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Передмова до українського видання
Блаженні і Святі це чудовий подарунок для людства.
Багато з них через своє незвичайне життя були офіційно
визнані Церквою, щоб стати прикладом християнського
життя для інших, а також для всього світу. Всі вони мають
багато спільного. Для всіх них Ісус був у центрі їхнього
життя. Це завдяки Йому, вони стали чудовим відображенням
особистості Ісуса настільки унікальним і оригінальним
способом.
Блаженні і святі були глибоко захоплені особою Ісуса,
Його способом життя, скрухою, діянням, мовою, здійсненням
добра, що стало сенсом і ціллю в їхньому житті, котре було
пов’язане з Ісусом і підпорядковане Йому.
Кожна людина унікальна. Не існує якоїсь універсальної
або єдиної форми досягнення святості. Декотрі з них були
захоплені Ісусом в дуже ранньому віці, інші пізніше, або в
кінці свого життя. Досвід особистого навернення і повної
підпорядкованості Ісусу в житті святих існує в різноманітних
життєвих проявах. Через надзвичайні способи наслідування
Ісуса, які були присутні в житті святих, ми можемо побачити
своєрідність запрошення Ісуса.
Блаженні і Святі жили своїм життям. В цьому полягає
унікальність і неповторність їхнього життя. Блаженні і Святі
не захоплювалися тільки особою Ісуса в загальних рисах,
але за рахунок поглиблення зв’язку з Ним вони намагалися
більше за інших людей жити прикладом Спасителя. Це стало
причиною навернення і переміни їх власного способу життя.
Наслідуванням Ісуса Святі стали розпізнавальним знаком
святості.
Слово, котрим описуємо стан Святих, це Харизма. Ми
говоримо, що Святі жили тією чи іншою Харизмою. У Церкві
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ми маємо різноманітність Харизм. Деякі Святі прямували
однією дорогою якоїсь Харизми, деякі іншою. Всі вони
дивилися на Ісуса, який був для них взірцем: декотрих
приваблював спосіб життя вбогості, інших смирення, ще
інших послух Отцю, а ще інших євангелізація вбогих.
Книга, автором якої є італійський вікентієць отець
Альберто Вернаскі СМ (Alberto Vernaschi), розповідає про
життя Блаженних та Святих Вікентійської родини на цілому
світі. Те, що їх об’єднує, це Харизма і Духовність святого
Вікентія де Поль. Сам Вікентій захоплювався Ісусом, котрий
підчас свого земного життя проголошував Євангеліє вбогим.
Я сподіваюся і молюся, що читання і роздуми про життя
так багато чудових чоловіків і жінок, включених в цю книгу,
буде надихати нас особисто, а також через нас всіх, кого
будемо зустрічати на дорозі нашого життя.
Я хотів би на цьому місці висловити свою глибоку
вдячність особливо о. Василю Зіничу СМ, який проявив
ініціативу видання даної книги українською мовою. Він
переклав багато біографії і приготував їх для друку. Я також
хотів би подякувати всім співбратам та іншим особам, які
допомогли здійснити цей проект.
Об’єднані в особі Ісуса, Марії, Святого Вікентія де
Поль а також всіх Блаженних і Святих Вікентійської родини
продовжуймо чинити добро навколо нас.
Настоятель Віце-провінції св. Кирила і Мефодія
Отець Томаж Мавріч CM
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Cari fratelli e sorelle, cari amici!
Mi ha fatto molto piacere la richiesta di poter tradurre
e pubblicare nella vostra lingua il mio libro “Un patrimonio di
famiglia: Santi e Beati della Famiglia Vincenziana”. Sono lieto
di dare il mio assenso, nella speranza che tante persone possano
conoscere le belle figure dei nostri Santi e Beati, possano essere
presi dall’amore per loro e sentirsi spinti a imitarne la vita nel
dono di se stessi a Dio per evangelizzare i poveri e servire in loro
Gesù Cristo.
Un cordiale saluto con l’augurio di ogni bene nel Signore.
P. Alberto Vernaschi, C.M.

Roma, Italia
24/03/2015
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Вступ
Хто з нас у дитинстві не цікавився літературою,
яка відображає життя святих? З часом змінюються
уподобання, однак у пам’яті залишаються певні деталі, які
ми розглядаємо як приклади для наслідування. Особливе
значення це має тоді, коли ці особи жили у спільноті, в
якій також живемо і ми.
П’ятдесят років тому я вступив у життя спільноти Місійної
Конгрегації, заснованої св. Вікентієм де Полем. Я пізнавав дух
Засновника, також ознайомився з іншими групами великої
Вікентійської родини. Під час душпастирського служіння
я багато разів говорив про різних осіб із цієї родини. Коли
шукав матеріали, які б полегшили це завдання, з’ясувалося,
що багато написано про життя св. Вікентія де Поля та про св.
Луїзу де Маріяк. Про інших написано набагато менше.
Тоді й зародилася думка про необхідність книги, яка б
відображала життя святих і блаженних Вікентійської родини.
Наведені біографії охоплюють життя окремих осіб
та основні духовні послання, з якими вони сьогодні до
нас звертаються. Розглядаю життя святих і блаженних,
визнаних Церквою. Ці особи вирізняються між собою, але
між ними можна простежити певні спільні риси. Зважаючи
на це, незалежно від хронології, біографії деяких осіб
подаю під одним заголовком, що однак не є спробою якоїсь
їх класифікації.
Святі й блаженні становлять спадщину родини: тієї, з
котрої походили, і тієї, до якої вступили. Над усе становлять
спадщину Церкви та всієї людської родини і можуть багато
сказати сьогоднішній людині. Я багато років мав намір
показати їх світу. Тепер заохотили мене до цього співбрати
Місійної Конгрегації та Сестри Милосердя. З вдячністю за
надану мені підтримку присвячую їм плід цієї праці.
О. Альберто Вернаскі СМ
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І. ХАРИЗМА ЗАСНОВНИКІВ
Особистість кожного святого є іншою, тому
дуже важко зіставити їх. Спільне представлення
Вікентія де Поля, Луїзи де Маріяк, Жанни Антіди
Туре, Єлизавети Анни Бейлі Сетон, Фредеріка
Озанама, Марка-Антонія Дурандо вказує лише на
одну їхню спільну рису: вони дали початок певним
спільнотам. Навіть якщо це були церковні спільноти,
однак ставалося це у різних епохах та соціальнокультурних ситуаціях. Також потрібно додати, що
бути засновником – це один аспект їхньої життєвої
діяльності, але не єдиний і не найбільш характерний.
Св. Вікентій та св. Луїза часто повторювали, що
це не вони думали про заснування Згромадження
Сестер Милосердя. Здійснилося це з Божої ініціативи.
Подібно думали й інші засновники. Вони були
переконані, що Бог є творцем покликаних спільнот,
а вони лише слухалися Божої волі та піддавалися
керівництву Святого Духа.
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Подібний до нас, святий для
нас

Святий Вікентій
де Поль
(1581–1660)
ЖИТТЯ
Вікентій де Поль народився 24
квітня 1581 року в селі Пуї́ (з 1828
року перейменовано у Сен-Венса́н-де-Поль), що у регіоні
Аквітанія, поблизу м. Дакс (південний захід Франції), в
родині Жана де Поля та Бертранди де Морас. Священицьке
свячення прийняв 23 вересня 1600 року в Шато́-л’Еве́к
(дієцезія Періге́).
Про перші роки його священицького служіння папа
Йоан Павло ІІ говорив: «В перших роках після свячень
Вікентій не відмовляв співпраці з благодаттю, але не
сприймав священство як покликання до праці в Господньому
винограднику, але як можливість осягнути суспільний
престиж і запевнити собі гідні умови життя. Про це
свідчить його лист до матері з 1610 року». В цей період
Вікентій мав надію зробити «кар’єру»; шукав матеріальні
блага, які б уможливили йому утримувати родину. Був
свідомий тяжіючого на ньому боргу щодо сім’ї, яка навіть
продала пару волів, щоб запевнити йому навчання для
приготування до священства. Напевно, вони сподівалися, що
в майбутньому їхній син буде допомагати вбогій сільській
родині з Ланд.
РОКИ СУМНІВІВ ТА ПОШУКІВ
У 1610-му минуло 10 років після священицьких свячень,
які Вікентій отримав 23 вересня 1600 року, а саме коли мав
дев’ятнадцять років. У цей період він багато подорожував
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у пошуках можливості сповнити свої мрії. Однак його
зустрічали невдачі. Навіть пережив драматичні події неволі
в Тунісі. В 1608 році прибув до Парижа. Вікентій нав’язав
контакти з «великими людьми» цього часу, серед яких був
кардинал П’єр де Берюлль (1575–1629). Під його впливом
розпочалося «навернення» Вікентія.
Він розпочав бачити значення бути християнином
та священиком. Пережив оскарження про крадіжку. Був
свідомий своєї невинності, але не пробував оправдовуватися.
Познайомився з вченим-теологом із Сорбони, який
переживав кризу віри. Він допомагав йому, беручи на себе
його сумніви. Цей досвід тривав чотири роки. Тоді дав
обітницю, якщо віднайде віру, то решту життя присвятить
служінню вбогим. Бог прийняв його зобов’язання.
У 1611–1612 роках виконував обов’язки настоятеля у
Кліші́. Завжди про це згадував як про найщасливіші роки
свого життя. Говорив: «Я переконаний, що навіть святіший
отець не є такий щасливий, як настоятель, який живе
серед добрих і щедрих парафіян». Його душпастирська
праця тривала лише рік, але титул настоятеля Кліші́ мав до
1626 року.
У 1613 році за порадою П’єра де Берюлля Вікентій передав
обов’язки настоятеля вікарієві, а сам став капеланом у родині
Філіпа Еманюеля де Гонді, генерала королівських галер. Він
не відчував себе добре в середовищі аристократів, але саме у
цей час набув досвід, який сформував його подальше життя.
ВАЖЛИВІ ПОДІЇ У 1617 РОЦІ
Першою з них була сповідь вмираючого чоловіка,
який після таїнства публічно визнав у присутності
Маргарити де Сіллі (дружина Філіпа Еманюеля де Гонді),
з впевненістю, що був би приреченим на пекло через
минулі святокрадські сповіді. Під впливом цієї події пані
де Гонді вмовила Вікентія, щоб він 25 січня 1617 року
в Фольві́лі виголосив проповідь і заохочував вірних до
виконання генеральної сповіді з цілого життя. Проповідь
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була настільки успішною, що потрібно було просити про
поміч до сповіді єзуїтів, які жили поблизу. Згодом Вікентій
стверджував, що це була перша місійна проповідь.
Цього ж року, знову за порадою П’єра де Берюлля,
Вікентій залишив дім родини де Гонді і розпочав
душпастирську роботу в парафії Шатійо́н-ле-Домб (сьогодні
Шатійо́н-сюр-Шаларо́нн), що поблизу Ліону. В неділю (20
серпня 1617 року) перед святою месою йому повідомили, що
поблизу є хвора і позбавлена засобів до існування родина.
Вікентій сказав про це у проповіді. І після обіду численні
парафіяни поспішили з допомогою до потребуючої сім’ї.
Вікентій передбачав, що цей початковий запал легко може
«вигоріти», що вчинки милосердя будуть ефективними, якщо
їм надати зорганізовану форму. Через три дні, 23 серпня, він
запросив декількох осіб і поділився з ними своїми планами.
Так постало перше Братство Милосердя. Це була друга подія
1617 року, яка, подібно до проповіді у Фольві́лі, значною
мірою вплинула на подальше життя Вікентія.
Родина де Гонді не могла погодитися з «втечею» свого
капелана. Під натиском генерала галер П’єр де Берюлль
переконав Вікентія повернутися до їхнього дому. Завдяки
цьому Вікентій в Парижі зустрів Франциска Салезького,
який мав значний вплив на духовне життя Вікентія.
Зазначені дві події в 1617 році стали для Вікентія
виразним голосом Божого провидіння та об’явленням Божої
волі, яку прагнув виконувати. У багатьох храмах володінь
де Гонді він проголошував проповіді, катехези та сповідав.
Також відвідував в’язнів на королівських галерах, генералом
яких був Філіп Еманюель де Гонді. Розпочате служіння
змусило його шукати допомоги інших священиків.
Так знов за порадою пані де Гонді та завдяки її матеріальній
допомозі 17 квітня 1625 року постала Конгрегація Місіонерів:
група священиків, які в сільських парафіях проголошували
місії та засновували Братства Милосердя. Щоб плоди цих
місій тривали довго, потрібно було знайти священиків для
євангелізації парафії. Тому новозасноване згромадження
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розпочало проголошувати реколекції для кандидатів до
священства (1628). Були зорганізовані так звані Вівторкові
Конференції для священиків (1633) та прийнято провадження
духовних семінарій (1642).
ВЧИНКИ МИЛОСЕРДЯ
Велика кількість убогих, які жебракували на вулицях
Парижа, спричинила до повстання у столиці Братства
Милосердя. Вбогі стали «вимогливими панами». Це
вимагало не тільки давання їм милостині, але також і
служіння їм, жертвуючи власним часом і силами. Цього не
могли дозволити собі аристократичні дами. Тоді на місіях
з’явилися сільські дівчата, які були готові служити вбогим і
хворим. Вікентій довірив їх Луїзі де Маріяк, яка вже раніше
відвідувала братства, щоб оживити їхню діяльність.
29 листопада 1633 року постало Згромадження Сестер
Милосердя. Це був цілком новий інститут, який об’єднував
осіб, «повністю відданих Богу для служіння вбогим». Вони
не закривалися в монастирях. А подібно до пожежної
охорони поспішали всюди, де вбогі очікували їхньої
допомоги. Відвідували хворих в їхніх домівках, притулках та
у лікарнях. Займалися приреченими на галерах, допомагали
жертвам стихійних лих та воєн, опікувалися пораненими на
полях битв, ставали матерями покинутих дітей.
ПОДАЛЬШІ РОКИ
Після 1633 року настав розвиток вікентійських справ
та посилення їхніх організаційних структур. Всіляка недоля
духовна та матеріальна зворушувала серце Вікентія і
схиляли його спішити з допомогою. Чинили це священики з
Конгрегації Місій, Сестри Милосердя та Братства Милосердя.
Було зорганізовано допомогу для регіонів, котрих мучила
війна. Місіонери виконували функції військових капеланів, а
сестри опікувалися пораненими. Також опікувалися психічно
хворими, жебраками, людьми похилого віку. Священики
виїжджали на місії в Мадагаскар та до Північної Африки. В
своїх листах та конференціях Вікентій заохочував до ревності
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своїх духовних синів та дочок. Вчив самозреченню на користь
вбогих. Сам в цьому ставав прикладом і заохочував до цього
інших. Шукав засобів для допомоги потребуючим. Не вагався
показати багатим людям їхній обов’язок щодо найбідніших.
Вікентій належав до так званої Ради Сумління та
користав з допомоги кардинала Рішельє, щоб запевнити
Церкві в Франції гідних єпископів. Під час Фронди
переконував кардинала Мазаріні, щоб пішов у відставку
з посади першого міністра, щоб у такий спосіб запевнити
мир. Насправді Вікентій не досягнув цієї мети, але всі
цінували його зусилля в цій сфері. В фільмі «Месьє Венсан»
(Monsieur Vincent) є сцена, яка, напевно, не відбулася в
реальності, але передає дух Вікентія. Ця сцена відображає
старого Вікентія з королевою Анною австрійською. Коли він
нарікав, що мало зробив у житті, королева говорила: «Отче,
ціле життя ти намагався давати все іншим, не полишаючи
нічого для себе. Не жадав похвали і пошани, ані власного
щастя. Не будував великі будови для свого згромадження.
Скажи мені, чи зараз в обличчі смерті відчуваєш пустку, як
інші?». Вікентій дуже тихо відповідає.
Це все свідчить по те, якою великою була його суспільна
діяльність. Можна сказати, що вже не міг зробити нічого
більше. Однак Вікентій про себе був іншої думки. «Може
й так, але я так мало зробив». Королева відповідає: «Що
ж потрібно робити, щоб щось осягнути?». Після довгої
хвилини мовчання Вікентій сказав: «“Davantage”. Більше,
бо взагалі ми зажди робимо мало».
Вікентій помер 27 вересня 1660 року. 13 серпня 1729
року папа Бенедикт ХІІІ проголосив його блаженним.
16 червня 1737 року папа Клемент ХІІ проголосив його
святим і день спомину визначив на 19 липня (Римський
Календар, 1737–1969).
Сьогодні його літургійний спомин відзначають у день
його смерті – 27 вересня. У 1885 році папа Леон ХІІІ
проголосив його покровителем усіх християнських справ
милосердя, які в який-небудь спосіб від нього походять.
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ПОСЛАННЯ
 Праця над святістю все життя. Вікентій прийняв
священицькі свячення у 19 років. У перші роки він намагався
запевнити собі гідне місце в суспільстві та гідні умови
життя. Згодом піддався впливу Божої благодаті й турбувався
лише про Божу славу та про благо ближніх, а особливо
найбідніших. Папа Йоан Павло ІІ, згадуючи його життя,
говорив: «Людина не родиться святою. Стає нею дорогою
важкого навернення та систематичного очищення. Стати
святим – це важке завдання, котре триває все життя».
Вікентій часто повторював, що потрібно любити Бога
і потрібно це реалізовувати в праці рук та поті чола. Ще
додавав: «Наше серце мусить належати Богу, наша воля
має бути Його волею і весь наш час маємо призначити на
службу Йому». Був свідомий того, що в кожних наших діях
ініціатива належить Богові. Тому говорив: «Бог є любов’ю,
єдиною дорогою до Нього є дорога любові. Божу руку до
нічого не можна змушувати». Цитував св. Франциска
Салезького : «Я б не міг іти до Бога, якби Бог не йшов до
мене. І пояснював: «Серце, правдиво запалене любов’ю, знає,
у чому полягає любов до Бога; знає, що не могло б відкритися
Богу, якби Бог не виходив йому на зустріч і не приваблював
його своєю любов’ю. В цій сфері нічого не можна осягнути
власними силами, ані людською допомогою. Коли Бог хоче
притягнути людину, чинить це з лагідністю та чуйністю,
без жодного примусу». Він добре знав, що дорога до святості
є довгою і говорив: «Досконалість не можна осягнути
відразу. Здобувають її помаленьку, крок за кроком. Це
вимагає терплячості. Провадить до неї довга дорога, яка
долається малими кроками».
 ОСНОВОЮ СВЯТОСТІ Є УПОДІБНЕННЯ СЕБЕ
ДО ХРИСТА. Святий Вікентій зазначав: «У самовдосконаленні
потрібно зодягнутися в Духа Ісуса Христа». Це означає, що
перед тим, як розпочати щось робити, потрібно дозволити
діяти Святому Духові, «який має помешкання в серцях
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справедливих. Тому ви повинні піддатися Духові Нашого
Господа. Він сам позначить вас печаттю і викарбує в ваших
душах власний характер». Відкликаючись на науку св.
Павла, говорив: «Пам’ятайте, що ми живемо і вмираємо
в Ісусі Христі, тому наше життя мусить бути сховане в
Ісусі, щоб Він вповні в нас об’являвся. Тому також потрібно
уподібнювати наше життя до Його життя, щоб ми могли
умирати, як Він». Уподібнення до Христа вимагає виконання
Божої волі. Бог допустив, щоб Вікентій пережив болісний
досвід неволі та несправедливого оскарження в крадіжці, а
також важкі спокуси проти віри. Потім роздавав милостиню,
був настоятелем в Кліші, капеланом родини де Гонді та
настоятелем у Шатійо́н-ле-Домб. У всіх цих ситуаціях
зустрічав убогих людей і їхні духовні та матеріальні потреби.
На кожному етапі свого духовного життя бачив знаки часу і
намагався належно їх відчитувати. Переконався, що правдива
досконалість не полягає у переживанні екстазних візій, а у
виконанні Божої волі у всьому.
У листі до Луїзи де Маріяк писав: «Небагато потрібно,
щоб осягнути святість. Вистачить чините все згідно з
Божою волею. Божі справи виконуються самі. Правдива
мудрість полягає в наслідуванні, крок за кроком, Божого
провидіння. Потрібно спішити помаленьку». У цих
словах Вікентій огорнув весь свій життєвий досвід та своє
розуміння правдивої духовності.
 ВИКОНАННЯ БОЖОЇ ВОЛІ ВИМАГАЄ, ЩОБ
ЖИТИ ЛЮБОВ’Ю. Переміна Вікентія відбулася під час
зустрічі з убогими. Це вони стали для нього тягарем і
болем. Не було духовної чи матеріальної вбогості, яка б не
зворушувала його серце. Він був переконаний, що вони є
сакраментом Ісуса Христа, що в їхньому житті являється
живий Христос. Стверджував, що, служачи убогим, служимо
Христу. Тому вважав, що вони є господарями і вчителями
для всіх, хто в їхній особі хоче служити Христу.
Роздавання милостині через усвідомлення милосердя
ставало найважливішою засадою життя Вікентія і тих, які
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йшли за ним. Він говорив: «Любов є найвищою засадою, всі
правила на неї спираються. Вона є «великою пані», потрібно
чинити все, чого вона вимагає. Якщо любов Бога є вогнем,
то ревність у служінні вбогим є його полум’ям; якщо любов
Бога є сонцем, то та ревність є його промінням. Вона є
тим, що є найбільш чистим у Божій любові».
Досвід 1617 року показав Вікентієві у повному світлі
духовну та матеріальну убогість людей, яких зустрічав.
У його очах це були два нероздільні аспекти вбогості.
Тому неустанно повторяв: «Потрібно зарадити потребам
убогих щодо тіла і щодо духа. Мусимо це чинити самі та
заохочувати до цього інших». Такі дії мали повертати вбогим
їхню людську гідність. Тому не вистачало працювати для
вбогих, разом з ними потрібно було дбати про людську повагу.
Вчинки милосердя не можна обмежувати тільки до давання
милостині та суспільної допомоги. Потрібно розпочинати
працювати з метою зміни суспільних умов, для створення
умов, в яких би вбогі змогли змінити свою нещасну долю.
Служіння убогим мусить брати до уваги їхню людську
гідність. Потрібно вміти бачити їхнє особисте драматичне
життя та пізнавати їхні проблеми, які треба подолати.
Тому служіння мусить бути компетентне та виконуватися з
повагою, терплячістю і сердечністю.
Все життя св. Вікентія та розпочаті ним справи для блага
вбогих – це усвідомлення, що любов мусить бути винахідлива
й безкінечна. Інакше не могло бути. Вся його діяльність була
віддзеркаленням, в якому відображалася Божа любов.
Захоплюємося Вікентієм як людиною контемпляції та
вчинків, організації та уяви, авторитету й покори, людини
на часи давні та нинішні (Йоан Павло ІІ). Був людиною
такою, як кожен із нас. Однак мав, на відміну від нас,
відвагу діяти, вмів давати і давати себе. Був людиною, яка
власною святістю заохочувала до святості інших. Також і
сьогодні є взірцем для кожного з нас, хто розпочинає працю
для вбогих і з убогими, хто хоче працювати для правдивого
визволення людини.
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Піддалася дії Святого Духа у
свідченні милосердя

