Вікентійська Родина

Фінальний документ
VIII Латиноамериканського зібрання FAVILA

Нижче ми представляємо фінальний документ VIII
Латиноамериканського зібрання Вікентійської
Родини, яке пройшло в Кочабамба (Болівія) з 13
по 18 березня 2018 року. У цьому документі ми, 93
учасники з 18 країн та 10 гілок Вікентійської
Родини, підтверджуємо важливість співпраці між
Вікентійськими гілками у служінні бідним.
Національний координатор Вікентійської Родини
в Бразилії, отець Джоулсон Сотем, CM, взяв участь
у заході, а також написав коротку заяву щодо
висновків цієї зустрічі:

повинні втрачати з поля зору того, що завжди
направляє нас у цій подорожі: Вікентійську
харизму, що заснована на Вікентійській духовності. Інструменти, які ми маємо, - це стратегії
Системних Змін у всіх та кожному акті СПІВПРАЦІ.
У нас зараз багато проектів, спрямованих на
захист наших бідних в Латинській Америці, але
ми повинні присвятити себе більше, щоб справді
стати голосом і захисниками найбідніших з
бідних. І разом з бідними, давайте врятуємо
гідність, яка була ними втрачена.

Ми, Вікентійська Родина, ступили на дорогу і
тепер ми йдемо. Часом ми почуваємося на дорозі
впевнено, проте часом ми опиняємося на перехресті і нам потрібно розібратися, який із шляхів є
найкращим. Мені здається, що ми ніколи не
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Вікентійська Родина

Фінальний документ Зібрання FAVILA 2018 року
Кочабамба, Болівія, 13-18 березня 2018 року
«ВІКЕНТІЙСЬКА РОДИНА: ДАВАЙТЕ ВІДПОВІДАТИ З БОГОМ НА ВИКЛИК ЖИТТЯ»
У Кочабамбі, Болівія, з 13 по 18 березня 2018 р.,
під девізом: «Вікентійська Родина: давайте відповідати з Богом на виклик життя», ми отримали
досвід Божого шляху за допомогою Вікентійської
Родини Латинської Америки та Карибського
басейну, за допомогою 93 делегатів з 18 країн

•

Вікентійською родиною, яка удосконалює
наявні структури, щоб працювати як мережа зі
спільними цілями.

•

Вікентійською родиною, що покликана бути
відповідальною, щоб зробити значний внесок
через конкретні дії в рамках «Альянсу для
безпритульних» на основі методології системних змін та стратегій співпраці.

На цій зустрічі ми розділили велике багатство:
•

Святкові богослужіння

•

Атмосферу, наповнену братською радістю

•

Презентації відомих людей, що розмірковували про харизму

Особливо відзначаємо присутність о. Томажа
Мавріча, CM Генерального Настоятеля Конгрегації Місії та Дочок Милосердя, а також Генерального Директора кількох асоціацій.
Під час заходів учасники головним чином відповідали на заклики бути:

Ось наші зобов'язання:
•

Збільшити поінформованість Вікентійської
Родини щодо бідності міграції та торгівлі
людьми, вивчати реальність кожної країни та
виконувати взяті на себе в цьому відношенні
зобов'язання.

•

Кожна національна рада повинна розробити
нові стратегії, щоб Вікентійська Родина могла
відкритись до сьогоднішніх перспектив, поглянувши на реальність по-новому, щодо бідних і
щодо себе.

•

Вікентійською родиною, яка підтверджує
центральне місце Ісуса Христа і Його вибір
задля Царства Божого.

•

Вікентійською самаритянською родиною,
тобто пророчою у виборі життя.

Ми закінчуємо зустріч із глибокою вдячністю за
зусилля кожної людини, що взяла участь в організації та проведенні цього заходу. Наступна
запланована зустріч призначена на 2021 рік в
Домініканській Республіці.

•

Вікентійською родиною, яка є політично
ефективною.

