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Провінція В’єтнаму

УТВОРЕННЯ ПРОВІНЦІЇ В’ЄТНАМ

У четвер, 8 лютого 2018 р. Конгрегація Місії свят-
кувала Євхаристію з нагоди створення Нової 
провінції В›єтнаму. Це свято було проведено в 
Церкві Святого Серця в Далаті.
У цей час Конгрегація приймала єпископів Да-
латської дієцезії: єпископа Антуана Ву Хуйена та 
його помічника Домініка Нгуєна Ван Мана. Також 
були присутні єпископ Джон До Ван Нган, вікар-
ний єпископ дієцезії Сюань Лок, та єпископ Джо-
зеф Нгуєн ван Йен, колишній єпископ Фатдьему.
З цієї нагоди Провінція В’єтнам приймала отця 
Томажа Мавріча, Генерального Настоятеля (це 
був його перший візит до В›єтнаму з часу його 
обрання в 2016 році). Отець Метью Калламма-
кал, Генеральний Асистент, та отець Джузеппе 
Марія Тураті, Генеральний Секретар, приїхали 
разом з отцем Томажем.
У заході взяли участь Візитатори та Настояте-
лі інших Вікентійських провінцій: отець Крістіан 
Мове, Візитатор Провінції Франція у супроводі 
інших співбратів з Франції. Отець Майкл Нгуєн 
Мань, провінційний представник Східної провін-
ції Сполучених Штатів; Отець Грегоріо Бафіга 
Лабус, Візитатор Філіппін; Отець Томічан Матта-
тівелій, Візитатор Південної Індії; отець Ферді-
нанд Лабітаг, Візитатор Китаю-Тайваню; отець 
Яшшо Ярослав, Візитатор Словаччини; отець М. 
Еді Прасетьо, Візитатор Індонезії; отець Джозеф 
Фам Мінь, провінційний представник західної 
провінції Сполучених Штатів; отець Марсело Ма-
німтім Вікторіо, президент Університету Адам-
сона на Філіппінах та члени різних провінційних 
рад.
Багато богопосвячених осіб, особливо представ-
ників різних гілок Вікентійської Родини у В›єтна-

мі, благодійники, родичі, а також члени різних Ві-
кентійських парафій брали участь у Євхаристії та 
розділили радість цього свята спільноти. Більше 
ста двадцяти дієцезіальних священиків співслу-
жили цю Євхаристію.
Євхаристія розпочалася з радісної музики, яку 
виконували семінаристи. Щоб виразити нашу єд-
ність як Церкви, різні частини Євхаристії співа-
лися латиною. Під час своєї проповіді отець Мав-
річ зробив огляд історії Конгрегації в цій країні, 
нагадавши про кроки тих перших місіонерів, які 
прибули до нашої країни в 1928 році. Нам нага-
дали про процес, який пройдено для того, щоб 
досягти цього теперішнього моменту у нашій іс-
торії. Отець також торкнувся деяких тем, про які 
він говорив у своєму листі, адресованому всім 
членам Вікентійської Родини з нагоди завершен-
ня ювілейного року. У той же час він підкреслив 
деякі факти, що повинні наповнювати нас вдяч-
ністю. По-перше, нашу багату спадщину покли-
кань ... на даний час, наша кількість складає 74 
священників, 9 дияконів, 2 братів, 154 студентів 
на різних етапах формації (54 семінаристів, 21 
послушник, 50 студентів філософії та 24 посту-
ланти). По-друге, наша місія як членів Конгрега-
ції зосереджується на бідних чоловіках і жінках у 
сільській місцевості країни та на представниках 
етнічних меншин у В›єтнамі.
Перед закінченням Євхаристії отець Августин 
Нгуєн Ху Цзіа, CM, колишній віце-візитатор по-
дякував єпископам, Генеральному Настоятелю, 
членам Курії та всім присутнім за участь у цій по-
дії.
Потім отець Метью Калламмакал, CM, Генераль-
ний Асистент та контактна особа Генеральної Ку-

Автор: Мін Тріє, C.M.
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Провінція Італії

ВІЗИТ ГЕНЕРАЛЬНОГО НАСТОЯТЕЛЯ В КОСОВО ТА АЛБАНІЮ

Автор: Джузеппе Каруллі, CM

рії по зв’язкам з Візитаторами Азіатсько-Тихооке-
анського регіону (APVC), привітав нову провінцію 
та нового провінційного настоятеля. Його супро-
воджував отець Вікторіо Марсело, CM, президент 
університету Адамсона на Філіппінах, який також 

привітав членів нової провінції та пообіцяв 
допомогти В›єтнаму у його формаційних по-
требах. Потім отець Крістіан Марі Еме Мове, 
CM, Візитатор Провінції Франція, що була ма-
теринською провінцією В’єтнаму, також при-
вітав членів нової провінції. Після всього цього 
новий провінційний настоятель від імені всіх 
членів подякував усім за участь у цьому неза-
бутньому святі.
Під редакцією: Чарльз Т. Плок, CM Східна 
Провінція, США