Свята Луїза де Маріяк
(1591–1660)
ЖИТТЯ
Народилася 12 серпня 1591
року поблизу Ле-Ме, що у регіоні
Пікардія (Франція). Дочка Луї
де Маріяк та невідомої матері. У
чотири роки її віддали на виховання
Сестрам Домініканкам у монастир у Пуассі́, в якому була її
родичка (також Луїза де Маріяк). Після смерті батька в 1604
році родичі віддали її у пансіонат, де вона мала навчитися
вести домашнє господарство. Тоді вона досвідчила правдиву
убогість. Мала намір вступити до Сестер Капуцинок,
але її не прийняли з огляду на слабке здоров’я. Родина
постановила видати її заміж за секретаря королеви Антуана
Ле Гра. Відбулося це 5 лютого 1613 року.
З цього шлюбу народився син Мішель, якого Луїза
обдаровувала турботою та любов’ю, але він завдавав чимало
клопоту. Згодом св. Вікентій де Поль говорив: «Я ніколи не
зустрічав жінки, як б так драматично, як Пані, трактувала
справи свого сина. Дозволь, щоб про нього турбувався Бог.
Дозволь Йому керувати його життям».
На початку 1623 року Антуан Ле Гра важко захворів.
Луїза переживала велику кризу віри, яку переборола після
незвичайних подій 4 червня, які назвала «Світло». Це була
правдива переміна. Бог розвіяв всі її сумніви, об’явив
майбутнє і послав духовного керівника в особі Вікентія де
Поля. Луїза турботливо опікувалася хворим чоловіком аж до
його смерті 21 грудня 1625 року.
Вказаний Богом духовний керівник допомагав їй
визволитися з усіляких страхів та цілковито довіритися Божій
благодаті. Вчив її, щоб без поспіху і без боязні слідувала за
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вказівками Божого провидіння. У 1628 році зізналася йому,
що, аналізуючи слова Євангелія «Так кожне добре дерево
родить гарні плоди…» (Мт 7, 17), переконалася, що повинна
присвятити себе служінню вбогим. Тоді Вікентій сказав:
«Яким гарним деревом ти є в Божих очах і які гарні плоди ти
можеш приносити. Можеш завжди бути деревом життя,
яке буде приносити плоди любові».
Вікентій скористався її запалом і вмовив її, щоб
розпочала відвідувати Братства Милосердя, для оживлення
їхньої діяльності. Сказав їй: «Йди, в ім’я нашого Господа.
Прошу Божу доброту, щоб супроводжувала тебе в
подорожах. Нехай буде тобі утіхою в дорозі, тінню під
палючим сонцем, притулком під час дощу та морозу, м’яким
ліжком, яке запевнить відпочинок в часи втоми, силою у
важких працях, нехай дозволить тобі повернутися до праці
в доброму здоров’ї».
Досвід праці з Братствами Милосердя посприяв тому,
що 29 листопада 1633 року розпочало своє існування
Згромадження Сестер Милосердя. Луїза зайнялася
формацією дівчат, які приходили до згромадження: вчила
їх правдивої побожності та життя в спільноті. Понад усе
вчила їх служити убогим та хворим, допомагала в кожній
праці. У міру того, як розросталося згромадження, сестри
розпочинали працю і поза Парижем. Луїза у багатьох листах
оживляла дух спільнот й окремих сестер, додавала їм
відваги та підтримувала у важких хвилинах. Переконувала:
«Тривайте в любові, щоб ви могли з насолодою служити
вбогим хворим, нашим дорогим господарям та вчителям».
25 березня 1642 року, після дев’яти років праці у
формації, Луїза та декілька інших сестер склали обітницю,
що все життя присвятять служінню вбогим, а також обітницю
вбогості, чистоти та послуху.
З 1652 року Луїза щораз частіше хворіла. Сильно
занедужала 4 лютого 1660 року. Стан її здоров’я погіршувався.
12 лютого їй уділили таїнство помазання хворих. 15 березня
цього ж року вона померла. Після її смерті Вікентій де
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Поль говорив: «Ваша мати, пані Ле Гра, перейшла до неба.
Вона мала особливий дар возвеличувати у всьому Бога. Була
чистою душею в молодості, у подружжі й тоді, коли стала
вдовою. Провадила глибоке внутрішнє життя, яке було
фундаментом всіх її починань. У всьому намагалася служити
Богу та любити Його цілим серцем».
Усе життя, і також після смерті Вікентія, довгі роки
Луїза перебувала у тіні Вікентія де Поля. 9 травня 1920
року папа Бенедикт ХV зачислив її до числа блаженних,
а 11 березня 1934 року папа Пій ХІ проголосив її святою.
10 лютого 1960 року папа Йоан ХХІІІ проголосив її
покровителькою діл соціальної опіки. Літургійний спомин
відзначають 15 березня.
ПОСЛАННЯ
 НЕСТИ ХРЕСТ. Життя св. Луїзи де Маріяк із дитинства
було наповнене присутністю хреста. У старшому віці вона
про це так говорила: «Серед багатьох благодатей, якими
мене обдарував Бог, найважливішим було те, що Господь
дав змогу мені пізнати, що мушу слідувати дорогою хреста.
Все життя, з самого дитинства, я досвідчувала багато
страждань». Вона ніколи не знала своєї матері й не знала,
що таке материнська любов. Зазнала багато хвороб. Слабке
здоров’я закрило перед нею дорогу до монастиря, в якому
хотіла присвятити своє життя Богу. Коли уклала подружжя,
неспокою їй додали хвороби її чоловіка, які спричинили його
передчасну смерть. Далі неустанно турбувалася про долю
свого сина Мішеля. Багато нещасть зазнала її родина. Один
з родичів (Мішель) помер у в’язниці, інший (Людовик) був
засуджений і страчений на гільйотині.
Також і її особисте життя було наповнене стражданнями:
переживала кризу віри, хвилювалася за власне спасіння.
Найбільша криза була у днях поміж урочистостями
Вознесіння Господнього та Зісланням Святого Духа в 1623
році. Її духовний керівник мав залишити Париж власне тоді,
коли у неї були найбільші проблеми. Мала намір залишити
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чоловіка, тому що його хворобу вважала за Божу кару,
за те що не дотримала обітниці вступити до монастиря.
Переживала навіть тоді, коли її духовний керівник Вікентій
де Поль вмовляв її терпеливо очікувати на знаки Божого
провидіння щодо власного покликання та подальшого життя.
Все це спричинило, що згодом вона могла повторювати
своїм духовним дочкам (сестрам милосердя): «Лише тоді,
як чуваємо на Голгофі у підніжжі хреста, можемо мати
певність, що Христос споглядає на нас з любов’ю».
 СВІТЛО СВЯТОГО ДУХА. У день Зіслання Святого
Духа в 1623 році Луїза пережила незвичайну подію, яку
до кінця життя називала «Світлом». Бог дав їй пізнати, що
мусить залишитися із чоловіком. Зрозуміла, що настане час,
коли вона цілковито зможе присвятити себе Богу, що разом
з іншими людьми буде служити ближнім, які потребують
допомоги. Отримане «Світло» дасть змогу їй цілковито
довіритися Богу та Його провидінню.
Те, що вона досвідчила, було правдивим містичними
досвідом, який залишився у ній до кінця життя. У своїх
записах зазначала: «Власне цього дня Божа доброта
наповнила моє серце спокоєм та вказала мені засади, якими,
поза моєю невірністю, я завжди керувалася». Відтоді
вона наповнилася особливою набожністю до Святого
Духа. Цілковито віддалася Його керівництву. В Його світлі
відчитувала своє життя та своє послання. Її біограф Жан
Кальве написав: «Зажди залишалася вірною Святому Духу.
Це була правдива містика Святого Духа».
Вона завжди була віддана молитві. Відразу переконалася,
що Бог її любить, що мусить цілковито віддатися Йому.
Намагалася визволитися із усіляких страхів та неспокоїв
щодо свого спасіння, запанувати над завищеною
емоційністю, довіритися Богу та його провидінню і у всьому
шукати Божу волю.
Набожністю до Святого Духа Луїза ділилася із сестрам
милосердя. Говорила їм: «Прошу доброту нашого Господа,
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щоб приготував наші душі на прийняття Святого Духа і щоб
запилив наші серця жаром Його любові. Завжди піклуйтеся
про цю любов, бо вона дозволить вам полюбити Божу волю.
Також моліться і за мене, щоб наш Господь збагатив мене
своїм Духом. Якщо Святий Дух нас огорне своїм світлом,
тоді все, що говоримо і що чинимо, буде зміцнювати в нас
любов, а це буде збільшувати Божу славу».
 ПРАВДИВЕ МИЛОСЕРДЯ. Луїза вже під час
подружнього життя вирізнялася любов’ю до вбогих.
Дівчина, яка допомагала їй по господарству, зауважувала:
«З правдивою побожністю допомагала вбогим. Часто їх
відвідувала. Носила їм солодощі, конфітюри, тістечка
та іншу поживу. Турбувалася про їхню гігієну: мила їх та
розчісувала. Забезпечувала похорони померлим». Її любов
до вбогих уповні виявилася після 1629 року. Не тільки сама
їм служила, а, відвідуючи Братства Милосердя, намагалася
оживляти їхню діяльність. Цілковито присвятила себе цій
справі. Тоді про себе дали взнаки її відвага і розсудливість.
Давала поради, переконувала, показувала правдиві мотиви
служіння вбогим щодо душі й тіла.
У своєму духовному заповіті сестрам милосердя
заповідала: «Старанно піклуйтеся про вбогих, а передусім
про життя спільноти у великій єдності та сердечності
і взаємною любов’ю, щоб наслідувати нашого Господа».
Це звучить як відлуння рекомендацій в конференціях та
листах: «Служіть нашим вбогим господарям та вчителям
з великою повагою та сердечністю, бо в них служите
самому Богу. Будьте цілковито відданими нашим вбогим, бо
вони є улюбленими дітьми Бога. Служіть їм з покорою та
набожністю».
 НАБОЖНІСТЬ ДО ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ. Свята Луїза
мала особливу пошану до Марії, Матері Ісуса. Глибоко
вірила в Її Непорочне Зачаття. Її приклад мала завжди перед
очима. Молилася: «Я належу Тобі, Пресвята Діво, щоб
досконаліше належати Богу. Навчи мене наслідувати Твоє
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святе життя у виконанні того, чого Бог жадає від мене».
Також заохочувала до цього своїх духовних дочок. Говорила
їм: «У всьому, що робимо, керуймо наш погляд на Пресвяту
Діву. Найбільше віддамо Їй пошану, наслідуючи її чесноти».
Під час паломництва до Шартр у 1644 році повірила опіці
Марії сестер милосердя і відтоді завжди називала Її єдиною
Матір’ю Згромадження.
У своєму заповіті написала сестрам: «Просіть Пресвяту
Діву, щоб завжди була вашою Матір’ю». Вірні цьому
заповіту сестри і сьогодні моляться: «Пресвята Діво, вірую
та визнаю Твоє Непорочне Зачаття. Поглянь на мене, через
Твоє дівоцтво, чистоту і гідність Божої Матері й випроси
мені у Твого Сина покору, любов, чистоту серця, святе
життя і щасливу смерть».
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Все для Бога