Переклад з іспанської на англійську мову зробив
Дан Пол Борлік, CM
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Провінція Мадагаскар

Резиденція Танджомога, Мадагаскар

Емерік Аммьот Д’Інвіль, CM - Даріо Жан, CM
Дім для життя, особливо для людей з інвалідністю
- «Резиденція Танджомога» розташована у Вогіпено, на південно-східному узбережжі Мадагаскару. Її
місія полягає в тому, щоб приймати найбідніших і
найбільш занедбаних членів найближчої малгашської
спільноти, щоб допомогти їм у пошуку довготривалих рішень серйозних обмежень, з якими вони
ніколи не змогли б справитись самостійно. Заснована в 1986 році отцем Вінсентом Карме, Вікентійським
місіонером, її очолюють представники цієї ж конгрегації в тісному співробітництві зі спільнотою Дочок
Милосердя.
- Молоді люди з порушеннями моторики були в
центрі уваги отця Карме, коли він заснував Резиденцію Танджомога, і це залишається так і сьогодні. Ці
найбідніші з бідних не мають державної підтримки;
вони є тяжким тягарем для своїх сімей, що часто самі
не мають засобів для існування та іноді відмовляються від них. Через дороговизну процедур, потребу в
спеціалізованому навчанні та потребу використовувати ортопедичне приладдя батьки часто не в змозі
забезпечити медичний догляд своїм дітям з інвалідністю. Крім того, сім'ї також часто не відправляють їх до
школи, тому молоді люди з інвалідністю залишаються
вдома, просто сидячи і нічого не роблячи. Ця резиденція існує для задоволення таких важливих
потреб, пропонуючи цим молодим людям як ефективне лікування їх інвалідності, так і освіту, підлаштовану до нових можливостей, все, щоб допомогти їм
вести настільки незалежне життя, наскільки це
можливо:
Резиденцію створено на основі серйозних досліджень з адаптації: «Саме завдяки освіті», -
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сказав о. Карме, - «ми можемо запропонувати роботу
молодим людям з обмеженими можливостями, а
також кращу соціальну інтеграцію та повноцінне
сімейне життя». Таким чином, у резиденції є:
- клас навчання грамотності для тих, хто не вміє
читати чи писати: веде його спеціальний вчитель, що
сама має інвалідність, пані Леоні;
- школа шиття та вишивки, програма школи домогосподарок під керівництвом сестри та за участю
чотирьох викладачів, ця школа орієнтована на дівчат,
але відкрита і для хлопців з гарним смаком. Після
закінчення школи кожен отримує швейну машину у
подарунок, щоб вони могли вписатися у світ трудових
відносин.

- майстерня для вивчення столярної справи: є
сектор, відкритий для хлопців з інвалідністю, у яких
достатньо сил у руках і які мають принаймні одну
здорову ногу, тому що це навчання вимагає доброго
балансу та більшої фізичної сили. Учні навчаються
виготовляти всі види меблів, від простих табуреток до
стільців, ліжок, шаф, панельних дверей, шкільних
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Провінція Мадагаскар
лавок, вікон і т.д. Знову таки тут особливе значення
має практика, яка оцінюється в середньому на 12 як
мінімальне середнє. По закінченню вони отримують
разом з дипломом добре укомплектований ящик з
інструментами, щоб мати можливість працювати і
заробляти собі на життя. Вікентійський місіонер,
отець Проспер, керує школою столярного виробництва. Йому допомагають троє старших учнів.

ційно працювали тільки зі шкірою та залізом, у
вересні 2016 року вони перейшли на виробництво
протезів з пластиковими наконечниками та пластиковими важелями завдяки технічній підтримці
іспанського спеціаліста, який також надає нам всі
необхідні матеріали та компоненти (механізовані
трубки, протезні ступні, композит та інші необхідні
матеріали).

Резиденція також надає молодим людям можливість
продовжити середню освіту та направляє їх до коледжу Святої Женевєви під управлінням Дочок Милосердя, де вони готуються до екзаменів для підтвердження неповної середньої освіти чи повної середньої освіти. Ми також допомагаємо їм отримати вищу
освіту, таку як менеджмент, мови, електроніку чи
фельшерство. Зразком такого успіху є Жульєн, який
пройшов аж до докторського ступеню з менеджменту.