Отець Томаж Мавріч відвідав Вікентійську мі-
сію в Косово та Албанії з 30 січня по 3 лютого 
у супроводі отця Джузеппе Каруллі, настоятеля 
Дому Генеральної Курії, та отця Ніколи Албане-
зі, Візитатора Італії.
Першою зупинкою під час візиту стало місто 
Приштина, столиця Косово, де його прийняли 
Дочки Милосердя, де він відслужив месу в ка-
федральному соборі з єпископом міста, в церкві 

було також багато молодих студентів універ-
ситету, а також багато молодих людей з ко-
совської організації ВММ та Дочок Милосердя. 
Пізно ввечері Генеральна Настоятелька Дочок 
Милосердя, сестра Кетлін Апплер, також при-
їхала до Косово у супроводі генеральної радниці 
сестри Ганни Цибулі.
У середу, 31 січня, отець Томаж та сестра 
Кетлін зустрілися з усіма Дочками Милосердя, 



4 N u n t i a

В іце-Провінція Камерун

присутніми в шістьох спільнотах Косово на фор-
маційній зустрічі в місті Печ, дорогому для нас, 
Вікентійців, місті через діяння Вікентійського 
місіонера та Слуги Божого Джанеза Гнідовека 
(для отримання додаткової інформації читайте 
http://www.gnidovec.si/l_italy.htm).
Наступного дня всі вони поїхали в місто Реген 
в Албанії, перше місце, позначене присутністю 
Вікентійських місіонерів в 1993 році, після падін-
ня комуністичного режиму (1991 р.) і де зараз 
працюють Дочки Милосердя. Після короткого 
огляду Вікентійської діяльності та привітання 
єпископа вони продовжили подорож до міста 
Шкодер, де відвідали музей мучеників. Це міс-
це, де ув›язнили та катували багато християн, у 
тому числі 38 мучеників, які були беатифіковані 
Папою Франциском у 2016 році. Там нас приві-
тав єпископ дієцезії. В другій половині дня від-
булася формаційна зустріч з Дочками Милосер-
дя, які працюють в п›яти домах Албанії.
У п’ятницю, 2 лютого, на свято Стрітення Ісуса 
в храмі, як і кожного року, Генеральні Настоя-
тельки зустрілися з о. Томажем щоб предста-
вити прохання про відновлення обітниць Дочок 
Милосердя. В другій половині дня в парафії Ві-
кентійських місіонерів в Груде-е-Ре (Шкодер) 
відбувся великий прийом для усієї Вікентійської 

родини Албанії. Він почався зі служіння Євха-
ристії та закінчився святковим моментом, коли 
багато молодих людей з ВММ представили тра-
диційні пісні та танці, відео та свідчення своєї 
діяльності на албанській території.
У суботу вранці після короткого вітання з апо-
стольським нунцієм у Тирані Генеральна Насто-
ятелька повернулася до Парижу, а отець Томаж, 
перед тим як їхати до Риму, відвідав спільноту 
Дочок Милосердя в місті Дуррес, спільноту, яка 
вирішила жити в квартирі серед людей в одній 
з численних нових будівель, побудованих біля 
порту.
Молодий вік Дочок Милосердя та Вікентійських 
місіонерів, що працюють в Албанії та Косово, 
широка присутність ВММ серед цих двох наро-
дів, єдина група SSVdP, що складалася виключ-
но з молодих людей, а також великий ентузіазм 
та палкість, що супроводжує Вікентійську місію 
на цих землях, наповнюють серце вдячністю 
Богу і надією щодо нашої харизми. Благослови 
Господи цю чудову місію!

НАДІЇ ТА ОБІЦЯНКИ ВІЦЕ-ПРОВІНЦІЇ КАМЕРУНУ!