Свята Жанна Антіда Туре
(1765–1826)
ЖИТТЯ
Жанна Антіда Туре народилася
27 листопада 1765 року в Сансе́-леЛон у дієцезії Безансо́н, що у Франції.
Коли мала шістнадцять років,
померла її мама. Відтоді й впродовж
шести років мусила перейняти
відповідальність за всю родину. Аж після цього часу могла
виконати своє прагнення – цілковитого посвячення себе
Богу в службі вбогим.
10 листопада 1787 року вступила до Згромадження
Сестер Милосердя. Лише декілька років змогла там бути,
тому що влада французької революції ліквідувала всі
релігійні інститути. Тоді вона повернулася до родинної
місцевості, де продовжувала справи сестри милосердя:
опікувалася хворими і навчала дівчат з убогих родин. Понад
усе вона підтримувала священиків, які відмовилися скласти
присягу, якої вимагали революціонери.
У побоюванні перед переслідуваннями і керуючись
прагненням виконати Божу волю в 1795 році виїхала до
Швейцарії. Приєдналася до спільноти, яку заснував о.
Ресевар, у котрій вже була її сестра Барбара. Однак через два
роки повернулася до Франції.
Наступні два роки провела в самотності. Просила Бога,
щоб об’явив їй свою волю щодо її майбутнього. На прохання
відповідальних за дієцезію відкрила у Безансоні безкоштовну
школу для вбогих хворих.
Через деякий час до неї приєдналася група дівчат,
із котрими вона заснувала Згромадження Сестер
Божественного Милосердя (Sisters of Divine Charity) під
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заступництвом св. Вікентія де Поля. Наприкінці століття
Згромадження вже налічувало декілька домів у Франції.
Мама Наполеона Бонапарта в листі від 28 травня 1810
року просила Жанну Антіду про заснування будинку сестер
у Неаполі. Група сестер поїхала туди. Вони розпочали
робити подібну справу, як у Франції. У міру розвитку
Згромадження засновниця просила Апостольський Престол
про затвердження Правил, які вона написала. Зробив це
папа Пій VII в 1819 році.
Однак єпископ Безансону не визнав цього затвердження
і заборонив їй контактувати з будинками сестер на території
його дієцезії. Це спричинило розлад у Згромадженні,
що наражало Жанну Антіду на багато несправедливих
упокорень і страждань. Щоденні турботи переносила
спокійно з переконанням, що вони є виявом Божої любові.
Заохочувала сестер бути вірними Апостольському Престолу
і витривалими у службі з вбогими. Завжди старалася про
єдність Згромадження і неустанно сподівалася на Божу волю.
Жанна Антіда померла в Неаполі 24 серпня 1826 року.
Папа Пій ХІ зачислив її до лику блаженних 13 травня 1926
року, а 14 січня 1934 року канонізував її. Літургійний спомин
відзначають 23 травня.
ПОСЛАННЯ
 ЛЮБОВ ДО БЛИЖНІХ. У домі родини Туре
зобов’язувала засада, що не можна відпустити без допомоги
жодного вбогого, який стукає у двері.
Вихована в такому дусі Жанна зміцнила свої переконання
у період формації в Згромадженні Сестер Милосердя в Парижі.
Залишилася їм вірна навіть тоді, коли революційна влада
скасувала структури Згромадження. У пам’яті переховувала
науку святих Вікентія де Поля та Луїзи де Маріяк: «В убогих
особах є присутній Господь Ісус. Служачи вбогим – служите
нашому Господу».
 ВІРНІСТЬ БОЖІЙ ВОЛІ. Жанна Антіда молилася:
«Боже, дай мені пізнати Твою волю, бо не прагну нічого
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іншого, як тільки виконувати її у всьому. Скажи мені, що
маю робити, і я зроблю це». Своїм сестрам повторювала:
«Старайтеся у всьому бачити Божу волю», «Завжди
слухайте голос Бога».
З приводу страждань через розлам Згромадження після
затвердження його Апостольським Престолом писала:
«Залишмо опіці Божого Милосердя турботу про діло, яке
ми віддали в Його руки. Нехай у всьому виконується Його
свята воля і нехай примножується Його слава. Такі почуття
наповнюють моє серце». Незадовго після її смерті було
написане таке свідоцтво: «Вона готова була перетнути море
і піти на край світу, якби знала, що на це є Божа воля і що це
буде Йому на славу». Це прагнення пошуку і виконання Божої
волі сформулювало в ній речення, яке визнавала за девіз свого
життя: «Зажди іти через життя для самого Бога». Навіть
якщо і не мала доброго здоров’я і часто їй бракувало сил,
повторювала: «Суперечності не відбирають у мене сили».
Коли в 1810 році прибула до Неаполя, писала: «Ми виконали
наш обов’язок і будемо його завжди виконувати, бо цього
очікує від нас Господь».
 СИЛА ПРОБАЧЕННЯ. Жанна Антіда часто стикалася
з опозицією і навіть з відкритою ворожістю. Завжди спокійно
реагувала на різні супротив, наприклад, з любов’ю ставилася
до сестри, яка, керуючись заздрістю та великими амбіціями,
поширювала про неї плітки. Замість того, щоб усунути її
зі Згромадження, вона мала намір довірити їй керівництво
одного з будинків або послати її до Безансону, щоб вона
замінювала її під час відсутності. Коли ця сестра і надалі
оскверняла її, чим робила їй боляче, говорила: «Я їй раніше
пробачила і зараз пробачаю, бо завжди потрібно керуватися
милосердям, якщо самі хочемо заслужити на милосердя».
Також писала: «Не вистачить пробачити. Потрібно
гаряче полюбити наших неприятелів». Пояснювала це так:
«Вчуся цього у підніжжя хреста. Там здобуваю сили, яких
потребую».
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Перша квітка святості зі
Сполучених Штатів Америки

Свята Єлизавета
Анна Бейлі Сетон
(1774–1821)
ЖИТТЯ
Єлизавета Анна Бейлі народилася 28 серпня 1774 року в
Нью-Йорку, два роки перед проголошенням незалежності Сполучених Штатів. Коли мала два роки, померла її мама. Батько
був професором у Колумбійському університеті та санітарним урядовцем. Його цілковито поглинули службові справи. Вихованням дочки зайнялися родичі, які належали до
Єпископальної Церкви.
У дев’ятнадцять років Єлизавета Анна познайомилася
з Вільгельмом Сетоном, первородним сином багатої ньюйоркської родини, яка займалася міжнародною торгівлею,
утримуючи контракти з цілою Європою, а особливо з Італією.
Вони одружилися 25 січня 1974 року. Мали п’ятеро дітей.
Чоловік багато подорожував, а Єлизавета Анна, живучи в
патріархальній родині, займалася вихованням дітей. Все
було добре до того часу, поки Сполучені Штати не стали
осторонь Великої Британії під час французької революції.
Французькі корсари атакували американські кораблі. Фірма
Сетонів зазнала великих втрат. Однак родину підтримували
родичі і друзі, так що вони могли спокійно і безпечно жити.
Підпорою для Єлизавети була її жива віра.
Багато часу, сил і також матеріальних благ жертвувала
вбогим і хворим свого району. Вона заснувала товариство,
яке підтримувало вбогих вдів та їхніх дітей. Під її впливом
також і її чоловік провадив релігійне життя. У 1803 році він
захворів на туберкульоз і лікарі йому радили на зиму поїхати
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десь у тепліше місце. Жінка вирішили поїхати з ним до Італії.
Також з ними поїхала і їхня восьмилітня дочка, а інші діти
залишилися під опікою родичів. Вони мали намір оселитися
у друзів у Тоскані. Однак з огляду на хворобу їх помістили в
лікарні в Ліворно, щоб перебути карантин. Переживали вони
це болісно, але зі спокоєм віддалися Божій Волі. Через деякий
час оселилися в Рігіє і там 27 грудня 1803 року Вільгельм
помер на руках у своєї дружини під її втішні слова: «Йдеш до
свого Спасителя». За допомогою друзів його було поховано
на цвинтарі в Ліворно.
Перед поверненням до Америки вона певний час жила в
домі родин Антоніо Філіччі. Де її гостинно приймали і багато
розмовляли про правди католицької віри, підтверджуючи свою
набожність до Діви Марії. Разом відвідували флорентійські
історичні місця та храми. Взяли участь у паломництві до
санктуарія Монтенеро. Єлизавета Аннна записала у своєму
щоденнику: «Якими ми були б щасливими, якби вірили, як
ці милі люди (друзі в яких гостювала). Вони вірять, що Бог
живе посеред них у Пресвятій Євхаристії в їхніх храмах».
Після повернення до Сполучених Штатів це все
спричинило її до готовності жертвувати все в замін за дар
правдивої і глибокої віри, з якою ознайомилася.
Перехід на католицизм означав для неї соціальну
смерть. Всі знайомі та родина відвернулися від неї. Однак,
зворушена вірою в правдиву присутність Христа в Євхаристії
і набожністю до Марії Божої Матері, 14 березня 1805 року
Єлизавета Анна склала визнання католицької віри, 25 травня
прийняла перше причастя, а 26 травня отримала Таїнство
Миропомазання.
Вона багато переживала через те, що її родина відвернулася
від неї, але мужньо долала всілякі труднощі, також і ті,
що пов’язанні з погіршенням матеріального становища
своїх дітей. Жила з допомоги директора протестантської
школи, який посилав учнів до її пансіонату. В 1808 році
один французький місіонер уможливив її переселення до
Балтимору, де вона змогла відкрити школу для дівчат. Радісно
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її прийняла католицька спільнота цього міста. Найбільше їй
допомагав багатий судновласник Семюел Купер, який після
переходу на католицизм розпочав підготовку до священства.
Єлизавета Анна прийняла рішення цілковито присвятити
своє життя Богу. 25 березня 1809 року в присутності єпископа
Балтимору Джона Керролла склала обітниці євангельських
рад, а 2 червня разом із чотирма співробітницями урочисто
це повторила в катедрі у присутності спільноти вірних.
Це були перші Сестри Милосердя св. Йосипа, які жити з
духовного досвіду св. Вікентія де Поля. Нове Згромадження,
затверджене єпископом Балтимору, розвивалося та
зміцнювалося. За допомогою Семюеля Купера та родини
Філіччі Єлизавета Анна переселилася до міста Еммітсбург,
де відкрила перший дім Згромадження. Сестри провадили
пансіонат і школу для дівчат й опікувалися хворими
й бідними. Вона займалася формацією кандидаток,
які приходили до Згромадження. Одночасно живучи з
переконанням, що ніщо не може її звільнити від обов’язку
матері, старанно опікувалася своїми дітьми.
Через деякий час справи Згромадження Сестер
Милосердя св. Йосипа щораз більше почали розвиватися.
Тому відкрилися нові будинки в Філадельфії та Нью-Йорку.
Змучена багатьма обов’язками та туберкульозом Єлизавета
Анна померла 4 січня 1821 року в Еммітсбурзі. 14 березня
1821 року папа Йоан ХХІІІ зачислив її до числа блаженних,
а папа Павло VI проголосив її святою 14 вересня 1975 року.
Її літургійний спомин відзначають 4 січня.
ПОСЛАННЯ
 МІЦЬ ДУХА. Під час беатифікації папа Йоан ХІV
говорив: «Єлизавета Анна Сетон є першою, урочисто
визнаною Церквою, Квіткою святості, яку Сполучені
Штати жертвують світу». Бог дозволив їй реалізувати всі
покликання – бути жінкою, матір’ю, вдовою, вихователькою
дітей і засновницею першого католицького згромадження
сестер в Америці. Внутрішньо її зміцнювало читання Святого
27

Письма, Євхаристія та культ Богородиці. Силу характеру
поєднувала з глибокою покорою. Духовний наставник,
пізнавши її чисту любов до Бога та відвагу шукання того,
що надприродне, сказав: «Не прагнула нічого, лише того,
щоб подобатися Богу. Все її життя було скероване на
вічність. Сама хотіла її осягнути і запевнити нею всіх, кого
зустрічала».
 З’ЄДНАННЯ З ІСУСОМ ТА ВИКОНАННЯ БОЖОЇ
ВОЛІ. З болісним досвідом і непорозумінням з боку близьких
вона змогла бути спокійною, що плинуло з її надії на Боже
провидіння. Часто повторювала: «Навіть хвороба мене не
лякає. Мій спокій є плодом цілковитої довіри Божій доброті.
Всі острахи і навіть смерть складаю в руки Того, котрий
опікується сиротами та вдовами». Також на смертельному
ліжку говорила: «В усіх ділах нехай виконується найсвятіша
Божа воля і нехай завжди буде благословенною». Перших
Сестер свого Згромадження навчала: «Що було правилом
життя нашого Спасителя? Добре знаєте, що це було
виконання волі Отця. Тому першою метою нашої щоденної
праці мусить бути виконання Божої волі. Завжди хочемо
чинити те, що йому подобається. і хочемо робити це тому,
що Він цього хоче».
 ВІДКРИТІСТЬ ДО БОГА. Єлизавета Анна жила
вірою Єпископальної Церкви, в якій народилася. Однак
не була в ній замкненою. У міру того, як наближалася до
Католицької Церкви, звільнялася від усіляких упереджень.
Багато молилися та розважала. Говорила до Бога: «Якщо
маю рацію, освяти моє серце, щоб я крокувала властивою
дорогою. Якщо помиляюся, нехай Твоя благодать дозволить
мені знайти те, що краще». Дуже важливою для неї була
правдива присутність Ісуса Христа в Євхаристії і пошана
до Пресвятої Богородиці. Коли склала визнання католицької
віри, сказала: «Це є найважливіший день в моєму житті.
Я приєдналася до Церкви Петра. Зробила я це з дитячою
радістю. Зараз моє серце радіє в Бозі». У цій радості вона
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змогла прожити до кінця життя, навіть посеред найбільших
тривог, коли перебувала в бідності, тоді коли її відкинули
родина та друзі, переживала хворобу та смерть близьких,
коли мусила поєднувати обов’язки матері та засновниці
нового згромадження.
 ЛЮБОВ ДО БОЖИХ РЕЧЕЙ. В її записах часто
повторюється вияв радості і поваги перед Богом. Після того,
як вона відвідала храм св. Вавринця в Флоренції, писала:
«Коли наближаюся до вівтаря з мрамору та цінних каменів,
переживаю внутрішню радість. Віддаляються всі інші
відчуття. Приходять на думку слова: Величає душа моя
Господа». У храмі Санта Марія Новелла довше затрималася
при одній іконі, а пізніше писала: «Майже натуральної
величини образ Здіймання з хреста цілковито поглинув мою
увагу. Важко віддаляюся від нього. Пізніше, коли заплющую
очі, бачу його в уяві». Коли згадувала Службу Божу, на якій
була в Ліворно, писала: «Душе моя. Як урочисто відправляли
цю Жертву».
Готуючись до Першого Причастя, писала: «У день
Благовіщеня стану єдиною з Тим, Котрий сказав: “Хто їсть
моє тіло і п’є мою кров, перебуває в Мені, а я в ньому”. Лічу дні
і години. Ще трохи очікування та надії, а потім... Яке гарне
сонце цього ранку, коли готуюся до цієї миті». Єлизавета
Анна дуже раділа своєму помешканню в Балтиморі, тому що
воно було при каплиці, в котрій від світанку та до восьмої
години йде Служба Божа, кожного вечора вечірня та молебні.