Підтримка людей з іншими видами інвалідності:

Нам здавалося, що практичні знання в галузі інформаційних технологій та прикладного менеджменту
дають більше шансів знайти роботу. Тому наприкінці
2013 року ми створили за підтримки наших керівників, Візитатора Місіонера та єпископа, дворічний курс
типу BTS, що називається ESIGAT (Школа комп'ютерних наук та прикладного менеджменту Танджомога).
Переважно навчання на цьому курсі проходять
випускники з інвалідністю та повносправні молоді
люди з інших наших домів, Дегуї та Де Карме.
Фактичне лікування інвалідності: лікування інвалідності є невід'ємною частиною проекту Резиденції
Танджомога. Це один з двох суттєвих компонентів
разом з навчанням. Воно спрямоване на забезпечення молодих людей з інвалідністю максимально можливої фізичної автономії. Цим молодим людям доступні різні засоби:
- Ортопедичне тестування, що проводиться кожен
рік у червні командою лікарів, фізіотерапевтів та
техніків для приготування тих, хто прийшов з CRMM в
Анцірабе,
- Ортопедичні хірургічні операції: спочатку їх
робили в CRMM в Анцірабе, з 2008 року вони виконуються у Вогіпено, в лікарні Генінцоа під управлінням
Сестер Милосердя, недалеко від Танджомога,
- Реабілітація: лікування інвалідності полягає в
основному в реабілітації та використовуванні ортопедичного приладдя. Молоді люди з особливими потребами, які навчаються вдома, повинні проводити одну
годину реабілітації в день під керівництвом сестри
Онорін та з допомогою двох асистентів.
-

Навчання для незрячих людей та людей з вадами
зору: програми домашнього навчання для 25 незрячих молодих людей та людей з вадами зору у спеціалізованих школах у Фарафангана, в старому закладі,
що проводиться протестантськими лютеранами, і
зовсім недавно в Фьяранцу, в школі Ефата, під управлянням Сестер Непорочної Марії.
- Навчання для людей з вадами мови та людей з
вадами слуху: у резиденції також проводяться
заняття для 25 таких людей в спеціалізованій школі в
Анцірабе, під управлінням протестантських лютеран,
які є піонерами у цій галузі.
- Навчання для молоді з розумовою відсталістю:
дім допомагає десяткам дітей та молодих людей з
розумовими розладами вчитися в спеціалізованій
школі в Манакарі, CES, що є філією Коледжу Введеня
в Храм Пресвятої Богородиці, під управлінням Дочок
Милосердя.
Нарешті, крім описаних вище навчальних програм,
освітній проект, створений резиденцією Танджомога,
включає моральне виховання та план духовної
формації. Оскільки ми стежимо за діяльністю Резиденції, в наступній статті ми продовжимо інформувати Вас про це.
Переклад з французької на англійську
Ден Пол Борлик, CM

Ремонт ортопедичного взуття: Хоча вони тради-
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Г енеральна Курія

Комунікації для просування культури покликань

Роландо Гутьеррес CM - Віце-провінція Коста-Ріка
Останні дві Генеральні Асамблеї пропонували євангелізацію у сфері комунікації як апостольство, необхідне
для виконання нашої місії у сучасному світі. Крім того,
очевидно, що ми повинні скористатися технологічними засобами, щоб підтримувати зв'язок з більш ніж 3000
місіонерами Конгрегації Місії, які знаходяться на п’яти
континентах.
Для виконання цього завдання Управління комунікаціями Конгрегації Місії зібрало команду волонтерів з
різних провінцій, які протягом деякого часу надавали
дистанційну допомогу, редагуючи зміст, розробляючи
матеріали та виконуючи багатьох інших робіт, що
необхідні для збереження діючих каналів комунікації
Конгрегації.
Зустріч проходила в Провінції Перу з 25 березня по 2
квітня під час Святого тижня, в приміщенні Віфлеємської Пропедевтичної Семінарії. Вона зібрала вісім
співбратів та шість семінаристів з різних куточків світу,
піж головуванням отця Хорхе Луїза Родрігеса, CM,
директора з комунікацій.
Учасники зустрічі: брат Адріано Феррейра Сільва,
провінція Ріо-де-Жанейро; отці Яцек Піотровський,
провінція Польща; Кит Торайно, провінція Філіппіни;
Даріо Жан, провінція Мадагаскар; Роландо Гутьеррес,
віце-провінція Коста-Ріка; Цезар Чавес і Франсіско
Амескіта, провінція Перу; Хорхе Луїз Родрігес, директор
з комунікацій; диякон Альваро Тамблай, провінція Чилі;
і семінаристи Карлос Віллануева, провінція Мексика;
Феліпе Кано, провінція Колумбія; Патрік Боржецький,
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провінція Словаччина; і Веро Урбіна і Роджер
Мамані, провінція Перу.
На цьому засіданні був завершений Проект комунікацій з поширення культури покликань. Він повинен
стати корисним інструментом для провінцій та їх
роботи у сфері сприяння покликанням. Отець Хорхе
Луїс Родрігес, директор управління комунікаціями,
зазначив, що на затвердження процесу пішло багато
годин роботи:
«Цей проект являє собою закріплення мрії Генерального Настоятеля про заохочення до покликань.
До нього долучилося багато співбратів, які прагнуть
розробляти та розповсюджувати матеріали для
поширення та зміцнення культури покликань.
Цей проект також збігається з майбутнім запуском
нового веб-сайту Конгрегації, що забезпечить
безперервність відродження харизми після святкування 400-річного ювілею в 2017 році, на цей раз
через власне ЗМІ Конгрегації Місії».
Проведення засідання під час Святого тижня надало
можливість святкувати Пасхальне тридення з двома
спільнотами парафії Святої Катерини Лабуре. Чотири
співбрати служать у цій парафії у Вілль Маріа дель
Тріунфо, в одному з найбідніших районів, розташованих на південь від Ліми. Святкування Великодня зі
спільнотою було моментом благодаті.