Автор: Зеракристос Йосиф, C.M. – Генеральний Асистент

S. Nguepi Yannick.

Республіка Камерун, перед тим як переможці 
Першої Світової війни поділили її надвоє (нині 
франкомовна і англомовна частина), була колоні-
єю Німеччини. Поділ не був рівним, більша части-
на нинішньої території країни (78%) є франкомов-
ною, а інша (22%) - англомовною. Франкомовна 
частина отримала незалежність в 1960 році, а 
Британська частина - в 1961 році. Возз’єднання 
двох частин було непростим. Було багато супе-
речок, розбіжностей та сепаратистських політич-
них рухів. Лише в 1972 році завершилися виниклі 
нескінченні внутрішні суперечки та переговори, 
що йшли з перемінним успіхом. У тому ж 1972 році 
було оголошено про об’єднання країни та прого-
лошена її офіційна назва: ОБ›ЄДНАНА РЕСПУ-
БЛІКА КАМЕРУН
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Першим президентом був Ахмаду Ахіджо. Дру-
гим і до теперішнього часу є пан Поль БІЙЯ, що 
при владі вже 36 років. Камерун займає площу 
475,442 км2 з населенням близько 23,2 міль-
йонів жителів. Домінуючою релігією є христи-
янство (53%), католики та протестанти разом. 
Мусульмани складають 22%, а решта - анімісти 
15%.
Присутність Конгрегації Місії в Камеруні: наша 
присутність в Камеруні датується початком 
1980-х років. Першими французькими місіо-
нерами, яких направили в Камерунську місію, 
були: о. Поль ЛІМУСІН (раніше місіонер в Ефі-
опії, але його місія в Камеруні тривала не дов-
го); о. Дулук, о. Франсуа Бріє, о. Губерт Ліньє, 
о. Марк Тіффрі і звичайно о. Елі Дельплас. Ба-
гато хто з камерунських співбратів приєднався 
до КМ під час навчання в університеті Яунде 
або незабаром після його закінчення. Під час 
навчання в університеті багато хто з них спіл-
кувався з о. Губертом. Про о. Губерта залиши-
лися чудові згадки у цих співбратів. О. Губерт, 
як кажуть деякі з них, був надзвичайною лю-
диною, дуже відкритою, скромною, щедрою і 
вільним від упереджень співбратом, проте не 
обов’язково гарним форматором, оскільки він 
був занадто добрим. Добре організована, сис-
тематична і, можливо, навіть трохи вимоглива 
формація розпочнеться з прибуття о. Елі Дель-
пласа. О. Елі Дельплас був дуже молодим, при-
бувши на цю місію. Лише тридцять сім років. 
Його обрали Візитатором колишньої провінції 
Париж в той час як він був директором сту-

дентів в Яунде. Цілком зрозуміло, що серце Елі 
Дельпласа лишилося в Камеруні. Завдяки всій 
важкій роботі, проробленій колишньою Провін-
цєю Париж, Камерун став Регіоном у 2004 році 
та Віце-провінцією 7 лютого 2016 року. Першим 
призначеним регіональним настоятелем був о. 
Типамм, а першим Візитатором віце-провінції є 
о. Климент Ондюа.
Цю молоду віце-провінцію КМ очікує яскраве 
майбутнє. Де її майбутнє? В людських ресур-
сах: середній вік складає тільки 42,9 роки і 49 
студентів перебувають на всіх рівнях форма-
ції; міжнародний характер: вона охоплює шість 
франкомовних африканських країн; захопли-
ва мужність бути з бідними та працювати для 
них: деякі співбрати працюють в малодоступ-
них лісах або в дуже бідних парафіях і місіях, 
таких як Беліта ІІ (Батури), Нямфенде-Крібі та 
Богнангоне. Це дає надію та енергію на майбут-
нє цієї віце-провінції. На додаток до цього, дуже 
сильно зростає поінформованість про Вікентій-
ську ідентичність та почуття належності до КМ. 
В Камеруні наша Вікентійська Харизма почува-
ється як вдома. Дякувати Богу, ми благосло-
венні деякими молодими співбратами, що віль-
но говорять французькою та англійською, дуже 
розумні, динамічні, глибокі, і водночас прості та 
працелюбні. Всі ці чинники роблять майбутнє 
цієї молодої віце-провінції світлим не тільки для 
Камеруну, але й для всієї Конгрегації Місії.
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Краса мистецтва: спосіб розповісти про істо-
рію Вікентійської харизми
Історію нашої Вікентійської харизми (що ми-
нулого року дуже особливим чином відзнача-
ла 400-ту річницю з моменту започаткування) 
можна розповідати не тільки через конфе-
ренції та інші спеціалізовані дослідження, але 
й вивчаючи різні твори мистецтва, які зобра-
жують нашого Засновника. Така розвідка 
дала нам можливість долучитися до досить 
повного дослідження Вікентійського іконо-
пису в Італії (від сімнадцятого до двадцятого 
століття). Так з 15 грудня 2017 року по 25 лю-
того 2018 року в семінарії Альбероні в П’ячен-
ца відбулася виставка під назвою «Кольори 
милосердя».
Виставка проходила у Залі Гобеленів, що по-
фарбований в червоний колір, створюючи 
таке враження, ніби відвідувачі входили в 
серце милосердя Святого Вікентія. Фактич-
но експонати були розміщені у вигляді двох 
перевернутих букв «U», що переплетені одна 
з одною зсередини ... тим самим створюючи 
два великі відсіки, які представляли два від-
діли серця. На стінах були розміщені великі 
круглі вівтарні картини (на тематику Вікентій-
ської харизми).
Перша зона була присвячена темі проповіді 
Вікентія. Була можливість споглядати беа-