29

Апостол правди та любові

Блаженний
Фредерік Озанам
(1813–1853)
ЖИТТЯ
Антуан Фредерік Озанам народився 23 квітня 1813 року в Мілані
(Італія) в родині Жана Антуана та
Марі Нант. Батько був лікарем Ліоні.
У часи наполеонівських війн родина переселилася до Італії, звідки повернулася назад в 1815
році. Маючи дев’ять років, Фредерік розпочав навчання в
Ліонському королівському коледжі. Він ознайомився з різними філософськими течіями, що призвело до певної кризи
в світоглядах. Переборов ці труднощі під впливом абата Нуару, який допоміг розв’язати його юнацькі сумніви.
У 1831 році Фредерік розпочав навчання в університеті в
Парижі. Болісно переживав контакт із середовищем, байдужим
до релігії. У листі до приятеля Фальконе він писав: «Париж
мені не подобається. Немає тут правдивого життя, нема
віри та любові. Велике місто здається вимерлим. Його холод
та деморалізація навіює на мене холод і нищить». Знайшов
підтримку в Андре-Марі Ампера, вченого з батьківським
серцем. Він часто розмовляв із Фредеріком і переконував, що
правдива наука дає змогу відкрити велич Бога.
Приєднався до групи студентів, які протиставлялися
згубним впливав деяких професорів, які відкрито боролися
проти католицької віри. Разом вони переконали архієпископа
Парижа Гіацинта-Луї Де Келен до відновлення апологетичних
проповідей в соборі Нотр-Дам. У 1835 році їх проголошував
домініканець Жан-Батіст Анрі Лакордер.
Після революційних заворушень 1830 року Фредерік
переконався, що відновити релігійне життя не вдасться,
спираючись на спроби повернути давню владу. Потрібно
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поєднати сили для впровадження соціальної справедливості на фундаменті правдивої любові до Бога та ближнього.
Для повернення віри в Католицьку Церкву потрібно протиставити проти всюди проголошуваному антиклерикалізму
гуманістичну культуру та автентичне релігійне життя. Також важливим є усвідомлення християнського милосердя,
бо віра без діл є мертва.
Для реалізації тих планів 1833 року у студентському
середовищі утворилося товариство, назване Конференція
Святого Вікентія де Поля. Фредерік належав до його
засновників та дуже активно в ньому діяв. Відомим стало
його твердження: «Ходімо до вбогих, бо їх блаженство
є блаженством Бога!» В своїй благочинній діяльності
товариство користувалося з досвіду та допомоги сестри
милосердя Розалії Рендю. За короткий період часу
товариство організувало нові групи в Парижі та по цілій
Франції, а згодом і в інших країнах.
У 1836 році, після того як Фредерік здобув ступінь
доктора з права, він повернувся до Ліона. Там пережив
смерть батька (1837) та матері (1840). У 1838 році в місцевому
університеті здобув ступінь доктора з літератури та через
рік був призначений професором комерційного права в
Ліоні. У 1840 здобув титул асистент-професор іноземної
літератури на Сорбоні в Парижі. В 1841 році він одружився
з Амелі Сулаква, а в1845 році в них народилася донька Марі.
Після смерті Клода Шарля Фроель в 1844 році Фредерік
був призначений професором іноземної літератури на
Сорбоні. Студенти про нього говорили, що лекції «готував
як бенедиктин і проголошував як оратор».
У 1848 році разом з групою приятелів розпочав
видавництво журналу «L’Ere nouvelle» (Нова ера). У ньому
проголошували формування християнської демократії,
основаної на фундаменті соціальної справедливості й взаємній
любові, а також продовжували діяльність Конференції
Святого Вікентія де Поля. Старалися долати відмінність між
тим, які «мають», і тими, які «не мають».
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У цей період багато часу присвячував науковій праці,
а в 1849 році опублікував свою головну двотомну працю
«La civilisation au cinquieme siecle». Через хворобу в 1852
році Фредерік перервав викладати в університеті та виїхав
до Італії, щоб лікувати туберкульоз. Згодом з’явилася важка
хвороба нирок. Однак він повернувся до Франції. Помер 8
вересня 1853 року в Марселі.
Його життя цілковито було віддане Господу Богу. У
проголошуванні правди був покірним, ставився з пошаною
та любов’ю до всіх, які мали інакші погляди, ніж він. У
сороковий день народження, 23 квітня 1853 року, в гарній
молитві присвятив себе Богу. (Її текст – наприкінці цього
розділу).
Папа Йоан Павло ІІ під час Всесвітнього Дня Молоді 22
серпня 1997 року проголосив Фредеріка Озанама блаженним.
Його літургійний спомин відзначають 9 вересня.
ПОСЛАННЯ
 ХРИСТИЯНСЬКА ВІРОГІДНІСТЬ. Все життя
Фредерік Озанам через проголошення гуманістичної культури
та поширення благочинної діяльності намагався повернути
віру в Церкву. Він старався з’єднати біля себе всіх, які думають
так само. Для досягнення цього долучився до заснування
Конференцій Святого Вікентія де Поля. Багато сил віддавав
публіцистичній діяльності для формування публічної думки.
Ангажувався в суспільно-політичну діяльність, щоб впливати
на праводавство, яке б гарантувало правдиву рівність усім
громадянам. У Конгрегації у справах святих, у декреті від
6 липня 1993 року про героїзм його чеснот записано: «Був
досконалим чоловіком та батьком родини, апостолом
християнської культури й свідком правдивої любові до вбогих
і хворих». Чезаре Ґуаско в його біографії акцентував трилогію
любові: любов до поширення культури, любов у застосуванні
політики та любов у суспільній діяльності.
 УМІННЯ СПІВПРАЦІ. Молоді студенти Фредерік
Озанам, Август Тайондіер, Жан-Лео Ле Прево, які
започаткували діяльність Конференції Святого Вікентія де
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Поля, не мали досвіду у вияві милосердя. Старший з них
Еммануель Жозе Байі порадив їм, щоб шукали допомогу у
відомій в Парижі сестри милосердя Розалії Рендю. Це вона
відправила їх до вбогих. Показала їм бідність, в якій жили
мешканці передмістя. Показала. в чому полягає правдиве
свідчення милосердя в дусі св. Вікентія де Поля. Визначала
родини, якими вони повинні були зайнятися, і навіть надала
їм перші матеріальні засоби для допомоги.
 ХАРАКТЕРНІ РИСИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
1. Реалізм – розпочинати і виконувати те, що можливе.
У листі від 21 липня 1834 року Фредерік Озанам писав:
«Можна сказати, що ми за молодь, щоб долучитися до
боротьби за соціальну справедливість. Чи маємо залишитися
бездіяльними посеред світу, який терпить і плаче? Ні! Перед
тим, як розпочнемо старатися про добро всіх, можемо
допомогти хоч деяким людям. Перед тим, як приступимо до
відродження Франції, можемо допомагати деяким вбогим».
2. Бачення віри – «Бога можемо пізнати лише очима
віри, яка й так слабка. Але людей, а особливо убогих бачимо
очима тіла. Бачимо їх терпіння. Можемо докласти зусиль,
щоб полегшити їхні страждання. Ми повинні приклонитися
до їх ніг та повторити за апостолом: «Господь мій і Бог
мій» (Лист від 13 листопада 1836 року).
3. Покора – «якщо в нашій діяльності є щось, що вимагає
замислення і переміни, то це є дух фарисейства (дивіться
на нас!), дивіться на самих себе (інші роблять менше
добра!), філантропія на словах (говориться про милосердя
замість того, щоб його чинити), схильність до бюрократії
(дивимося на випадки, без огляду на людей), а над усе
забувається покірна простота, з якою ми розпочинали нашу
діяльність» (Лист від 1 травня 1841 року).
4. Любов – «Любов не може зупинитися на минулому.
Завжди повинна дивитися в майбутнє. Тому що ми так мало
зробили дотепер, а так багато ще маємо зробити. Багато
є вбогих, котрим потрібно допомагати, і багато їх буде в
майбутньому» (Лист від 25 лютого 1835 року).
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Молитва Фредеріка Озанама
(написана 23 квітня 1853 року)
Сьогодні мені виповнилося сорок років. Це більше, ніж
половина життя. Маю молоду люблячу дружину, гарну
дитину, чудових братів, багатьох приятелів. Я зробив
кар’єру, завдяки якій мене поважають. Я розпочав багато
справ, які можуть бути основою подальших запланованих
цілей. Однак зараз прийшла небезпечна хвороба, яка може
становити загрозу моєму життю.
Мій Боже! Чи потрібно залишити ці всі добра, які я
від Тебе отримав? Чи не вистачить часової жертви? Не
хочеш, Господи, жертви з моєї любові до літератури, з моїх
університетських амбіцій, з моїх наукових досягнень, в яких
було більше гордості, ніж любові до правди?
Якби я продав половину моїх книг і гроші роздав
бідним, якби я залишив наукову працю і весь час присвятив
для відвідування вбогих і навчання бідних дітей, чи був би
Ти, Господи, задоволений і дозволив би мені решту моїх
днів провести біля люблячої дружини і присвятити себе
вихованню дочки? Може не хочеш моїх жертв, котрим
бракує безкорисності, тому їх відкидаєш?
Господи, хочеш, щоб я Тобі віддав самого себе? Тоді
сказав я: «Ось я приходжу; у сувої книги написано про мене:
Чинити твою волю, Боже мій. Йду, бо ти мене кличеш
і не маю права нарікати. Ти дав мені сорок років життя.
Якщо дивлюся на них з плачем, так це з огляду на мої гріхи.
Чинячи гріх, я не був послушним Тобі. Однак як роздумую над
благодаттями, якими Ти мене збагачував, то згадую ці роки
з вдячністю. Якщо зараз на решту моїх днів прикуєш мене
до ліжка, то не вистачить їх, щоб я належно подякував Тобі
за дні, які я прожив. Якщо слова, які зараз записую, будуть
останніми в моєму житті, нехай будуть гімном на славу
Твоєї доброти».
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У школі розп’ятого Христа

Блаженний
Марк-Антоніо Дурандо
(1801–1880)
ЖИТТЯ
Марк-Антоніо Дурандо народився 22 травня 1801 року в
Мондові́, що у регіоні П’ємонт,
провінція Кунео (Італія). У дитинстві його релігійним життям керувала мати, оскільки батько
був просякнутий світськими ідеями і вважав себе агностиком. У п’ятнадцять років Марк-Антоніо прагнув поїхати
на місії до Китаю, тому вступив до Місійної Конгрегації.
Через три роки склав вічні обітниці і 12 червня 1824 року
прийняв священицьке свячення. Замість Китаю настоятелі
скерували його проголошувати парафіяльні місії на півночі
Італії. Спочатку жив в домі в Монферрато, а потім у Турині,
де перебував аж до смерті. На місіях мав великі успіхи. У
хроніках записано, що на його місії вірні прибували здалека
і слухали його з великим зосередженням.
Згодом його запрошували проголошувати реколекції для
священиків. Був відомий як розсудливий духовний керівник.
З його послуг користали священики, монахині, а також
світські особи, які прагнули провадити глибоке християнське
життя, заангажоване у суспільну діяльність.
У 1837 році, на тридцять сьомому році життя, він
став провінціальним настоятелем Туринської провінції
Згромадження і виконував цю функцію аж до кінця життя. В
цей час запросив до Італії Сестер Милосердя, які опікувалися
хворими у військових та цивільних шпиталях.
Маркантоніо підтримував та розвивав акцію Поширення
Віри, яка зародилася в Ліоні в 1822 році. В 1855 році
перебував у Генуї в Коледжі Бріньоле-Сале-Неґроні, де
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готували кандидатів на закордонні місії (ad gentes).
У 1865 році він заснував жіноче Згромадження Муки Ісуса
з Назарету. Сестри, яких називали назаретянки, займалися
покинутою молоддю та служили вбогим хворим у їхніх
домівках. Отець також приймав кандидаток, які з огляду на
матеріальний недостаток не могли вступити до традиційних
згромаджень.
Марк-Антоніо Дурандо помер 10 грудня 1880 року на
сімдесят дев’ятому році життя. Після смерті його називали
італійським Святим Вікентієм. В 1926 році його останки
перенесли до санктуарію Муки Господньої біля храму
Відвідин Пресвятої Діви Марії в Турині.
Його беатифікаційний процес розпочався в 1928 році
і тривав до 2001 року. 20 жовтня 2002 року папа Йоан
Павло ІІ зачислив його до блаженних. Літургійний спомин
відзначають 10 грудня.
ПОСЛАННЯ
 Місійна ревність. Марк-Антоніо вступив до Місійної
Конгрегації з надією поїхати до Китаю, щоб проголошувати
там Євангеліє. Коли його сподівання не виповнилися,
то присвятив себе проголошуванню парафіяльних місій
у парафіях П’ємонту, значною мірою спричинився до
розквіту цієї форми душпастирства. Обдарований чеснотою
розсудливості, він став відомим духовним керівником
для багатьох духовних і світських осіб, також привів до
Бога багатьох невіруючих. На території Італії розвивав
акцію Поширення Віри. Як провінціальний настоятель
посилав багатьох своїх співбратів до місійних країн. Також
спричинився до повстання при домі місіонерів у Генуї
Коледжу Бріньоле-Сале-Неґроні, в якому кандидати на
закордонні місії здобували належні знання і формацію для
подальшого служіння.
 Любов до вбогих. Марк-Антоніо, як правдивий син
св. Вікентія де Поля, турбувався про вбогих. Говорили, що
під час місії він призначив для купівлі бідним кукурудзяного
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борошна всі пожертви, визначені для Згромадження. Коли
став провінціальним настоятелем, запросив до Італії Сестер
Милосердя для служіння вбогим хворим. Багато років був
їхнім директором. У цей час засновував братства милосердя
та осередки допомоги. Керували ними сестри милосердя.
За їхньою допомогою виникали нові притулки й сиротинці
для бідних дітей, а також певні курси, в яких дівчата могли
навчитися виконувати різну працю, що давало змогу їм
утримувати себе та близьких. Коли заснував Згромадження
Сестер Муки Ісуса з Назарету, довірив їм, щоб вони
піклувалися про вбогих хворих у їхніх домівках.
 Провінціальний настоятель та духовний керівник.
Сорок три роки Марк-Антоніо виконував функцію настоятеля
Туринської провінції Місійної Конгрегації. Це були важкі
часи суспільних неспокоїв. Тоді було ліквідовано деякі доми
Згромадження та конфісковано майно. Також у спільноті
виступали особи, які проголошували ліберальні погляди
і прагнули впроваджувати свободу дій. У цій ситуації,
керуючись добротою, але також і твердістю, зумів втримати
внутрішню єдність та життєвість Згромадження, а також
врятувати його від противників церковних інституцій.
Обов’язки провінціального настоятеля унеможливлювали
йому проголошувати Євангеліє на парафіяльних місіях.
Тоді проголошував конференції і провадив реколекції для
священиків і семінаристів. Як розсудливий духовний керівник,
звернув на себе увагу архієпископа Турину, який довіряв
йому багато відповідальних обов’язків, а Згромадженню
уможливлював творити нові діла. Своїми порадами допомагав
таким туринським згромадженням: Сестрам Святого Йосипа,
Сестрам Святої Анни, Капуцинкам, в новому монастирі
Святої Клари та Сестрам Святої Магдалини, заснованих
маркізою ді Бароло.
Марк-Антоніо був від природи несміливим, завжди
керувався простотою, ніколи не шукав надзвичайності. Коли
була потреба, зумів буди непохитним і рішучим. Сам про себе
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говорив: «Те, що незвичне, здається для мене підозрілим. Волію
те, що природне та звичайне. Шаную правдиві євангельські
чесноти: покору, стриманість і вірність принципам. Всіляке
добро стається досконалим, якщо зроблено з простотою,
скритністю й без хвастощів».
 Вшанування Господньої Муки. Отець МаркАнтоніо говорив: «Голгофа є піднесенням для люблячих
відкритих ран Розп’ятого Христа; це вони є правдивим
пристановищем побожних… Чи можемо бути байдужими
до любові, яка запровадила Ісуса Христа на тверде дерево
хреста? У стражданнях і смерті Він кожному з нас показав
найдосконалішу любов… Ми завжди повинні проживати
наше життя у світлі муки і смерті нашого Господа». Ці
слова дають змогу не лише побачити правдиву побожність
Марка-Антонія до Господньої Муки, але й засвідчують його
любов до Спасителя. Наслідком цього є любов до вбогих,
у котрих завжди бачив образ страждаючого Христа. Це
становить основну рису його духовності, яка знаходила
правдиве відображення у його місіонерському житті і в
благодійній діяльності. Цю духовність прививав заснованому
ним Згромадженню Муки Ісуса з Назарету. На його думку,
той, хто належить до Христа і хто чуває з Ним на Голгофі,
мусить піклуватися про духовне та матеріальне добро своїх
ближніх, а особливо вбогих, які є образом страждального
Христа.
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ІІ. СВІДОЦТВО МУЧЕНИКІВ
Каталог святих і блаженних Вікентійської родини
обіймає багатьох мучеників, які за різних обставин
давали свідоцтво вірності Христу та Церкві. Серед них
є і ті, які проголошували Євангеліє в Китаї, жертви нових
переслідувань у Піднебесній Імперії; Сестри Милосердя та
священики з Місійної Конгрегації, котрі відмовляли скласти
присягу вірності цивільній конституції під час французької
революції, в ім’я вірності Церкві гинули на гільйотині
або були розстріляними; Сестри Милосердя, засновані
св. Вікентієм де Полем та св. Луїзою де Маріяк, сестри зі
Згромадження Сестер Милосердя, заснованих Жанною
Антидою Туре, котрі, виконуючи діла милосердя, віддали
життя в обороні чистоти.
Однак титул мучеників не можна обмежувати лише до
тих осіб, які пролили власну кров. Св. Вікентій говорив до
сестер милосердя: «Кожен, хто присвячує життя Богу
в служінні ближнім, є правдивим мучеником. Ви до них
належите, бо служите вбогим коштом власного здоров’я».
Також і священикам із Місійної Конгрегації говорив, що,
наражаючи на небезпеку здоров’я і життя з огляду на
проголошення Євангелія, правдиво вмирають в ім’я любові
до Бога та ближнього.
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СМЕРТЬ НА ХРЕСТІ В
ПІДНЕБЕСНІЙ ІМПЕРІЇ
Відданий Христу для
євангелізації Китаю