Nuntia

Генеральна Курія

Логотип та інформація
про фестиваль та конкурс «Finding Vince 400»

Продовжується підготовка кінофестивалю та мистецького конкурсу під назвою «Finding Vince 400», який
відбудеться в Римі з 18 по 21 жовтня.

сценарію для короткометражного фільму. Прем’єра
цих короткометражних фільмів пройде в Кастель-Гандольфо.

Вже багато хто відправив свою роботу ... але вашої ще
немає! Приєднуйтесь і беріть участь!

У третьому конкурсі будуть представлені короткометражні фільми чи повнометражні конкурсні фільми на
тему «Finding Vince 400». Журі обере фільми, які
надихають на безпосереднє служіння бідним і змінюють наше розуміння бідності. Прем’єра цих фільмів
пройде в Кастель-Гандольфо протягом фестивалю.

Як стати частиною історії
Перший конкурс під назвою «Зерна надії» орієнтований на учасників віком до 18 років: конкурсантам цієї
секції пропонується застосувати будь-який засіб творчого вираження (розповідь, вірш, картина, скульптура,
музика тощо), що надихають на безпосереднє служіння
бідним. Митців, обраних суддями, буде запрошено на
фестиваль та нагороджено поїздкою до Кастель-Гандольфо.
Другий конкурс присвячений сценаристам: п'ять з них
виграють поїздку до Риму та грант для створення свого

Nuntia

Єдина обов’язкова умова, яка об'єднує всі три конкурси, це тема: служіння тим, хто живе у бідності.
Більш детальну інформацію про те, як відвідати
FV400, можна за адресою:
https:// facebook.com/FindingVince #findingvince,
#fv400. Інформацію про те, як подати заявку, можна
знайти на fv400.org
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General Information
NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
06/03/2018
(inicio 13/03/2018)
14/03/2018

SCALLON Pascal
ZAPOTOCZNY Bogdan

27/03/2018

(CNG)
PASSERINI GIANCARLO (ITA)

27/03/2018

VAN KNIPPENBERG Mathieu
(CGN-Holanda)

27/03/2018

Visitor of Ireland
Director DC Krakow
Director DC Congo
Director DC
“St. Vincent - Italy”
Subdirector
CologneThe Netherlands

ORDINATIONES
KANNANAIKKAL Rony•

Sac

INS

05/01/2017

KUJUR Birendra•

Sac

INS

07/01/2017

LIMA Ranjan Kumar•

Sac

INS

23/01/2017

ALEMA Medhin Hagos•

Sac

AET

01/10/2017

HAILE Suba Weldegiorgis•

Sac

AET

01/10/2017

Sac

INM

23/11/2017

NECROLOGIUM
Nomen

Cond.

Dies ob.

Prov. Aet. Voc.

HARMAND* Camille

Fra

08/12/2017

FRA

97

79

PLAZA JUBETE Ángel

Sac

12/02/2018

COS

90

74

GONZÁLEZ GIRALDO* Francisco

Fra

05/03/2018

COL

96

69

VAGLIA Pietro

Sac

18/03/2018

ITA

89

72

MATEOS MENÉS Francisco

Sac

23/03/2018

CAE

85

67

ASENCIOS ZULOAGA Alfonso

Sac

26/03/2018

PER

71

44

ANTOINE Roger Joseph

Sac

28/03/2018

FRA

100

82

•
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