халил, CM (провінція 
Близького Сходу), а участь у духовних практи-
ках взяли співбрати, що служили в районі Кін-
шаса та побережних районах. У своїх різних 
виступах отець Маруні наполягав на тому, що 
щоденне проживання нашої харизми немож-
ливе без звернення до фундаментальних тек-

стів Конгрегації, які скеровують і направляють 
наше Вікентійське покликання.
На закінчення реколекцій було проведено тра-
диційний обмін думками та навчальне заняття 
з бухгалтерського обліку. Візитатор, отець Бер-
нардін Йока, заохочував співбратів поділитися 
своїм апостольським досвідом один з одним і 
поділитися з ним своїм баченням щодо провін-
ції.
У своєму виступі Візитатор нагадав співбра-
там, що провінція належить їм. Тому кожен із 
співбратів повинен служити так, щоб провінція 
(наша матір) могла розвиватися. Крім того, він 
заявив, що ми повинні перегорнути сторінку в 
нашій історії і, в результаті засвоєних уроків з 
минулого, зосередитись на кращому майбут-
ньому, на кращому завтрашньому дні.
Після цього зібрання спільноти, було запрошено 
експерта з бухгалтерського обліку для прове-
дення навчання щодо кращих практик бухгал-
терського обліку. Кожна з цих сесій реколекцій 
завершилася поїздкою вздовж річки Конго.
Нехай Бог благословить нас і наше служіння.

Текст: Бернандін Йока, CM
Переклад: Чарльз Т. Плок, CM

ЩОРІЧНІ РЕКОЛЕКЦІЇ ТА ПОСТІЙНА (ПЕРМАНЕНТНА)  
ФОРМАЦІЯ ПРОТЯГОМ ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ ПРОВІНЦІЯ КОНГО
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11 вересня, на свято Йоана Ґабрієла Пербуара, розпо-
чалася, як і було заплановано, братерська зустріч місіо-
нерів провінції Еквадор в молитовному Домі «Священні 
серця» в Конокото, приблизно в 12 км від Кіто. Отці Хав’єр 
Альварес, Генеральний Вікарій, та Аарон Гутьєррес, Гене-
ральний Асистент, провели цю зустріч. Зустріч пройшла 
в контексті святкування 400-ї річниці нашої Харизми, яка 
закликає нас жити відповідно до особливості нашого по-
кликання до Конгрегації. Ми провели час наступним чи-
ном: почали в понеділок вранці  з  прийому та організації 
учасників. Дякувати Богу,  всі члени провінції були при-
сутні, крім одного чи двох, які не змогли приїхати з певних 
важливих причин.

В другій половині дня після короткої презентації робо-
ти та методу цього тижня о. Хав’єр прояснив, що це не 
Провінційна асамблея, а скоріше «Зустріч для роздумів 
та діалогу» щоб зробити деякі висновки  щодо розвитку 
Провінції. Він оголосив, що ці отці з Генеральної Курії не 
приходять до нас як спасителі. Чого прагне команда, так 
це запропонувати глибоку рефлексію щоб прийти до зо-
бов’язань, як особистих так і спільних, намагаючись бути 
позитивними, а не зосереджуватися на проблемах. Діа-
лог, що є щирим, ясним  і проникнутий духом милосердя, 
буде червоною ниткою, яка проходить через всю зустріч 
у спробах відшукати в усіх нас волю Божу. Діалог перед-
бачає, що ми слухаємо один одного, не звертаючи уваги 
на упередження.

У вівторок ми міркували про необхідність роботи над про-
ектами, що передбачають нову культуру планування та 
оцінки. «Проект Генеральної курії» (о. Хав’єр Альварес) 
та «Проекти: провінції, спільноти та особисті» (о. Аарон 
Гутьєррес). Важливо, що ми переглядаємо нашу місію, 

щоб віднайти засоби, які допомагають нам жити ефек-
тивно. Проект завжди спрямований у майбутнє, з точки 
зору постійного оновлення, як вказують Конституції та 
Статут Конгрегації. Кожен з проектів: провінції, спільноти 
чи особистий повинен мати за основу Генеральний Про-
ект КМ, який завжди пов’язаний з нагальністю відпові-
сти сьогодні на Харизсу Св. Вікентія. Вони також повинні 
враховувати та застосовувати Конституції, Статути та 
Провінційні норми. Всі проекти повинні розроблятися в 
молитві, у глибоких та щирих розважаннях і в атмосфері 
розпізнавання. Ці проекти допомагають нам розвивати 
наше братство, коли ми виконуємо нашу місію.

На наступний день о. Аарон скеровував роботу на тему 
про спільне життя: «Єдність та Спільнота», «Прозорість» 
та «Підзвітність». Наприкінці дня ми розглянули тему «Не-
від’ємні аспекти життя в спільноті». О. Аарон сказав нам, 
що «спільне життя походить від Бога (Трійці)». Істинною 
християнською спільнотою є зображення Трійці. Якщо ми 
втратимо спільне життя, Місія зазнає негативного впли-
ву в самих її засадах. З цієї причини необхідно посилити 
наше спільне життя, адже це спільне життя допоможе 
нам зростати і вийти з кризи ... Дух віри, надії та милосер-
дя повинен бути основою для відновлення провінції...». 
Ми повинні мати багато надії. Це відобразиться в «нових 
паростках», які дадуть «нове обличчя» Конгрегації.