тифікацію (1729) Ауреліано Мілані; картину 
Джакомо Зоболі з Галереї Корсіні, що була 
написана за часів канонізації Вікентія (1737), 
картину Джузеппе Антоніо Петріні (1748-
1750), ще одну картину Вітторіо Амедео Ра-
пус (1776). Друга зона була присвячена друж-
бі між Вікентієм та Франциском Сальским і 
там можна було побачити картини Себастья-
но Конка, бачення трьох шарів (1751) та кар-
тину Франческо Веллані, на якій Франциск 
пропонує Вікентію посаду настоятеля Монас-
тиря Відвідання в Парижі.
Темою наступної зони було милосердя, і там 
можна було побачити великі картини худож-
ника Гівванні Кароббіо, на якому зображений 
Вікентій, що відправив перших місіонерів, а 
на задньому плані можна побачити двох До-
чок Милосердя, які доглядають за хворим. 
На зовнішніх стінах були розміщені картини, 
що зображували: заснування Конгрегації з 
мадам де Гонді та інша картина Антоніо та 
Убальдо Річчі, де Вікентій зображений таким, 
що наставляє Дочок та Пані Милосердя щодо 
використання грошей для бідних. Найцінні-
шою картиною стала картина Мауро Конконі, 
яка була виявлена в Палаті депутатів у Римі. 
Академія образотворчих мистецтв у Болоньї 
вручила Мауро першу премію за цю художню 
роботу (1841 р.). На полотні зображено Вікен-

КОЛЬОРИ МИЛОСЕРДЯ: ІКОНОГРАФІЯ СВЯТОГО ВІКЕНТІЯ

Автор: Ермініо Антонелло, C.M.
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тія, що закликає Пані Милосердя в Парижі 
взяти на себе роботу засновників.
Дві інші кімнати також були зайняті вистав-
кою і в одній кімнаті було п›ять портретів Св. 
Вікентія (ці п’ять портретів були обрані з поміж 
більш ніж 200, що виставлялися по всій Італії). 
Серед них були картини Адеодато Малатеста 
та Алессандро Кальві. У тій же кімнаті було 
чотири великих овальних картини руки Міше-
ля Антоніо Мілокко з нагоди беатифікації Ві-
кентія і ще одна руки Гуліельмо Де Санктіса, 
на якій зображений Вікентій, який наставляє 
учасників Вівторкових Конференції (присутні-
ми на цій конференції були кардинал Рішельє 
та кардинал Мазарен). Папа Пій IX, бажаючи 
подякувати Конгрегації від імені духовенства 
за їх служіння, подарував цю картину місіоне-
рам у Римі.
У іншій кімнаті було полотно Луїджі Креспі, на 
якому зображено, як Вікентій вшановує Бо-
гоматір на престолі. На стінах ліворуч була 
серія живопису Родольфо Моргарі та Сальва-
торе Моносіліо, а справа - оригінали Антуана 
Херисет, які були зроблені під час беатифіка-
ції Вікентія (це було способом поширити від-
даність Вікентію в епоху, коли фотографії ще 
не існувало).
У коридорі між двома кімнатами можна було 
побачити капелюх, рясу, плащ і сандалії Ві-
кентія (їх надав Дім в Турині). Тут була також 
репродукція фрески Ауреліо Галеппіні (ілю-
стратор Текса Віллера, відомого італійського 
героя-ковбоя).
Проходячи цією експозицію можна було спо-
глядати Вікентія очима багатьох італійських 

художників, які втілили свої почуття вдячно-
сті та натхнення у неймовірні твори мисте-
цтва. Кожна картина - це не просто відтво-
рення певної події, а переосмислення цих 
подій, перетворення у форму художньої кра-
си, перетворення, що зачіпає глядачів і при-
щеплює їм бажання дати харизмі нове життя.
Оскільки до цієї події був підготовлений ка-
талог, виставка буде жити в майбутньому. У 
каталозі містяться фотографії не тільки тих 
робіт, які були виставлені, але й також зобра-
ження інших важливих робіт, які можна ката-
логізувати та сфотографувати. Зображення 
цих картин зроблено з високою якістю, тому 
їх можуть побачити, захоплюватися та роз-
глядати ті люди, хто не міг відвідати виставку 
особисто.

Переклад: Чарльз T. Плок, CM
Східна Провінція, США
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У 1976 році місіонер розпочав нову місію, що 
включала в себе контактування з водіями 
вантажівок та іншими людьми, які подоро-
жували по шосе в Бразилії. Такий підхід був 
названий дорожньою місією. Отець Елієзер 
Оконоскі, CM згадує тут про події, що переду-
вали започаткуванню місії та сучасний стан 
цієї місії проголошення доброї новини людям 
на периферії.
Дорожня місія, як вона відома в Бразилії, є 
структурою Католицької Церкви, що розвива-
ються Провінцією Куритиба Конгрегації Місії. 
Цей підхід, розпочатий у 1976 році, передба-
чав поїздки по багатьох автомагістралях Бра-
зилії. Це пастирське служіння, розгорнуте у 
Бразилії, є унікальним у світі. Воно визнане 
бразильською конференцією єпископів як мі-
сія, що надає пастирську допомогу людям, які 
постійно перебувають у дорозі. Три місіонери 
їздять по всій Бразилії та служать Євхаристію 
для водіїв вантажівок на різних заправних 
станціях/зонах відпочинку.
Місіонери, залучені до цієї місії, це отець Мі-
гель Старон де Контенда (висвячений у 1980 
році та є членом цієї команди з 1993 року), 
отець Германо Налепа де Кампо Марго (ви-
свячений в 1979 році та є членом команди з 
1996 року) та отець Арно Лонго де Кампінас 