Святий Франсуа Режіс Клет
(1748–1820)
ЖИТТЯ
Франсуа Режіс Клет народився
19 серпня 1748 року в Греноблі
(Франція) в родині Цезаря і Клавдії (дівоче прізвище Боркві).
Таїнство хрещення отримав 20 серпня 1748 року в храмі св.
Людовіка у Греноблі. Це була християнська, повна достоїнств
родина, яка займалася торгівлею. Франсуа був десятим серед
п’ятнадцяти дітей. Його сестра Марія Анна стала кармеліткою,
а один з його братів став картузіаном. Також багато інших з
його родини посвятили своє життя Богу. Франсуа Клет з волі
батьків розпочав науку в єзуїтському колегіумі в Греноблі, а
від 1763 року продовжував її в малій семінарії Ораторіянців.
У цьому часі відкрив покликання до духовного життя.
Теологічну науку розпочав в великій семінарії в
Ораторіанців у Греноблі. Під впливом проголошування місій,
які проводили отці Місіонери, Франсуа вирішує вступити
до Місійної Конгрегації св. Вікентія де Поля. Залишає
семінарію Ораторіанців і 6 березня 1769 року вступає в
семінарію Місійної Конгрегації в Ліоні. Святі обітниці склав
18 березня 1771 року. З рук єпископа Брона 17 березня 1773
року отримує священицькі свячення.
Від березня до грудня 1773 року о. Франциск Клет
працює в Ліоні. Наприкінці 1773 року починає працювати
в м. Аннесі́. Тут в дієцезіяльній семінарії працює 15
років викладачем моральної теології. Був дуже покірним
і талановитим професором. З огляду на його знання та
ерудицію, його називали „живою бібліотекою”. В 1778 році,
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як делегат Ліонської провінції, їде до Парижа на Конвент, на
котрому мали обрати наступного генерального настоятеля
(після смерті о. Антонія Жакіра). Вибраний на цей пост о.
Жан Фелікс де ля Гард призначає о.Франсуа Режіс Клета
директором семінарії Місійної Конгрегації в материнському
домі св. Лазаря в Парижі. Недовго він працював у спокої.
12 липня 1789 року грабіжники пограбували дім св. Лазаря.
Грабували та нищили все, устаткування дому, бібліотеки та
аптеки. Священики та семінаристи змогли втекти (частина з
них заховалася в домі св. Фірмена).
Генеральний настоятель – о. Жан, передбачуючи репресії
Згромадження в Франції, постановляє головні зусилля
Конгрегації спрямувати на місії за кордоном, а особливо в
Китаї. Отець Франсуа Клет багато разів просить настоятеля
про дозвіл виїзду до Китаю і отримує його в 1791 році. 2
квітня 1791 року з Бретонського порту Лор’я́н вирушає в
далеку дорогу.
Через пів року прибуває до Макао. Тут кілька місяців
вивчав місцеві традиції і китайську мову, після чого частково
на човні, а в більшості пішком йде близько 800 кілометрів
до Наньчан, столиці провінції Цзянсі, де мав заступити
ув’язненого французького єзуїта. Прийняв ім’я Лю Ху-цзи. Він
мав добре здоров’я. Це дало змогу йому багато подорожувати
пішки, щоб відвідувати християн, розселених на великих
територіях. Провадить важку та знесилю вальну місіонерську
працю. Наприкінці 1793 року покидає цю місцевість і вирушає
до провінції Хугуан, у котрій провів останні 27 років свого
життя. Це буде 27 років важкої та незламної праці о. Клета
за душі китайців. Є це час, коли переживає періоди радості,
смутку та сумнівів, щоб під кінець свого життя пережити
даний йому від Бога дар мучеництва, а в цілому період
хвали. Після смерті о. Аубіна 4 липня 1795 року о. Франсуа
призначають настоятелем дому в Ку-чунг та прокуратором
місії в Хугуан. Виконував цю функцію в дусі св. Вікентія де
Поля. Список його місіонерських та апостольських досягнень
є довгим, але привертає увагу його невпинна праця в справі
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хрещення смертельно хворих немовлят. Батьки викидали
цих дітей, у такий спосіб віддавали їх на смерть. Діючи в
праці Святого Дитятка Ісуса, о. Франсуа Клет робив все, щоб
якнайбільше цих дітей перед смертю було охрещено.
У 1794 році імператор Цяньлун видав декрет, який
забороняв практикування християнства. Європейців, які
проголошували Євангеліє, засуджували на смерть. Ситуацію
погіршував той факт, що всюди появлялися банди, які
виступали проти влади імператора, але які з однаковою
агресією боролися проти християн. Багато священиків
ув’язнювали або вбивали без суду. Також і о. Франсуа мусив
багато скриватися і багато разів чудом уникав арешту.
Зраджений християнином, який покинув віру. 16 червня
1819 року його було заарештовано і запроваджено до
Наньян. Він пройшов довгу, обтяжливу та болючу дорогу
по китайських судах. Незважаючи на свій 72-літній вік, у
в’язниці, дуже терплячи, витримує зневаги та образи, забуває
про свої недуги, потішає християнських співв’язнів, заохочує
їх до мужності й витривалості в службі Ісусу. Після півтора
року його ув’язнення з Пекіну надійшов вирок, який засудив
його на смерть через удушення. Вирок було виконано 18
лютого 1820 року поблизу міста Вучанг Ку. Його тіло було
поховано в Китаї, звідки в 1869 році перевезено до Франції
і там перепоховано в центральному домі Отців Місіонерів у
Парижі. Беатифікував його 27 травня 1900 року папа Леон
ХІІІ, а канонізував 1 жовтня 2000 року папа Іоанн Павло ІІ.
ПОСЛАННЯ
Отець Августин Доде так писав про Франсуа Режіс
Клета: «Поєднував у собі все те, чого вимагає дієве
проголошення Євангелія: побожність, ввічливість та добре
здоров’я. Одним словом, був вповні людиною». Працю на
місіях трактував як особливий Божий дар. Перед виїздом до
Китаю писав сестрі: «Мене переповнює радість, тому що
виконуються мої бажання. Випала нагода, з якої неодмінно
скористаюся. Скоро виїжджаю до Китаю. Приймаю це як
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особливий дар Божий. Хочу, щоб і ти оцінила його вартість».
 СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ трактував як можливість
зміцнення у вірі китайських християн, які багато років
перебувають без пастирської опіки, а також як шанс
навернення невіруючих. Був переконаним, що його
місія триватиме аж до смерті. Трактував її з почуттям
відповідальності. Хотів творити спільноти відповідальних
християн. Про свою працю у Цзянсі писав до брата: «Уділив
таїнства хрещення понад сто дорослим особам, які були
до цього приготовані. Я міг також охрестити й інших, бо
цього просили, але визнав, що вони потребують подальшого
приготування. Досвід свідчить, що катехумени, які дуже
легко підходять до таїнств, легко також і залишають віру,
коли загрожує якась небезпека».
 У СВОЇЙ МІСІОНЕРСЬКІЙ ПРАЦІ старався про
найбільш убогих. Писав: «Серед мені повірених християн є
багато вбогих. Живуть у куренях. Щонайменше дві терті
з них не мають одягу, який би їх оберігав від холоду, який
тут, у горах, буває незвикло обтяжливим. Не мають також
відповідного ліжка. Бракує їм також їжі. Три, чотири місяці
в році мусять шукати дикі рослини, які можна з’їсти. Немає
в нас багатих християн, які б могли підтримувати вбогих».
 ЦІЛКОМ ВІДДАНИЙ МІСІОНЕРСЬКІЙ ПРАЦІ.
Однією з труднощів було опанування мови. У важкі хвилини
скаржився: «У моєму похилому віці маю проблеми з мовою.
Вивчив її лише трошки». З важкістю пристосовувався до
місцевих умов, передусім до клімату, а згодом до одягу та
їжі. Мучила його, особливо наприкінці життя, потреба багато
переїжджати і переховуватися від арешту та нападів ворожих
банд. Часом подорожував човном, але найчастіше довгі
відстані долав пішки. Докучала йому часта самотність.
 СВІДОЦТВО. З рідного краю отримував відомості
про трудності, яких зазнають католики від французької
революції. В одному з листів зазначав: «Знаю, що
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залишаючись в Європі, я міг стати мучеником. Я прибув сюди,
щоб жертвувати Богу всі мої слабкості. Якщо Він захоче
мені дати участь в мучеництві, напевно, знайду до цього
сили». Незадовго така можливість трапилася. Одночасно
склав іспит із християнства. Після декількох місяців тортур
у в’язниці писав: «Очікую на вирок імператора. Сумніваюся,
що він звільнить мене і дозволить жити. Готуюсь на смерть
і повторюю за святим апостолом Павлом: «Mihi vivere
Christus est et mori lucrum» (Для мене Христос є життям,
а смерть багатством)». Коли його було проваджено на
смерть, заохочував співв’язнів до витривалості у вірі.
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З’єднаний з Христом у житті
і смерті

Святий Жан Габріель
Пербуар
(1802–1840)

ЖИТТЯ
Жан Габріель народився 6 січня 1802 року в Монжесті́ (Франція) у родині, з якої походило троє
місіонерів – дві сестри милосердя
і одна кармелітка. Оскільки був первістком, то батьки планували, що він залишиться при родинному домі і займеться
господарством. Однак, коли його послали до м. Монтоба́ н,
щоб опікувався молодшим братом, який там навчався, Жан
Габріель постановив, що стане місіонером. Для віруючої
людини нічого не стається випадково. У покликанні, зародженому в такий спосіб, потрібно бачити Божу волю.
У 1818 році він вступив до Місійної Конгрегації.
Священицькі свячення отримав 23 квітня 1826 року в каплиці
Сестер Милосердя у Парижі. Кілька днів до того писав до
родини: «Скоро Господь накладе на мене ярмо священства.
Цей день буде для мене найважливішим у житті». Після
священицьких свячень йому доручили викладати теологію в
дієцезіяльній семінарії у Сен-Флур. Водночас був настоятелем
нижчої семінарії. Згодом його призначили віце-директором
внутрішньої семінарії (новіціату) в Парижі.
У 1830 році священицькі свячення отримав його
молодший брат Людовік і зразу після цього виїхав на місії
до Китаю. Однак не зміг доїхати до місця призначення, тому
що в дорозі захворів на малярію і помер на кораблі. Жан
Габріель говорив про це так: «Людовік кинувся у море і помер,
як мученик». Водночас він виявив готовність зайняти місце
брата. Це стало можливим в 1835 році. Протягом одного
року він подорожував, вивчав китайську мову, знайомився з
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місцевими умовами життя та звичаями. Наступні три роки
(1836–1839) наслідував Христа, проголошуючи Євангеліє
вбогим. Відвідував християнські спільноти у провінціях
Хена́нь і Хубе́й. Однак завжди мусив переховуватися від
влади, тому що, як вони вважали, він проголошував чужу,
недозволену в Піднебесній Імперії релігію.
Його апостольська праця серед убогих закінчилася 16
вересня 1839 року. Зрадив його християнин, котрий зрікся
віри. Жан Габріель був заарештований. І розпочалася його
довга хресна дорога. Утримували його у в’язницях у Ґученг,
Сянфань та Вучанг, піддаючи різним тортурам і допитам. Він
все терпів, як на диво, з гідним спокоєм. Не зрадив нікого з
місцевих християн та місіонерів. Його змушували потоптати
хрест на знак зречення християнства. Тоді він сказав: «Волію
вмерти, аніж зректися віри». Після цього був засуджений
на смерть. Зразу після затвердження вироку імператором (11
вересня 1840 року) його та інших трьох в’язнів запровадили
на пагорб, званий «Червоною Горою», потім оголеного
повісили на шибениці на зразок хреста і задушили. Все життя
він уподібнювався до Христа і отримав благодать зазнати
подібної муки і смерті.
Християни, наражаючись на переслідування, перенесли
його тіло на цвинтар і поховали поблизу раніше замордованого
місіонера Франсуа Режіс Клета. У 1858 році його тіло було
перенесено до Нінбо, а згодом – до Парижа.
Папа Лев ХІІІ в 1889 році проголосив, що Жана Габріеля
зачислено до лику блаженних, а 2 червня 1996 року папа
Йоан Павло ІІ проголосив його святим. Його літургійний
спомин відзначають 11 вересня.
ПОСЛАННЯ
Життя Жана Габріеля Пербуара підтверджує правду, що
силою таїнства хрещення всі є покликані до проголошування
Євангелія та до правдивої святості.
 В ЙОГО ПОКЛИКАННІ НІЧОГО НЕ БУЛО
НАДЗВИЧАЙНОГО, але у щоденних подіях зумів
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розпізнавати знаки Божого провидіння і виконувати Божу
волю. Був витривалим працівником на Господніх нивах.
Вирізнявся незвичайною працьовитістю і почуттям обов’язку,
а також терпеливістю і мужністю у доланні перешкод.
Зазнаючи страждань, говорив, що з усіх сил готовий іти,
навіть найважчою дорогою, вказаною йому Провидінням.
Така вірність прийнятим обов’язкам часом багато коштує,
але «хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний»
(Мт. 10, 22б).
 ЦІЛЕ
ЖИТТЯ
ЖАНА
ГАБРІЕЛЯ
БУЛО
ПОЗНАЧЕНЕ ПРАГНЕННЯМ СВЯТОСТІ, що витривало
намагався осягнути. Він не був поверхневою людиною. Як
вірний син св. Вікентія де Поля, керувався таким принципом:
«Христос є найвищим добром, завжди потрібно до Нього
уподібнюватися, бо він є «формою» всіх вибраних. Святі,
котрі тут, на землі, слідували за упокореним і терплячим
Христом, щоб виконати післаництво Отця, в небі беруть
участь у Його воскресінні і славі. Завжди потрібно мати
перед очима «цілого» Христа і всі Його чесноти, а не тільки
те, що нам в Його науці подобається».
 СЕРЦЕ ЖАНА ГАБРІЕЛЯ ЗАВЖДИ ГОРІЛО
ТУРБОТОЮ ПРО БОЖУ СЛАВУ І ПРО СПАСІННЯ
БЛИЖНІХ. Це знаходило своє віддзеркалення в його
мріях про виїзд до Китаю. Коли повідомляв свого дядька о.
Якова про можливість виїду на ці місії, додав: «Головною і
вирішальною причиною моєї відповіді на це Боже покликання
є надія, що зможу проголошувати Євангеліє для невіруючих.
Від початку мого покликання мене не полишало це прагнення.
І думка про виїзд до Китаю змушувала моє серце швидше
битися.
Сьогодні Бог, можливо, і не очікує нашої готовності
на виїзд до Китаю, але прагнення проголошувати Євангеліє
нас повинно оживляти, і ми маємо бути свідками Христа у
середовищі, в якому живемо».
Жана Габріеля Пербуара ніколи не полишала думка про
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мучеництво. Коли він дізнався про смерть брата дорогою у
Китай, то писав: «Чому я не є гідним, щоб зайняти його місце.
Чому не можу поїхати, щоб мучеництвом спокутувати мої
гріхи». Коли його дядько (о. Яків) розповідав йому різні
труднощі, навіть небезпеку смерті, яка загрожує місіонерам
у Китаї, то відповідав: «Маю надію, що так буде». Коли його
заарештували і надійшла його година, з повною відданістю
відновив свою цілковиту відданість Богу і свою готовність
прийняти Божу волю до кінця. В одному листі, написаному
у в’язниці, пригадуючи допити і тортури, зауважував: «Все,
що я перетерпів, жертвую Богу з любові до моєї релігії».
Християн, повірених його душпастирській опіці, запевняв:
«З радістю приймаю смерть задля Христа».
Його мама, коли її повідомили про смерть сина, визнала:
«Чи ж можу нарікати? В усіх своїх листах, написаних
із Китаю, запевняв, що прагне мучеництва і що він на це
готовий. Чи можу зараз скаржитися, що Бог прийняв жертву
мого сина? Чи ж Діва Марія мужньо не знесла жертву свого
Сина для нашого відкупленя? Я б не могла сказати, що люблю
сина, якби я нарікала на те, що Бог виконав його найгарячіші
прагнення».
На зразок Жана Габріеля всі прагнемо єднатися з
Христом. Цьому намагаємося підпорядкувати всі рішення
нашого життя. Йому хочемо віддати нашу свободу і для
Нього робити всі наші діла.
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ЖЕРТВИ ФРАНЦУЗЬКОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ
Мученик Євхаристії та
милосердя