О. Аарон сказав, що Св. Вікентій де Поль присвятив себе 
кращій службі бідним як у духовному, так і в фізичному 
аспектах. Це посвячення ніколи не може бути відсутнім, 
якщо ми хочемо залишитись вірними нашій харизмі. 
Зростання спільноти залежить від зростання особисто-
сті кожного. У спільному житті як спільні, так і особисті 
аспекти живляться єднанням з життям Христа та з Хри-
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стом. Активізм і індивідуалізм руйнують життя спільноти 
оскільки вони відокремлюють нас від спільної місії. Це 
момент, щоб усвідомити, що спільне життя – це не про те, 
щоб бути разом, але про те як бути об’єднаними як брати 
у Христі.

У четвер о. Хав’єр допоміг нам розважати над необхід-
ністю «формувати форматорів», а також про важливість 
знову з новим запалом взятися за місію помноження 
покликань. Він навів нам статистику та приклади того, 
що відбувається в різних провінціях КМ. В другій поло-
вині дня ми говорили про те, як підтримувати «етапи по-
чаткової формації» і що важливо навчитися думати про 
Конгрегацію як міжнародну, міжкультурну та міжпровін-
ційну. Проект КМ сьогодні полягає в тому, щоб досягти 
цієї мети, заснувавши духовні семінарії та теологати на 
міжпровінційному рівні.

Останній ранок, в п’ятницю, ми присвятили обговоренню 
складових, щоб виробити «План зростання для Провінції 
Еквадор» і план заходів для «підтримки Асистента, який 
здійснює нагляд за цією Провінцією». Нас запросили мрі-
яти про нову Провінцію, з відповідальністю і залученням 

усіх. Це стане можливим, якщо ми любитимемо нашу 
Конгрегацію і якщо ми віритимемо твердженню Св. Ві-
кентія: «Любов винахідлива до нескінченності».

З перспективи цього знання  нам потрібно «переглянути 
працю», «оживити форми місії», «відновити службу заохо-
чення до покликань і відновити формацію, як початкову 
так і перманентну»; «зобов’язатися більш глибоко попу-
ляризувати та проводити навчання серед Вікентійських 
мирян». Ми не повинні залишатися на рівні надання фі-
нансової допомоги, а також боротися за справедливість 
та покращення умов для бідних.

Окремі люди і місцеві спільноти повинні уникати байду-
жого ставлення до провінційних установ. Ми покликані 
підтримувати «проактивне» ставлення, що допоможе нам 
перемогти індивідуалізм та зосередитися на місцевій 
спільноті. Якщо окремі особи та місцеві спільноти не під-
тримують Установу, вони програють і ми всі програємо.

Братерська зустріч завершилася 15 вересня, в день 
пам’яті Матері Божої Скорботної, святою Євхаристією та 
надією на кращі дні.

Текст: Макс Едуардо Рейєс, CM

29 вересня 2017 р. отець Томаж Мавріч, CM,Генеральний 
Настоятель, за одностайною згодою його Ради, затвер-
див прохання Віце-провінції В’єтнаму про створення 
провінції. Після консультацій зі співбратами у В’єтнамі 
офіційний акт переходу віце-провінції у статус провінції 
відбудеться 8 лютого 2018 року. В’єтнам став віце-про-

вінцією в 2011 році і в даний час налічує 77 співбратів: 
72 священиків, 3 брати, 1 перманентний диякон та 1 за-
лучений студент. Середній вік співбратів становить 46,5 
роки і таким чином провінція стає однією з наймолод-
ших у Конгрегації. У провінції є 13 місцевих спільнот.
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES

DUARTE Pedro (COS) 13/09/2017 Director DC Province of 
Caribbean

LABITAG ESTAREJA Ferdinand
13/09/2017

(inicio 04/10/2017)
Visitor Chinese Province

NGUYEN CONG Pierre Tuan
29/09/2017

(inicio 08/02/2018)

Visitor Province of 
Vietnam

ORDINATIONES  

PESIMENA Francesco Sac Ita 09/09/2017

PRACKI Jan Andrzej Sac Pol 23/09/2017

RUTKOWSKI Jerzy Zygmunt Sac Pol 23/09/2017

FENOLAHY Christophe Sac Mad 27/09/2017

MAHERIMANA Alexandre Sac Mad 27/09/2017

MARINTOETSE Johanes Raciel Sac Mad 27/09/2017

RANDRIANAIVOSON Hery Tiana Charlot Sac Mad 27/09/2017

RANDRIANASOLO Edmond Sac Mad 27/09/2017

NECROLOGIUM

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

MISCIA Giorgio Sac 13/09/2017 Ita 94 76

KOSINSKI Izidoro Ep 15/09/2017 Cur 85 66

MALAN INOCENCIO* Nelson Fra 15/09/2017 Phi 61 30

OOMS Antoon Joseph Sac 15/09/2017 Cgn 85 65

DOMÍNGUEZ GARATACHEA Pablo Sac 19/09/2017 Cae 66 50

SÁINZ MARTÍNEZ Luis Sac 25/09/2017 Cae 86 69

Ге
не

ра
ль

на
 К

ур
ія

13В і с н и к
вересень 2017