дель Сул (висвячений у 1982 році та є членом 
команди з 2012 року).
Ці три місіонери їздять по магістралям, які 
з’єднують 24 із 26 бразильських штатів. Їх ме-
тою є зробити Церкву присутньою, оскільки 
вони заїжджають на заправні станції та зони 
відпочинку, які часто відвідують водіїв ван-
тажівок та інші мандрівники. Щорічно вони 
відправляють близько 900 Євхаристій на різ-
них автозаправних станціях. У команди є три 
фургони, які служать їм каплицями. Якщо 
відкрити двері, з’являється вівтар. Кожен з 
фургонів оснащений звуковою системою, мі-
крофоном, псалтирем, і т.п. і всі послуги на-
даються учасникам безкоштовно.
Адміністратори автозаправних станцій під-
тримують відправлення Євхаристії і кожна 
автозаправна станція відвідується один раз 
на рік (відвідування означає, що місіонер за-
лишається там на цілий день і відслужить 
Євхаристію). Наступного дня відвідується на-
ступна автозаправна станція (для цього іноді 
треба проїхати від 10 до 400 кілометрів).
Ініціатор цього проекту отець Маріан Літевка, 
CM народився 7 серпня 1937 року в Крако-
ві, Польща, і був висвячений 18 жовтня 1961 
року. Його направили до Бразилії в 1962 році. 
Він зауважив велику кількість вантажівок, 

ДОРОЖНЯ МІСІЯ В БРАЗИЛІЇ

Автор: Елієзер Оконоскі, CM - Провінція Куритиба
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ВІЗИТ МІСІЇ «РУАНДА- БУРУНДІ»

Автор: Аарон Гутьеррес Нава, CM – Генеральний Асистент

що їдуть по кількох магістралях і відчув, що 
Церква повинна щось зробити для людей, 
які керують цими вантажівками. У 1976 році 
він ініціював дорожню місію і поступово місія 
розширювалася і зміцнювалася, місія охо-
плювала все більше магістралей, а значить 
все більше автозаправок і зон відпочинку від-
відували отці. Інші, хто приєднався до місії, 
це отець Хосе Карлос Чакоровські, CM (нині 
єпископ Карагуататуба) який був членом ко-
манди протягом восьми років. Отець Маріан 
пішов з цієї місії в 2003 році, але отці Мігель, 
Германо та Арно продовжили цю місію.
Під час відправлення Євхаристії місіонери 
віддають шану Богоматері Доріг. Отець Ма-
ріан отримав образ Богородиці на початку 
своєї місії, і згадану картину подарував йому 
Папа Іоан Павло II (отець Маріан служив 
міністрантом Папі під час їх перебування в 
Кракові). Оригінал картини знаходиться в 
церкві дель Джезу в Римі і вона була ство-
рена близько 800 років тому невідомим ху-
дожником. Ця картина була розміщена біля 
дороги, що вела з Риму до інших частин 

країни. Подорожуючі проходили повз цю 
каплицю біля дороги і молилися про захист 
Марії під час їх подорожі. Минав час і люди 
стали називати її Богоматір’ю Доріг.
Для отримання додаткової інформації сто-
совно цієї місії відвідайте нашу фан-сторін-
ку: https://www.facebook.com/pastrodo 
В Інтернеті також доступно багато відео та 
звітів, серед них:
https:/ /oglobo.globo.com/brasi l /padres-
da-pas tora l - rodov iar ia - levam- fe-para-
estradas-9115404 
https://www.youtube.com/watch7v-UPkub-kfxdk 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=ARnjow2kjfY 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h 7 v -
R7WiNfM7-_0 
ht tps : / /www.youtube.com/watch7v-9H-
1tH9BczU 
Переклад: Чарльз T. Плок, CM Східна Про-
вінція, США

В ході розмов з о. Орландо Ескобаром (нинішнім 
Візитатором Провінції Колумбія) про можливості 
здійснити візит в регіон Руанда-Бурунді, щоб по-
знайомитися та провести час разом з колумбій-