Блаженний П’єр-Рене Роґ
(1758–1796)
ЖИТТЯ
П’єр-Рене Роґ народився 11
червня 1758 року в місті Ванн, що
у регіоні Бретань (Франція). Цього
ж дня його охрестили у місцевому кафедральному храмі. У
дитинстві втратив батька. Матір огорнула його турботою і
запевнила правдиве християнське виховання. Перші знання
здобув у колегіумі Сен-Ів, там також пройшов класичні студії.
Від 1776 року навчався в дієцезіяльній семінарії,
де викладали отці-місіонери, але за згодою настоятелів
мешкав у родинному домі разом з мамою. У 1782 році після
священицьких свячень єпископ призначив його вікарієм
реколекційного дому, де кожного року провадив п’ятнадцять
серій восьмиденних реколекцій. Проголошував конференції,
провадив спільні молитви і багато часу проводив у
конфесіоналі.
У семінарії спостерігав за життям отців-місіонерів.
Прийняв рішення приєднатися до них. До цього його кликав
голос св. Вікентія де Поля.
Він був змушений покинути свою матір, яка йому
присвятила все своє життя. Мужньо пережив цю розлуку і
25 листопада 1786 року вступив до Згромадження в Парижі.
У цей час Конгрегація Місіонерів у Франції налічувала
понад 450 священиків у 78 домових спільнотах, вони
керували багатьма семінаріями і проголошували парафіяльні
місії. Провадили дуже сурове життя. Можна сказати, що час
формації у Внутрішній семінарії (новіціаті) був правдивим
приготуванням на мучеництво. Його директором був
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колишній префект в Алжирі, котрий вірність Христу і Церкві
засвідчив важким ув’язненням. Після нього був о. Франсуа
Режіс Клет, який згодом став мучеником за віру в Китаї.
Генеральним секретарем Згромадження тоді був Луї-Жозеф
Франсуа, також згодом страчений владою.
Після закінчення новіціату П’єр-Рене був скерований до
родинної місцевості Ванн. Працював у семінарії, де колись сам
готувався до священства. Там його застала революція. Настав
час свідчити про вірність Христу, Церкві та Згромадженню.
Коли революційна влада вимагала скласти їй присягу
вірності Конституції «Цивільного устрою духовенства», то
П’єр-Рене організовував зустрічі священиків, щоб сказати,
що таку присягу не можна погодити з вірністю католицькій
вірі. Він переконував тих, котрих ввели в оману, або тих,
котрі мали сумніви, а також підтримував на духу заляканих.
Був свідком арештування єпископа і його заміни кандидатом,
який склав присягу. Пережив закриття семінарій і страждання
багатьох священиків. З радістю відчитував документ папи
Пія VI, який засуджував «Цивільний устрій духовенства»
як єресь, яка має на меті знищити католицьку віру. Намовив
місцевого настоятеля, щоб той втечею врятувався, але сам
залишився, щоб потайки служити парафіянам.
Знаючи про можливість арешту, він часто змінював
місце проживання. Свої обов’язки міг виконувати лише
потайки вночі. Однак одної ночі, коли виконував Святе
Причастя вірним, був схоплений владою. Ці обставини
арешту зумовили, що його називали мучеником Євхаристії.
Він пробув у в’язниці шістдесят дев’ять днів. Після судового
процесу його засудили на смерть. І 3 березня 1796 року було
виконано вирок на гільйотині.
10 травня 1934 року папа Пій ХІ зачислив його до
лику блаженних. Його літургійний спомин відзначають 2
вересня разом з іншими мучениками (серед яких місіонери
Луї-Жозеф Франсуа, Жан-Анрі Ґрює, Жан-Шарль Карон
та Ніколя Колін), котрі також віддали своє життя у часи
французької революції.
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ПОСЛАННЯ
 У 1856 році на могилі П’єра-Рене Роґ, мученика за
віру, покладено камінь з таким написом: «У молодості віддав
життя Господу. В часи панування зла підтримував братів
у вірі. Відмовив порушити Боже право і пожертвував своїм
життям».
 Його перший біограф писав: «Небо обдарувало його
виразом обличчя, яке знаменувало невинність і святість.
Мав гарний голос, що справляло радість всім, котрі брали
участь у обрядах, які він відправляв у семінарійному храмі.
Його внутрішня правота і чисте сумління виявлялися
радістю, добротою і непохитним спокоєм. Це все йому
запевнило пошану учнів і добре ставлення мешканців
міста, які довіряли йому свої проблеми релігійного життя.
У вільному часі служив вірним у конфесіоналі. Ті, хто
довірилися його опіці, довго згадували його розсудливість у
духовному керівництві».
 Під час арешту усвідомлював, що його чекає
мученицька смерть. Готувався до неї, перебуваючи у в’язниці.
Коли здавалося, що його звільнять, то з жалем зазначав:
«Мій Боже, очевидно, я не гідний». Однак, коли видали
вирок смерті, говорив: «Яка щаслива моя доля. Мої думки
перебувають у захваті. Досвідчую нескінченну радість. Цілим
собою величаю Божу доброту. Закінчуються мої нещастя,
нарешті досягну повноту щастя. Я зберіг віру і заради цього
йду на смерть. Якою гарною є ця смерть. Прошу Бога про
допомогу, щоб допоміг мені здобути перемогу».
 У часи ув’язнення найбільше страждань йому
завдавало усвідомлення терпіння матері, яка стала
правдивою страждальною матір’ю. Вже після вироку
смерті в листі з в’язниці додавав їй відваги і просив, щоб вона
надалі віддавала пошану і допомагала тому, хто його видав
на смерть. Також великого болю йому завдавала думка, що
його засудили друзі зі шкільних років і ті, котрі користалися
його душпастирською допомогою. В останні хвилини, коли
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бачив нерішучість ката, який готувався виконати вирок,
сказав йому: «Друже, виконуй свої обов’язки».
 В усіх стражданнях думав про свого Вчителя і
подібно, як Він, не тримав образи на своїх мучителів. До
друзів, які співчували йому, писав з в’язниці: «Не плачте
наді мною, радше радійте, що я став гідним мучеництва.
Віддаю пошану своїм переслідувачам. Молюся, щоб зрозуміли
свої помилки і відступили від них. Їх навернення до Того, хто
є Дорогою, Правдою і Життям, буде нашою перемогою.
Насправді вони зараз не належать до «дітей світла», бо не
слухають слів св. Петра, але завжди є нашими братами,
тому мусимо їм давати свою любов. На скоєне ними зло
відповідаймо добром».
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Блаженні Луї-Жозеф
Франсуа (1751–1792),
Жан-Анрі Ґрює (1734–1792)
та сподвижники-мученики
ЖИТТЯ
Луї-Жозеф Франсуа народився
3 лютого 1751 року в Бюзіньї́,
у регіоні Нор-Па-де-Кале, що
на півночі Франції, в рільничій
родині. Батько Жозеф-Франсуа та
мати (з дому Легранд) із дитинства виховували його у вірі,
в обороні котрої потім віддав життя. Навчався в Колегіумі
Като́-Камбрезі́, де викладали єзуїти. Після його закінчення
готувався до священства в Місійній Конгрегації в Парижі.
4 жовтня 1766 року разом з Жан-Жаком Дюбуа, який також
походив із Бюзіньї́, вступив до семінарії. На той час йому було
п’ятнадцять з половиною років. Вічні обітниці склав, коли
йому виповнилося вісімнадцять років. Дата священицьких
свячень невідома. Його директором у Внутрішній семінарії
був о. Арно Боссю, котрий раніше був апостольським вікарієм
в Алжирі та Сирії.
У листах, які писав батькам із семінарії, зазначав свою
радість із життя у спільноті. Це спричинило до того, що
два його брати (Жан-Батіст та Жан-Жак) за його прикладом
вступили до Місійної Конгрегації, а сестра Марі-Луї – до
Згромадження Сестер Милосердя. Після священицьких
свячень (з 1773 року) викладав теологію в одній із семінарій
та із захопленням проголошував Євангеліє на парафіяльних
місіях.
Один з його співбратів згадував: «Від початку священства
був ревним проповідником Божого слова. У цьому йому
допомагали особливі ораторські здібності». Його особиста
культура та чесноти, якими вирізнявся, сприяли тому, що
генеральний настоятель о. Антуан Жакіер (1706–1787) в 1786
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році довірив йому керівництво семінарією у Труа́, а згодом –
уряд генерального секретаря Згромадження. У цей час багато
проводив реколекцій для священиків і для кандидатів до
священства в місійному домі і багатьох дієцезіях Франції.
У 1788 році генеральний настоятель о. Кейла де ла Гард
(1734–1800) призначив його ректором Семінарії св. Фірмена
(колишнє Collège des Bons-Enfants, що було першим домом
Згромадження). В наступному році розпочалися революційні
сутички. 13 липня 1789 року розгніваний натовп людей
напав на абатство Сен-Лазар, генеральний дім Місійної
Конгрегації. Його мешканці повтікали. Багато священиків
знайшли притулок у семінарії. У наступних місяцях було
конфісковано всі маєтки Церкви. І 12 липня 1790 року
ухвалено Конституцію «Цивільний устрій духовенства»,
котра зобов’язувала всіх духовних осіб скласти присягу,
що «будуть старатися, щоб вірні, повірені їхній опіці,
дотримували вірність народу, королю і установам права
та щоб зі всіх сил обороняли Конституцію, ухвалену
парламентом і затверджену королем».
Перед загрозою порушення прав і свобод людей о. ЛуїЖозеф Франсуа в січні 1791 року опублікував лист «Mon
Apologie» (Моя Апологія), в якому засудив вищезазначену
Конституцію і пропоновану цим документом присягу. Ще
один раз виступив проти революційної влади, коли вони
наказували відчитувати в церквах всі розпорядження уряду.
Написав це у двох листах: „Point de demission” та „Il est
ancore temps”. Заохочував всіх духовних, щоб не піддавалися
несправедливим приписом в ім’я дотримання вірності
Католицькій Церкві. Подані аргументи набули особливої
ваги після промови папи Пія VI, котрий 16 квітня 1971 року
засудив «Цивільний устрій духовенства» й окреслив уділення
єпископських свячень без згоди Апостольської Столиці як
святотатство.
Отець Луї-Жозеф Франсуа опублікував тоді своєрідний
антисхизматичний катехизм „Le peuple enfin eclaire, ou
reponses courtes aux objections communes des partisans
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de la religion constitutionnelle” (Просвітлений народ або
короткі відповіді на найпоширеніші закиди прихильників
конституційної релігії). Цю публічну діяльність поєднував
практичною допомогою всім, хто залишився вірний Церкві.
Кожного, хто втратив житло і засоби до існування, приймав у
семінарії. Усвідомлював, що його чекає мученицька смерть.
Приготувався до неї через реколекції і генеральну сповідь з
цілого життя.
Час жертви настав 3 вересня 1792 року о 5.30 год.
Революціонери напали на семінарію і вбили всіх її мешканців.
Отця Луї-Жозефа Франсуа викинули з вікна і добили
палицями.
Папа Пій ХІ зачислив його до блаженних 17 жовтня 1926
року разом із Жаном-Анрі Ґрює та іншими сподвижникамимучениками. Їхній літургійний спомин відзначають 2 вересня.
ЖАН-АНРІ ҐРЮЄ (1737–1792)
Народився 13 червня 1734 року в Доль, дієцезії Безансон
(Франція), в родині Дені та Клавдії (з родини Брюсель). Після
священицьких свячень працював у родинній дієцезії. 23 січня
1771 році, коли йому було 37 років, вступив до Місійної
Конгрегації.
Після періоду формації спочатку працював у Анже́, а
згодом – у парафіях Нотр-Дам і Сен-Луї в Версалі. Під час
революції місіонерів звідти усунули. Один рік Жан-Анрі
мешкав у родинному домі. Однак він прагнув повернутися
до спільноти і розпочав працю в Семінарії св. Фірмена (у
Парижі). Тут разом з іншими ув’язненими зазнав мученицької
смерті 3 вересня 1792 року.
17 жовтня 1926 року Жан-Анрі Ґрює, Луї-Жозеф Франсуа
та інші мученики французької революції були зачислені
папою Пієм ХІ до лику блаженних. Його літургійний спомин
відзначають 2 вересня разом із блаженним Луї-Жозеф
Франсуа та П’єр-Рене Роґ. Його ім’я подане першим у таблиці,
присвяченій пам’яті жертвам французької революції, котрі
віддали своє життя за віру і свободу Церкви.
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2 вересня 1792 року в Семінарії св. Фірмена загинули й
інші місіонери, про яких немає детальних відомостей. Знані
лише імена двох із них. Обоє були зачислені до лику блаженних
разом із Луї-Жозефом Франсуа та Жаном-Анрі Ґрює. Разом
з іншими сподвижниками-мучениками літургійний спомин
відзначають 2 вересня.
НІКОЛЯ КОЛІН (1730–1792)
Народився 12 грудня 1730 року в Гренані, що у регіоні
Шампань-Арденни (Франція). 20 травня 1747 року він
розпочав свою формацію у семінарії Сен-Лазар (у Парижі).
Після складання вічних обітниць ревно проголошував
Боже слово на парафіяльних місіях. Після свячень був
скерований до Версалю до тамтешньої парафії Сен-Луї, де
став відомим проповідником короля Людовіка XV. Там він
пропрацював 16 років (з 1754 по 1770 рік).
Опісля, прийнявши привабливу пропозицію нового
єпископа Лангр (Сезара-Гійома де Ла Лузерн), через
незрозумілі причини, живучи окремо від співбратів, став
настоятелем парафії в м. Женевріє́р. Із серпня 1774 року аж
до смерті, а саме 21 рік, він постійно підписував парафіяльні
та інші документи як «Священик Місій».
Під час революції отець Ніколя відмовився скласти
присягу вірності «Цивільному устрою духовенства», його
усунули з уряду настоятеля парафії і замінили священиком,
лояльним до Конституції.
На початку листопада 1791 року він залишив м. Женевріє́р
і подався до Парижа, щоб приєднатися до спільноти місіонерів
у семінарії св. Фірмена. Там він 10 місяців приготовлявся
на мучеництво, беручи участь у житті спільноти. 3 вересня
1792 року він прийняв мученицьку смерть разом з іншими
сподвижниками.
ЖАН-ШАРЛЬ КАРОН (1730–1792)
Син Філіпа-Альберта та Марі-Антуанетти Дюпрі.
Народився 31 грудня 1730 року в Оше́ль, що у регіоні Нор-Паде-Кале (Франція). Походив з родини, в якій було десять дітей.
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З них четверо хлопців стали священиками. Був прийнятий до
Місійної Конгрегації 9 жовтня 1750 року, а через два роки
(10 жовтня 1752 року) склав вічні обіти. Після священицьких
свячень працював у парафії Сен-Луї у Версалі. Багато років
проголошував парафіяльні місії. Згодом став настоятелем в
Арра́с. Відмовився скласти присягу вірності «Цивільному
устрою духовенства». Переховувався у семінарії св. Фірмена,
де 3 вересня загинув мученицькою смертю.
ПОСЛАННЯ
 Вказати на зло і назвати його на ім’я – це особливий
дар пророцького духа. Луї-Жозеф завжди вирізнявся такою
мужністю у щоденному проголошенні Євангелія та в часи
особливої небезпеки.
 У 1786 році йому довірили виголосити проповідь
під час урочистості сотої річниці заснування Королівської
Школи в Сен-Сір. Він відважно вказав на аморальний лад,
який панував при дворі Людовика XV, з огляду на маркізу
де Помпадур (Жанна-Антуанетта Пуассон). Переконливо
говорив про лібералізм і корупцію, а також про їхні згубні
наслідки: «Коли бракують основи і постійні правила
поступу, королівський трон оточують корумповані люди,
готові виссати кров підданих. Замість справедливості
керуються лестощами та інтригами. Клопочуться про
експоновані уряди для своїх протеже. Під впливом підступів
розпусної жінки навіть військове командування довіряють
недосвідченим людям. Голову короля прикрашають лаврами
в нагороду за перемоги, які були поразками. Жінка, котра
в кращих часах була окрита лихою славою, впливає на
міністрів та віддає їм накази. Спричиняється до руйнації
провінції та цілої держави. Страждає від цього навіть
гідність цього святого місця.
Навіть Євангеліє позбавляють свободи. Торгуються
Божим словом. Закривають уста відважним проповідникам
і засилають їх на вигнання. Свята правда, котра є єдиною
опорою для володарів і людей, засуджується на мовчання.
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Ніхто не відважується її проголошувати. Іродіада знову
просить голову Йоана Хрестителя та отримує її».
 Під час революційних сутичок так звертався до
священиків, котрі складали присягу вірності Конституції:
«Напевне, вважаєте, що повірені вам прибуткові посади
запевнять вам безпеку? Вірите, що завжди будете займати
теперішні уряди? Подивіться, понад сто тридцять єпископів
та три тисячі священиків-настоятелів усунуто з їхніх урядів
єдиним помахом пера. Чи вірите у тривалість вашого уряду?
Припиніть обманювати самих себе. Складання присяги
допровадило вас до схизми. Приносите стільки жертв,
погоджуєтеся на всіляке нікчемство, щоб здобути почесті.
Не майте ілюзій. Ваші теперішні володарі швидко забудуть
вашу відданість. Ніколи не повернуть вам попередню
незалежність. Якщо натрапите на їхнє незадоволення,
скажуть вам таке: ви – на нашому утримані, будемо вам
платити так довго, як будемо вважати за потрібне.
Якщо припините йти дорогою, вказаною революцією,
якщо припините бути нашими невільниками, якщо спробуєте
скинути наше ярмо, – будете вигнані».
 П. Буланжіє називав Луї-Жозефа Франсуа «незламним
оборонцем Божих прав і ревним захисником Католицької,
Апостольської та Римської церкви, який виступав проти
присяги духовних на Конституції «Цивільного устрою
церкви». Через проголошуване та писане слово закликав всіх
до відмови складання присяги або до зречення від неї, якщо
вже склали.
 Особливо його лист «Mon Apologie» (Моя Апологія)
має знамення незвичайної мужності і сили духа, навіть перед
загрозою мучеництва. На грізне запитання революціонера
«Що ж, не складеш присяги?» виразно відповів: «Ні! Волію
вмерти! Смерть – це зло, але набагато більшим злом було б
життя з плямою апостати і зрадника власної релігії».
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Вірні покликанню аж на
смерть