ськими співбратами, ми запланували візит так, 
щоб потрапити одночасно на дві чудові події, дуже 
близькі між собою: священниче свячення Едуарда 
та Марка, двох нових співбратів з цих місійних зе-
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мель та «Регіональна зустріч». Під приводом під-
готовки свячень, всі члени Регіону зустрілися за 
чотири дні до цієї події. Це була прекрасна мож-
ливість зустрітися, поспілкуватися і поділитися 
нашою вірою і нашим Вікентійським покликанням 
в атмосфері молитви та братнього життя.
В даний час цей регіон координує отець Нестор 
Гомес. З великою добротою він забрав нас (отця 
Орландо та мене) в Кігалі, щоб підвезти до НЕМ-
БИ, місця зародження місіонерської діяльно-
сті Провінції Колумбія в Африканських землях. 
Двадцять років тому провінція включила в себе 
регіон Руанда-Бурунді 7 грудня 1998 року ста-
раннями отця Хуан Авіла CM який, у свою чергу, 
тепер завершує 20 років служби братам Руанди 
та Бурунді. Немба, як і інші частини Руанди, - це 
родюча та ретельно оброблювана земля (немає 
вільних ділянок), на якій вирощуються різні ово-
чі, фрукти, бобові та бульбові культури. Є також 
худоба: велика рогата худоба, кози та вівці. Крім 

цього, також є свині в масштабах домашніх гос-
подарств.
Ми повинні підкреслити важливість чогось не 
дуже звичного: Вікентійські місіонери Немби 
живуть і працюють разом з двома священика-
ми дієцезії. У прекрасному свідченні братерської 
співпраці вони діляться не тільки службою, але й 
своєю духовністю у служінні бідним. Здається, це 
дуже поширена практика, тому що інші співбра-
ти також працюють разом з дієцезіальним духо-
венством, наприклад в таборах для біженців. Це 
дуже гармонійно узгоджується з нашою хариз-
мою і показує інший спосіб співпраці у формації 
духовенства та мирян на користь бідних.
Після цього чудового досвіду ми поїхали до спіль-
ноти Кабгайї, але перед цим коротко привітали 
Дочок Милосердя в Кігалі, які дуже щедро від-
дали нам свій фургон, щоб ми продовжили нашу 
подорож. Головний дім регіону знаходиться в Ка-
бгайї і звідти координуються різні служби:

ІМЕНА МІСІЇ
О. Нестор Гомес Регіональний Настоятель, Директор ДМ Центрально-Африканської 

провінції, радник AIC Муганги, і президент Вікентійської Родини в 
Руанді. Делегат дієцезії у справах богопосвяченого життя.

О. Мігель Мартінес Регіональний скарбник, місцевий настоятель, відповідальний за 
формацію в Регіоні та директор Духовної семінарії.

О. Девід Сарменто Директор новіціату Братів АБІЗЕРАМАРІЯ та Братів Святих 
безневинних немовлят Віфлеєму.

О. Ігнасіо Нінко Діас Місцевий скарбник та директор вступного курсу.
О. Теонесте 
Зігіріншуті

Форматор Братів АБІЗЕРАМАРІЯ та Братів Святих безневинних 
немовлят Віфлеєму.

Бр. Жан Клод 
Нгіренте

Форматор Братів АБІЗЕРАМАРІЯ та Братів Святих безневинних 
немовлят Віфлеєму. Радник SSVP Кіназі.

О. Хуан Авіла Настоятель Гітари. Радник у пасторській сфері семінарії.
О. Інносент 
Ншіміїмана

Асистент Настоятеля Гітари та радник АЧМ Кігалі.

О. Генрі Айріванда Капелан бурундійського табору біженців Магами. Делегат КМ від 
Вікентійської Родини в Руанді та аніматор Товариства Св. Вікентія де 
Поля в Расумо.

О. Маркс Гасазіра Місцевий-регіональний заступник скарбника та радник ВММ Мата 
Гітонгат.

О. Едуарс Директор місії з питань покликань в регіоні Руанда-Бурунді, 
регіональний та місцевий секретар. Керівник проектів VSO. Радник 
Друзів Святого Вікентія де Поля. Відповідальний за комунікації 
провінції.
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Як ми бачимо, місії дуже різні та такі, що вимага-
ють значних зусиль, а пастирська та місіонерська 
робота співбратів у цьому бідному регіоні є важ-
кою. Зразком місіонерського завзяття є отець Де-
від Сарм›єнто, який, незважаючи на свій похилий 
вік, продовжує служити розвитку богопосвяче-
ного життя та місцевої Церкви в Руанді. На межі 
завершення 20 років служіння Провінція Колум-
бія демонструє більш ніж достойні похвали пло-
ди: 13 співбратів (11 священників та двоє братів) 
африканського походження, п’ять місіонерів Про-
вінції Колумбія. Свячення двох нових священиків 
вкладанням рук монсеньйора Смарагде Мбонін-
теге було прекрасним у своїх піснях і у захопливій 
тиші та відданості 1000, а можливо і більше лю-
дей , що зібралися у Соборі. Протягом чотирьох 
годин поспіль через пісні, прохання заступництва, 
ритуали та молитви ми були у присутності Бога, 
прохаючи продовжувати посилати покликання 
на ці землі, що вже готові жити по Євангелію. Все 

це знак надії та мотивації для багатьох наших 
місій у світі. 30 студентів на різних етапах фор-
мації, об›єднані на зустрічі, наповнили зібрання 
радістю. Перш за все, їх гармонійний спів на всіх 
урочистостях встановив тон для руху Конгрегації 
у напрямку динамічної та постійної присутності в 
місцевій Церкві.
Я міг би зробити ще багато гарних коментарів, 
якби дозволяло місце. Я можу тільки дякувати 
Богові за цей глибокий досвід, сповнений неспо-
діванок та живих свідчень місіонерського духу 
Конгрегації. Найщиріше бажаю провінції Колумбія 
продовжувати цю унікальну місіонерську присут-
ність, де, без сумніву, найбідніші потребують нас 
найбільше.

ВІКЕНТІЙСЬКИЙ СЕМІНАРИСТ НАБЛИЗИВСЯ ДО БЕАТИЦІКАЦІЇ

Провінція Словаччина

Дієцезіальний трибунал завершив перший етап 
процесу беатифікації семінариста Яна Гавліка. 
Він був мучеником ХХ століття, який жив святим 
життям, був обдарований словом і мав глибоку 
марійну відданість. У той же час він наполегли-
во молився і дійсно любив молитися. У 2013 році 
Конгрегація Місії розпочала розслідування його 
мучеництва.
Через чотири роки і вісім місяців розслідування 
Дієцезіальний Трибунал офіційно завершив пер-
ший етап процесу беатифікації на публічному 
засіданні, яке відбулося 24 лютого 2018 року в 
парафії Святого Вікентія де Поля (Братислава, 
Ружінов).
Ян Гавлік був семінаристом у Конгрегації і наро-
дився в Дубовце, Словаччина, 12 лютого 1928 р. 
Він закінчив середню освіту в 1949 р. в Банська 
Бістріца. 29 жовтня 1951 року він разом з інши-
ми семінаристами Конгрегації був заарештова-
ний у місті Нітра. Протягом наступних шістнад-
цяти місяців Державна Поліція його катувала та 
засудила до десяти років позбавлення волі. Під 
час свого ув›язнення Ян поширював релігійну 
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літературу, що подовжило термін його ув’язнен-
ня ще на рік. У той же час його часто допитува-
ли, катували та лишали в одиночній камері. Ян 
дуже мужньо пройшов через усі ці страждання. 
Його доставили до табору виправних робіт Ровно 
Яхимов, де він працював на уранових шахтах. Ос-
танній етап його ув’язнення проходив у Валдіце. 
У жовтні 1962 року він був звільнений з в›язниці, 
але через погіршення стану свого здоров›я, що 
був спричинений як фізичними стражданнями, 
так і психологічною напругою, він помер 27 груд-
ня 1965 року.
9 червня 2013 р. було розпочато дієцезіальне роз-
слідування його мучеництва. Опечатані воском 
та офіційною печаткою канцелярії архієпископа 
Братислави документи, що стосуються свідчень 
його життя, історичних записів та медичної оцін-
ки, були направлені до Конгрегації в справах свя-
тих у Ватикані.
Отець Еміл Хоффманн, CM, секретар Провінції 
Словаччина віце-постулатор справи, направився 
до Ватикану із зазначеними вище документами. 

Його супроводжувала пані Данка Мікулова, мер 
Дубовце, та пані Катаріна Ондрусова, помічник 
мера Дубовце.
Конгрегація Місії тепер радіє, а семінарист Ян 
стає зразком та джерелом натхнення для тих 
молодих чоловіків і жінок, які хочуть жити своїм 
місіонерським покликанням на службі бідних, та-
ким чином, слідуючи стопами Святого Вікентія де 
Поля.
Джерело: https://www.tkkbs.sk/view.
php?cisloclanku=20180224001  

Переклад: Чарльз Т. Плок, CM 
Східна Провінція США
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МИ КУЛЬТИВУЄМО ІНТЕГРАЦІЮ: РОСЛИНИ НА ЗЕМЛЯХ ПРИТУЛКУ