Блаженні сестри з Анже
ЖИТТЯ
МАРІ-АНН ВАЙО народилася 13 травня 1734 року в
Фонтенебло, що у регіоні Іль-деФранс (Франція). У день свого
народження і була охрещена. Матір потурбувалася про її християнське виховання. Дівчина мала тісний контакт із сестрами
милосердя, котрі з 1646 року опікувалися убогими хворими.
Вже тоді говорилося, що колись вона до них приєднається.
Сталося це аж на двадцять сьомому році її життя. 25
вересня 1761 року розпочала свою формацію у Парижі.
Через рік була скерована до праці в лікарні Святого
Людовика (у Фонтене́ ). В 1777 році разом із сестрою
Оділією Баумгартен – до лікарні Святого Йоана (Сен-Жан)
в Анже, де в ім’я вірності церкві мала віддати життя.
ОДИЛІЯ БАУМГАРТЕН народилася 15 листопада 1750
року в Гондрекса́нжі, що у регіоні Лотарингія (Франція), в
родині млинаря. Батько вже в дитинстві розповідав їй про
святого Вікентія і про засноване ним Згромадження. Із
сестрами милосердя вперше зустрілася у Вік-сюр-Сей.
Оділія була у захопленні від їхнього способу життя та
праці серед убогих. Захотіла до них приєднатися. 4 серпня
1774 року в Парижі вона розпочала своє приготування
до життя у Згромадженні. Після короткого перебування у
Бресті (в 1777 році) її скерували до лікарні Святого Йоана в
Анже. Коли в 1649 році сестри розпочинали працю в цьому
шпиталі, св. Вікентій їм говорив: «Приходите до Анже, щоб
віддати пошану нашому Господу і Його Пресвятій Матері.
Турботливо опікуйтеся хворими. Заохочуйте їх до виконання
доброї сповіді, щоб після одужання жили правдиво, по59

християнськи, або, якщо на це буде Божа воля, щоб вмирали
в Божій благодаті. Все, що будете чинити, чиніть це з
любові до нашого Господа».
Традиція цього покликання залишилася у свідомості
всіх сестер, зокрема і тих, котрі вже не знали засновника.
Це запевнило їм вдячність убогих хворих, мешканців міста і
його влади. Всі з подивом дивилися на їхнє служіння. Знали,
що вони у всьому керуються любов’ю розп’ятого Христа. У
такій атмосфері розпочинала працю сестра Одилія.
В 1789 році, коли вибухнула французька революція,
також і до Анже долинали гасла, проголошуючи свободу,
рівність і братерство. Всі з радістю приймали «Декларацію
прав людини і громадянина». Місце правдивого Бога зайняло
божество раціоналізму. Розпочалися релігійні переслідування.
Той, хто дотримувався вірності Церкві та папі, наражався
на конфіскацію майна, вигнання і навіть смерть. Тоді
збунтувалася Вандея. Її мешканці, вірні католицькій вірі,
розпочали боротьбу за свої переконання під прапором, на
якому було зображено Серце Ісуса. Революційна влада не
завагалася перед вбивством людей. Вандея була зрівняна із
землею, а її мешканців вбито.
У Великодню П’ятницю 1792 року Національний конвент
видав декрет про ліквідацію чернечих орденів, які займалися
навчанням та опікою хворих. Однак «демократична держава»
нічого не зробила, щоб потурбуватися про хворих і вбогих.
Генеральна настоятелька Згромадження тоді писала сестрам,
які працювали в Анже: «Прошу вас, мої дорогі дочки, щоб ви
не припиняли служити вбогим хворим, якщо вас до цього не
змусять. Не втрачайте відваги. Чувайте на молитві. Це все,
що зараз можете зробити».
Слухняні заохоченню, сестри продовжували свою
службу. 3 вересня до лікарні прибули урядовці й вимагали
підпорядкуватися революційній владі і скласти присягу
вірності Конституції. Адміністрація лікарні також
переконувала їх, щоб піддалися вимогам. Однак сестри
знали, що цим вони б зрадили Церкву і папу, а тим самим і
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Христа, тому рішуче відмовили.
Певний час влада не реагувала. Однак 19 січня 1794 року
арештували й ув’язнили настоятельку с. Антонію та сестер
Марі-Анн Вайо та Одилію Баумгартен. Через декілька днів
настоятельку перемістили до іншої в’язниці, а сестер МаріАнн Вайо та Одилію Баумгартен вивели на площу і долучили
до інших 200 в’язнів. Усіх у кайданах вели до місця страти.
Дорогою сестри заохочували одна одну до витривалості
у вірі і додавали духу іншим. Виспівували молитви та пісні.
На місці страти повторювали такі слова: «Свята Маріє,
царице мучеників, молись за нас». Зібрані люди на площі
вигукували: «Яка ганьба, сестри з лікарні засуджені на
смерть». Комендант сторожі ще раз спробував звільнити
сестер і вмовляв їх скласти присягу, але вони категорично
відмовили. Над спільною могилою пролунали перші
постріли. Сестри обійнялися і так ділили долю з іншими
засудженими. Розділили долю і зі своїми співсестрами з
Арра́с і кармелітками з Комп’є́нь, яких вбили цього самого
року.
Сестри Марі-Анн Вайо та Одилія Баумгартен разом із
іншими дев’яноста сімома мучениками були зачислені до
лику блаженних 19 лютого 1984 року папою Йоаном Павлом
ІІ. Їхній літургійний спомин відзначають 1 лютого.
ПОСЛАННЯ
 У конференції до Сестер Милосердя 25 грудня 1668
року св. Вікентій говорив: «Мої дорогі сестри, я переконаний,
що ви так любите своє покликання, що готові радше
піддатися, щоб вас розіп’яли або порубали на частини,
аніж вчинити щось, що би противилося цьому покликанню.
Нехай за це буде прославлений Бог». Історія підтверджує
це переконання. Багато сестер дотримали вірності Церкві й
своєму покликанню навіть ціною власного життя.
 Сестра Марі-Анн Вайо, яку допитували першою
перед революційним трибуналом у справі відмови скласти
присягу, сказала: «Мені це не дозволяє моє сумління. Я ж
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залишила родину, щоб служити Христу. Я навіть погодилася
зняти монаше вбрання нашого Згромадження і вдягнути
національну кокарду, коли вимагали від мене цього, щоб
залишитися з убогими хворими. Зараз можете робити зі
мною що завгодно». Через кілька хвилин те саме повторила і
сестра Одилія.
Урядовець, який вів допит, записав: «Сестри Милосердя
з лікарні Святого Йоана, які були заарештовані на минулому
тижні ствердили, що не мають наміру складати присягу,
незалежно від того, що ми з ними зробимо. Їх відповідь
звучить виразно. Вони належать до збунтованих фанатиків
і не підпорядкуються приписам революційного права».
 Обидві сестри були вбиті 1 лютого 1794 року. Рівно
сто сорок чотири роки тому перші сестри милосердя разом
з св. Людвікою де Маріяк прибули до лікарні Святого
Йоана в Анже. За ці роки там працювало багато сестер.
За їхнім прикладом сестри Марі-Анн Вайо та Одилія
Баумгартен повністю присвячували себе вбогим хворим
згідно з духом їхнього засновника св. Вікентія де Поля.
Безцінним є добро, яке чинили. Належно це оцінювали всі
жителі Анже. Свідки їхньої смерті, а також і ті, котрі мали
загинути разом із ними, вигукували такі слова: «Вбиваєте
сестер з лікарні. Це неможливо. Вони не можуть вмерти
так, як ми. Звільніть їх!».
 У драматичних подіях сестри продемонстрували міць
духа. Спокійно йшли на смерть. Сестра Марі-Анн Вайо
підбадьорювала сестру Одилію: «Нам приготували корону
мучеництва. Не можемо її втратити».
Ще дорогою на місце страти командувач розстрілом
хотів їх врятувати і пропонував, що засвідчить про їхню
присягу, навіть якщо вони цього не вчинять. Сестра МаріАнн відповіла йому: «Не лише не складемо присягу, навіть
не хочемо, щоб хто-небудь на підставі цього неправдивого
свідчення вважав, що ми це зробили. Якщо маємо вберегти
життя за ціну, яку нам пропонуєш, воліємо вмерти, аніж
спротивитися любові, яку ми обіцяли нашому Богу».
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Віддані Христу в житті
й смерті

Блаженні сестри з
Аррас
ЖИТТЯ
МАРІ-МАДЛЕН ФОНТЕН народилася 22 квітня
1723 року в Етрепаньї́, що
у регіоні Верхня Нормандія
(Франція). До Згромадження
була прийнята 1748 року.
МАРІ-ТЕРЕЗ ЛАНЕЛЬ народилася 24 серпня 1745
року в містечку Е, що у регіоні Верхня Нормандія (Франція).
До Сестер Милосердя вступила 10 квітня 1764 року.
ТЕРЕЗ-МАДЛЕН ФОНТОН народилася 29 липня 1747
року в Мінья́к-Морва́н, що у регіоні Бретань (Франція). До
Згромадження Сестер Милосердя вступила 28 листопада
1771 року в Парижі.
ЖАННА ЖЕРАР народилася 23 жовтня 1752 року
в Кюм’є́р, що у регіоні Шампань-Арденни (Франція). До
сестер вступила 17 вересня 1776 року.
Ще за життя св. Вікентія де Поля і Луїзи де Маріяк у
вересні 1656 року Сестри Милосердя розпочали працю
в Аррасі. Служили хворим у місцевій лікарні, провадили
безкоштовну школу для вбогих дівчат, розподіляли продукти
харчування і одяг, а також відвідували хворих у їхніх
домівках. Мешканці міста шанували їх та були їм вдячні.
На початку революції сестер залишили в спокої та дали
можливість працювати. Тоді там жили сестри Марі-Мадлен
Фонтен, Марі-Терез Ланель, Терез-Мадлен Фонтон, Жанна
Жерар, Жанна Фарбю та Луїза Мішо.
Відповідно до зростання революційного терору
збільшувалася і небезпека. Тоді сестри Жанна Фарбю та Луїза
Мішо, скориставшись допомогою одного купця, поїхали до
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Польщі. Після революції вони повернулися в Аррас і до кінця
життя згадували мучеництво своїх сестер.
Аррас було рідним містом Робесп’єра, там мешкало
багато його прихильників. Тому це місто вважали одним із
найнебезпечніших у Франції.
15 вересня 1793 року в дім сестер прибули революційні
урядовці й провели обшук. Оскільки сестри відмовились
скласти присягу, їм було заборонено виконувати їхню працю.
Як підозрюваних їх закрили під домашній арешт. Через
деякий час сестер перемістили до в’язниці.
Сестер несправедливо оскаржили за переховування
антиреволюційних листівок і засудили на смерть. Зважаючи
на демонстрації людей, які стали на їх оборону, з особливою
обережністю та під покровом ночі, сестер перемістили до
в’язниці в Камбре́. В очікуванні виконання вироку сестри
підтримували на духу інших в’язнів. Сестра Марі-Мадлен
Фонтен говорила: «Не бійтеся. Не вмрете. Ми будемо
останніми жертвами». Це передбачення справдилося. Через
місяць впав уряд Робесп’єра, а його після невдалої спроби
самогубства було страчено на гільйотині.
Тим часом 26 червня 1794 року чотирьох сестер
привели на місце страти. Ще в останні хвилини урядовець
революційного трибуналу пропонував їм скласти присягу,
щоб таким чином врятувати їм життя. Однак усі сестри
сказали, що сумління не дає змоги їм це зробити, що воліють
краще вмерти. Коли зв’язували їм руки, то виявилося, що
кожна з них у затиснутих долонях тримала розарій. Тоді в
них відібрали цей скарб і обкрутили навколо голови.
Можна сказати, що сестри йшли на смерть з коронами на
головах, на зразок дів із перших століть християнства, котрих
вели на місце страти з вінками з квітів.
Чотирьох сестер – Марі-Мадлен Фонтен, Марі-Терез
Ланель, Терез-Мадлен Фонтон та Жанну Жерар – 13 червня
1920 року папа Бенедикт XV зачислив до лику блаженних.
Їхній літургійний спомин відзначають 26 червня.
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ПОСЛАННЯ
 Сестрам, призначеним до праці в Аррас, в 1656
році св. Вікентій говорив: «Мої дорогі дочки, ви поїдете
до Аррасу, бо звідти дуже просять про вас. Яке велике
щастя працювати в цьому великому місті серед таких
добрих людей. Не занедбуйте молитви, щоб ви могли добре
служити вбогим. Пам’ятайте, якщо будете з’єднані з
Богом, навіть якби ви не сказали ані слова, то самою своєю
присутністю будете торкатися сердець всіх людей. Нехай
вас супроводжує Діва Марія. Ідіть в Боже ім’я!».
Під час свого перебування в Аррасі сестри чинили багато
добра. Мешканці міста були їм дуже вдячні й шанували їх,
тому готові були стати в їх обороні. Коли революційна влада
мала намір ув’язнити сестер і засудити на смерть, мусила
діяти підступно, бо боялися бунту. Сестри вміли піклуватися
про вбогих навіть тоді, коли розпочиналася їхня Голгофа. В
останні хвилини сестра Марі-Мадлен Фонтен передала пані
Картер невелику суму грошей, з яких згодом створили так
звану «Касу милосердя» для допомоги потребуючим.
 Одна з осіб згадувала: «У ці важкі хвилини вони були
з’єднані з Богом. Неустанно молилися. Все своє життя
віддали Божому провидінню. Не полишала їх довіра до Бога,
завдяки цьому перебували у правдивому спокої. Вірили, що
будуть останніми жертвами революції. Співчували в’язням
і підтримували їх. Були переконані, що також і у хвилину
мучеництва буде їх підтримувати заступництво Марії.
Ступаючи на ешафот, співали гімн „Ave maris Stella”».
Усі в’язні згадували, що тоді, коли сестрам загрожувала
найбільша небезпека, вони більше думали про інших, аніж
про себе. Сестра Марі-Мадлен з переконанням говорила, що
вони стануть останніми жертвами революції, бо після їхньої
смерті не буде інших страт в Аррасі. Це були пророчі слова,
бо іншим в’язням дарували життя.
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Свідок любові Христа до бідних