Єлена Грацині - прес-служба FAMVIN

Запуск інноваційного проекту, що виник внас-
лідок взаємодії між групами Вікентійських во-
лонтерів, Конгрегації Місії, кооперативного то-
вариства «Фонтан», неприбутковою асоціацією 
«Лінарія» та окремих людей.
Завдяки 400-річчю Вікентійської харизми – 
ювілею, що святкувався нещодавно і зібрав у 
Римі на Міжнародному Симпозіумі представни-
ків різних гілок Вікентійської Родини з усього 
світу – стала можлива реалізація проекту «Ми 
культивуємо інтеграцію: рослини на землях 
притулку», завдяки взаємодії між Вікентій-
ською Родиною, Соціальним кооперативним 
товариством «Фонтан», неприбутковою асоці-
ацією «Лінарія» та пані Марґеритою Грасселлі. 
Девіз ювілею: «Подорожуючим Я був і Мене 
прийняли ви...» (Мт 25:35) дає цією ініціативою 
конкретний приклад того, що дійсно значить 
приймати.
Проект полягає у збагаченні та розвитку при-
близно двох гектарів необробленої землі, влас-
ності Конгрегації Місії у Римі, на вулиці Деі 
Капасссо 30, на яких будуть культивуватися 
спеціальні ботанічні сорти, які могли б відпові-
дати запиту ринку поки мало вивченому, але 
певно зростаючому. Групи людей, що шукають 
притулку, та хто перебуває під міжнародним 
та гуманітарним захистом та які постійно про-
живають у Римі, отримають корисні професійні 

навички з метою їх соціального та трудового 
включення в місто. Ця ініціатива в той же час є 
експериментом і маємо надії, що його очевидні 
соціальні, економічні та екологічні результати 
стануть пілотним проектом, який можна буде 
відтворити в інших національних міських реа-
ліях.
Фотографії люб’язно надані Мікаелою Паскуалі.
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Щорічна зустріч Фінансового комітету Кон-
грегації Місії була проведена 24 лютого 2018 
року. Участь взяли Том Бек, о. Філіп Лемблан, 
о. Рафейл Елоріага Кабігтинг і о. Поль, а пан 
Джейсон з ACG - Asset Consulting Group пред-
ставив інвестиційні звіти. Пан Мішель Міфсуд 
перекладав обговорення на французьку мову.
О. Поль Парацкал C.M
Генеральний Економ

ЩОРІЧНА ЗУСТРІЧ ФІНАНСОВОГО КОМІТЕТУ

МІЖНАРОДНА АСАМБЛЕЯ MISEVI

МІЖНАРОДНА РАДА ВІКЕНТІЙСЬКОЇ МАРІЙНОЇ МОЛОДІ

О. Томаж Маріч взяв участь у Генеральній Асам-
блеї MISEVI International з 23 по 25 лютого в Сала-
манці, Іспанія. Він зустрівся з делегатами MISEVI з 
Колумбії, Сальвадору, Венесуели, Мексики, США, 
Іспанії, Ірландії, Польщі, Німеччини, Лівану, Італії, 
Словаччини та Бразилії. Під час Асамблеї була об-
рана Нова Міжнародна Координаційна Група. До 
групи входять Еліас Рібель – президент MISEVI 
з Лівану, Асунсьон Маршан з Венесуели, Марта 
Марін з Колумбії, Марія Френсіс Ястер з США та 
Моніка Віллара з Іспанії. Сестра Негесті Мішель, 
D.C. з Еритреї стала міжнародним радником. Ко-
ординаційна група обрана на період 4 роки з 2018 
до 2022 року.

Генеральний настоятель, о. Томаж Мавріч, C.M., 
Генеральний директор ВММ взяв участь у засі-
данні Міжнародної ради Вікентійської Марійної 
Молоді з 19 по 22 лютого в Мадриді (Іспанія). 
Серед присутніх були Янкарлос Карраско, між-
народний президент, радники, міжнародні ди-
ректори: о. Ірвінг Амаро, C.M. Гарсія, D.C. та во-
лонтерська молодь Міжнародного секретаріату. 
Ми молимося і просимо про заступництво Діви 
Марії за всі роботи та проекти, заплановані на 
наступний 2018 рік.
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

AZEVEDO FERNANDES José 
Luís 22/11/2017 Visitor of Mozambique

(Confirmed)

EDI PRASETYO Manuel 08/12/2017
(To start 25/01/2018) Visitor of Indonesia

YOKA MONGU Bernardin 02/02/2018
Visitor Congo
(Confirmed)

BANKO Kryspin 08/02/2018
Visitor Poland
(Confirmed)

ORDINATIONES

D’CRUZ Sebastian Sac InM 23/11/2017

M. (MICHAELPILLA) Fredy Sac InM 02/01/2018

H. (HRIDAYA) Renjith Sac InM 03/01/2018

MAESKI Leandro Sac Cur 10/02/2018

AYIRWANDA Edouard Sac Col 25/02/2018

GASASIRA Marc Sac Col 25/02/2018

NECROLOGIUM

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

BEGUE Joseph E. Sac 09/01/2018 OCC 94 69

PIĄTEK Bolesław Sac 11/02/2018 POL 86 69

ESTÉVEZ CONDE Antonio Sac 13/02/2018 COL 84 65

MAULEÓN JIMÉNEZ Francisco Sac 15/02/2018 CAE 77 61

LOEFFEN Chris Sac 24/02/2018 CGN 
(HOL) 83 62

eneral CuriaG

General Information