Блаженна Маргарита Рутан
(1734–1794)
ЖИТТЯ
Маргарита Рутан народилася
23 квітня 1794 року в м. Мец, що у
регіоні Лотарингія (Франція). Вона
була восьмою серед п’ятнадцяти
дітей. Її батько (Шарль Гаспар Рутан)
був каменярем та архітектором.
Мати (Марі Фора) була набожною
християнкою, яка запевнила своїм дітям релігійне
виховання, поєднане з її власним прикладом повсякденного
життя. Спочатку Маргарита працювала у свого батька та
опікувалася дітьми.
23 квітня 1757 року Маргарита вступила до новіціату
Сестер Милосердя в головному домі в Парижі. У Згромадженні
перебували також дві її сестри (вони померли молодими). Під
час новіціату і після нього її посилали на різні місії, згідно
з побажанням св. Вікентія де Поля: «Не будьмо обмежені
нічим: ні місцем, ні завданням, ні людьми». Після п’яти
місяців новіціату їй доручають місію в місті По. Там вона
намагається зарадити фінасовій кризі в лікарні, опікується
хворими, провадить manucture des enfants для подорожуючих.
У 1773 році королева Марія Антуанетта відвідала у
Фонтенебло дуже занедбану місцеву лікарню, яку провадила
сестра Маргарита, і попросила її опікуватися своєю
приятелькою мадемуазель Флері, яка захворіла на віспу. В 1779
році сестру Маргариту скерували до лікувального закладу в
Дакс, де вона цілковито реорганізувала лікарню Сент-Ентоп і
керувала нею на прохання єпископа Даксу (Шарля-Огуста Ле
Кієн де Лановіл), який отримав декрет уряду про з’єднання
лікарні Сент-Ентоп і старої лікарні Святого Духа. В 1784 році
сестра Рутан наглядає за будівництвом нового крила лікарні
Сент-Ентоп, розбудовує північне крило будівлі.
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Сестра Маргарита також відкрила школу, надавала
притулок молодим покинутим дівчатам. Її ініціативи
були дуже популярними, мешканці міста любили свою
настоятельницю. В 1789 році сестра Анна-Софі Шарпантьє,
племінниця настоятельниці, приєдналася до спільноти
сестер і пробула в Даксі 42 роки, аж до своєї смерті в 1831
році. Вона мала можливість бути наочним свідком подій
1793–1794 років.
Дві лікарні розташовувалися за мурами міста (згідно із
середньовічним звичаєм). Так було і в інших містах, щоб
вберегтися від епідемій та волоцюг, які часто в тих місцях
переховувалися. 24 грудня 1793 року один чоловік на ім’я Рау,
солдат, який лікувався в лікарні, повернувся із товаришами,
щоб заспівати сестрі пісню на знак вдячності за лікування.
Сестра дала їм щось попити. Її звинуватили в тому, що
залишила інших поранених і хворих солдатів, за спробу
втечі разом з іншими сестрами та за відмову скласти присягу
вірності 3 жовтня 1793 року.
24 грудня 1793 року сестру Маргариту помістили до
в’язниці для жінок (у монастирі кармеліток) разом із 300
іншими особами. Наступні шість місяців вона морально
підтримувала та опікувалася товаришками по недолі та
відважно чекала на смерть.
9 квітня 1794 року (20-го Жерміналя ІІ року) відбулася
розправа. Піне та Коссен засідали в трибуналі у давньому
палаці єпископа та засудили сестру Рутан. Серед обтяжливих
доказів були написані молитви та листи померлих пацієнтів
лікарні, які вона зберігала для їхніх родин. Революційний
суд засудив її на смерть. Вона була страчена на гільйотині
цього ж дня.
9 квітня 1805 року в Цивільному акті, приготованому як
вияв пошани до жертв, її реабілітували.
1 липня 2010 року папа Бенедикт ХVI офіційно підписав
декрет про мучеництво Маргарити Рутан. 19 червня 2011
року кардинал Анжело Амато (Перфект Конгрегації у справах
святих) у присутності єпископа д’Ер і Даксу монс. Філіпа
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Бретона, кардинала Жана-Луї Торана й апостольського нунція
монс. Луїджі Вентура очолив беатифікаційну урочистість. Її
літургійний спомин відзначають 26 червня.
ПОСЛАННЯ
 19 червня 2011 року в Сан-Марино після урочистої
літургії в проповіді святіший отець, папа Бенедикт ХVI згадав
про беатифікацію, кажучи: «Я радий сказати, що сьогодні в
Даксі, у Франції, сестра милосердя Маргарита Рутан була
проголошена блаженною. В другій половині ХVІІІ століття
вона віддано працювала в лікарні в Даксі, але в трагічних
переслідуваннях після революції її засудили на смерть за
католицьку віру та вірність Церкві. Я духовно єднаюся з
радістю Сестер Милосердя та з вірними, які зараз у Даксі
беруть участь в беатифікації сестри Маргарити Рутан, яка
є яскравим свідком любові Христа до бідних».
 Сестра Маргарита, оживлена глибоким переконанням,
розуміла, що Ісус Христос її кличе. Разом із Ним вона шукала
спосіб, як реалізувати свої життєві сили в служінні вбогим.
Її вірність Христу та Церкві виявилася в мучеництві. Життя
сестри Маргарити було глибоко закорінене в особі Ісуса
Христа та в Його Слові. Кожного дня, слухаючи це Слово,
вона досвідчувала Божу любов, яка формувала її внутрішній
світ і заохочувала її служити так, як Христос.
Наслідуючи Христа, Слугу своїх учнів, який вмив їм
ноги, сестра Маргарита цілковито віддала своє життя для
служіння вбогим, хворим та для створення братерських
взаємин з усіма.
Наслідуючи Христа, Слугу волі Отця, сестра Маргарита
надала своєму життю напрямок, згідний з Євангелієм,
прагнучи тільки одного – виконувати волю Отця.
Наслідуючи Христа, терплячого Слугу, погордженого
та переслідуваного, сестра Маргарита повністю віддалася
Богу та під час революційних переслідувань засвідчила свою
любов.
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 Сестра Маргарита започатковувала соціальну опіку.
Перед тим, як переїхати до Даксу, вона працювала в м. По,
де відкрила ткацьку майстерню для дітей-сиріт, якими вона
опікувалися у лікарні. Вона вчила їх читати і писати.
Коли сестра Маргарита прибула в Дакс, то занепокоїлась,
помітивши велику кількість дітей на вулицях. Там вона
відкрила школи для хлопців та дівчат.
У наступні роки кількість хворих пацієнтів зростала,
але ресурси на утримання лікарні були малими. У 1788 році,
зважаючи на нестачу харчів, вона була змушена закрити ці
школи, оскільки не було чим нагодувати дітей.
Проте сестра Маргарита була справжньою Сестрою
Милосердя. Вона не лише опікувалася хворими та дітьми. У
її серці дозрівав і інший тип служіння – турбота про молодих
покинутих жінок, які не мали можливості забезпечити себе
та своїх дітей.
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МУЧЕНИЦТВО У СЛУЖІННІ
МИЛОСЕРДЮ
Відвага служіння Христу

Свята Августина
П’єтрантоні
(1864–1894)

ЖИТТЯ
Лівія П’єтрантоні народилася
27 березня 1864 року в ПоццальяСабіна, в провінції Рієті (Італія). Була
другою серед одинадцяти дітей. Змалку в християнській
родині вчилася жити згідно з євангельськими чеснотами. Вже
в сім років розпочала працювати в копальні, щоб допомогти
батькам в утриманні родини. Згодом працювала на збиранні
оливок. Була свідком несправедливого використання
співпрацівниць, відважно виступала, захищаючи їх.
У релігійному житті намагалася наслідувати Христа.
В 1886 році вступила до Згромадження Сестер Милосердя,
заснованого Йоанною Антидою Туре, щоб свою любов до
Бога проявити в служінні вбогим. Тоді вона отримала монаше
ім’я Августина. З огляду на те, що вона мала медсестринську
освіту, її скерували до праці в лікарню Святого Духа в
Римі. Були це часи зростаючої пропаганди матеріалізму та
антиклерикалізму. Директором лікарні був професор Ахіллес
Боллорі, великий магістр масонської ложі. На його вказівку з
лікарні усунули всілякі релігійні знаки та обмежили доступ
священників до хворих.
Сестрам заборонили промовляти молитви та розмовляти
на релігійні теми. Сестра Августина, без слів, лише своїм
прикладом давала свідоцтво своєї віри та любові. Вона
вирізнялася добрим здоров’ям та великою фізично силою.
Сестра Августина не боялася жодної праці, працювала
у відділенні інфекційних хвороб. Кожного дня стикалася
з наріканнями та погрозами. На це вона відповідала:
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«Залишаюся в цьому відділенні, бо я віддала себе Богу».
Праця була дуже важкою. Обслуговувала близько двохсот
хворих, змушених жити в замкнутому і позбавленому надії
на одужання місці. Це зумовлювало багато неспокою і навіть
розпач. Одна з медсестер говорила, що «хворі є дуже дивними
і неспокійними, їхня поведінка часто вимагала втручання
служби порядку». Однак сестра Августи переконувала, що
їм належить порозуміння, «тому що вони не є злими, лише
втомлені хворобою і самотністю, бо їх залишили близькі».
Співсестер просила: «Допоможіть мені молитися за них».
Сама вона заразилася туберкульозом, але не хотіла
полишити хворих, щоб не наражати інших сестер на подібну
долю. Праця в інфекційному відділені, окрім зараження,
спричиняла й іншу небезпеку. В одну сестру хтось двічі
вистрілив з револьвера. На щастя, вона отримали незначні
ушкодження. Іншу побили і зламали руку. Ці напади не
злякали сестру Августину. Не знеохочувалася і невдячністю
хворих та їхньою вульгарністю. Навпаки, це ставало мотивом
до ще більшого з’єднання з Христом і зміцнювало її любов
до Бога та ближніх.
Нещастя трапилося 13 листопада 1894 року. На неї
напав Джузеппе Романеллі, яким вона старанно опікувалася.
Вдарив її сім разів ножем, з яких три потрапили в серце.
Віддавала життя з любові та в ім’я любові; до останнього
подиху вона взивала до Діви Марії і запевнювала пробачення
своєму вбивці.
15 листопада у післяобідню годину довга процесія
вирушила з храму лікарні Святого Духа.
Процесія в мовчанні пройшла перед базилікою Святого
Петра і після трьох годин ходи дійшла до кладовища Кампо
Верано. У хроніках зафіксували, що на похороні було близько
сорока тисяч людей. Її труну було засипано «горою квітів».
Таким був похорон сестри Августини, яка ще два дні
тому була невідомою медсестрою. Здавалося, що цього дня
Рим полишили всілякі спори та ідеологічні полеміки. Всі
з’єдналися біля труни сестри Августини.
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Церква визнала героїзм сестри Августини. 12 листопада
1972 року папа Павло VI зачислив її до блаженних, папа
Йоан Павло ІІ проголосив її святою 18 квітня 1999 року. Її
літургійний спомин відзначають 13 листопада.
ПОСЛАННЯ
 Молитва для Лівії П’єтрантоні завжди була дійсністю,
яка змінює життя. У дитинстві одна з колег їй говорила:
«Коли молишся, здається, що тебе тут нема, дуже далеко
від нас». Інша подруга стверджувала: «Коли Лівія молиться,
стає красивішою». Одна сестра звинувачувала її: «Забагато
часу присвячуєш на вечірню молитву». І додавала: «Забуваєш
про втому».
 У службі хворим, котрі були дуже неспокійні, в
розпачі, лаялися на неї, вона залишалася лагідною і завжди
жила надією, що Бог змінить цих людей. Один лікар
говорив про неї: «Завжди була лагідною і ревною. Робила
набагато більше, ніж вимагали від неї обов’язки. Все чинила
з радістю і покорою». Сестра Августина зазначала: «Всі є
компетентними у призначенні ліків, але місія сестри вимагає
чогось більшого: повинна здобути душі. Коли я біля моїх
хворих, то переконана, що у всьому світі немає нікого, хто
був би мені ціннішим». У такий спосіб пояснювала батькам,
чому не може їх відвідувати.
Фундаментом, на котрому опирала готовність служіння
вбогим хворим, була віра, дух Євангелія та основи
вікентійської духовності: «У всіх труднощах додає мені
сили певність, що навіть найменші добрі вчинки, зроблені
хворим, є вчинками самому Ісусу Христу». Реалізувала в цей
спосіб харизму Сестер Милосердя святої Йоанни Антиди
Туре: «Любити Ісуса Христа, любити вбогих хворих, котрі є
членами Його Тіла, і переконувати їх, що вони є возлюбленими
Отця».
 Сестра Августина була свідома небезпеки, на яку
наражалася, говорила: «У моєму серці горить вогонь любові
до Бога і всіх ближніх. Я готова скласти будь-яку жертву,
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навіть пролити кров, якщо на те буде Божа воля. Боязнь
спричиняє до втрати часу і не дозволяє здобувати душі.
Що може бути кращим, ніж пролити кров в ім’я любові?
Для Христа цього буде і так замало. Навіть коли чую з боку
інших погрози, живу в спокої. Не втрачаю його навіть перед
обличчям смерті. Я готова на мучеництво, хоч знаю, що я
цього не гідна. Все залежить від Бога».
 Міць любові сестри Августини мала опору в
молитві цілковитої віри. Вона шанувала розп’ятого Христа
і стверджувала, що «належить уподібнюватися до Нього
в житті та смерті. І потрібно бути готовим на кожні
настанови Божої волі». Дуже близькою їй була думка про
мучеництво. Можна сказати, що мріяла про нього.
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Турбота про духовне та
матеріальне добро вбогих

Блаженна Ліндалва Хусто
де Олівейра
(1953–1993)
ЖИТТЯ
Ліндалва Хусто де Олівейра
народилася 20 жовтня 1953 року
у невеликій місцевості Малада де
Арія, що поблизу м. Асу, штат Ріу-Гранді-ду-Норті (Бразилія).
Була шостою серед тринадцяти дітей, з яких одне померло
відразу після народження. Батьки старалися про релігійне
виховання дітей і про те, щоб вони систематично ходили до
школи. Ліндалва спочатку вчилася в родинній місцевості, а
потім в Асу, куди переселилася сім’я. Згодом навчалася у м.
Наталі, де здобула диплом адміністративного працівника.
З 1978 по 1988 роки вона працювала у різних роздрібних
магазинах та касиркою на бензозаправці, посилаючи частину
своєї зарплати додому, щоб допомогти матері. Ліндалва
зажди знаходила час відвідувати дім для перестарілих
кожного дня після роботи. Заодно і вчила дітей зі знайомих
родин. У цей час брала участь у душпастирстві парафії,
особливо в благодійній діяльності. У 1982 році опікувалася
хворим батьком та болісно пережила його смерть. Однак
зуміла бути життєрадісною. В цьому їй допомагало читання
Біблії та участь у зустрічах для розпізнання покликання, які
організовували сестри милосердя.
11 лютого 1988, в день спомину Пресвятої Діви Марії
Лурдської, Ліндалва була прийнята до постулату. 16 липня
1989 року в Провінціальному Домі Сестер Милосердя в м.
Ресіфі вона розпочала новіціат. Вже тоді відвідувала хворих
в одній з місцевих лікарень, а також працювала з убогими та
бездомними людьми.
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Після періоду формації (26 січня 1991 року) її направили
до праці у притулок Дона Педро II в Салвадорі, штат Баїя.
Їй довірили відділення, де перебувало сорок осіб похилого
віку. Вона із запалом присвячувала всі свої сили роботі.
Через кілька днів вона вже знала імена всіх своїх підопічних,
а також їхні проблеми. Всіх обдаровувала усмішкою та
надихала власною радістю життя.
Все складалося добре до того часу, коли в січні 1993 року
до притулку прийшов Августо да Сільва Пежуато. Умовою
прийому був вік понад шістдесят років. Завдяки протекції
політиків його було прийнято, хоча на той момент йому було
сорок шість років. З перших днів із тваринним розумінням
любові він накивувався на сестру Ліндалву. Коли вона не
реагувала, то він щораз більше ставав нав’язливим і навіть
агресивним. Багато людей застерігали її від небезпеки, яка
загрожувала їй. Однак вона не хотіла покинути бідних,
повірених її опіці. А переслідувач надумав її вбити. Знайшов
довгий ніж і чекав момент, щоб напасти на сестру, яка рішуче
відкидала його грішні пропозиції.
У Великодню П’ятницю, 9 квітня 1993 року, сестра
Ліндалва поверталася з храму після Хресної Дороги. На
сходах дому чекав на неї Августо. З криком «Не хотіла
піддатися, тоді маєш розплату» напав на неї і завдав
сорок чотири удари ножем. Перед смертю сестра зуміла
тільки скрикнути: «Боже, рятуй». Вбивцю заарештували
ще з ножем в руці. Тіло вбитої сестри спочатку віддали на
експертизу до інституту медицини, а згодом помістили в
каплиці притулку. Цілий день і ніч біля домовини перебували
пенсіонери закладу та натовп людей із міста. Ще більше
людей наступного дня прийшли на похорон сестри.
Наступного дня, у Великодню Суботу, кардинал Лукас
Морейра Невіс очолив похоронні обряди. Він сказав: «Гарним
вбранням [Ліндалва означає гарне вбрання] є біла одежа,
яку кожен християнин отримує під час хрещення. Гарним
вбранням є небесна одежа сестри милосердя, обмита в Крові
Агнця (Одкр 7, 14), з якою зараз змішалася кров вбитої».
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Сестра Ліндалва віддала життя в обороні чистоти,
обіцяній Богу. Звістка про трагічну подію рознеслася по всій
околиці. Незадовго розпочався беатифікаційний процес.
2 грудня 2007 року від імені папи Бенедикта XVI кардинал
Жозе Сарайва Мартінш очолив беатифікаційну урочистість у
Сальвадорі-да-Баія. Літургійний спомин відзначають 7 січня.
ПОСЛАННЯ
 Бог обдарував Ліндалву милим і радісним характером.
Її брат Джезалма писав про неї: «Вона була дуже природною.
Жила у злагоді з усіма, у приязні. Буза сердечною. У часи, коли
жила вдома, не відрізнялася від інших. Мала друзів. Навіть
якщо мала до когось симпатію, то не переходила за межі
послушності». Один з її приятелів додав: «Ми відвідували
наші родини. З приятелями святкували різні урочистості.
Інколи їздили на море. Ми дружили, як всі інші».
 З дитинства її вирізняла сердечність до інших. Кожному
з радістю допомагала. З бідними дітьми, якщо потребували,
ділилася одягом. Коли вже розпочала працювати, то у вільний
час відвідувала притулок і приносила туди багато радості.
До кожного усміхалася і говорила добре слово. З радістю
співала і грала на гітарі. Свою релігійність основувала на
сакраментальному житті, на молитві та читанні Святого
Письма. Її побожність була проста і натуральна. Коли
вступала до Згромадження Сестер Милосердя, говорила:
«Прагну осягнути небесне щастя, хочу з радістю служити
ближнім та витривало робити добро».
 У час постулату запевняла: «Я дуже щаслива. Я
близько біля Бога. Мені здається, що я тут завжди жила.
Маю тільки одне бажання: в покорі та з любов’ю служити
Христу». Вона завжди вирізнялася радістю та готовністю
служити і в домі, й поза ним. Її бажанням було прагнення до
святості. У період новіціату в листі до приятельки зазначила:
«Я вдячна Богу за дар покликання та за всі благодаті,
якими мене обдаровує в новіціаті. Тут все є благодаттю.
Відчуваємо її всі. Живемо в мовчанні, яке поглиблює наше
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з’єднання з Богом. Це все переповнює нашу радість. Святий
Вікентій та свята Луїза очікують, що приєднаєшся до нас.
Не бійся. Напевно, наша дорога буде тернистою, але ми
їх перемінюватимемо на троянди. Все залежить від нас».
Подібними словами зверталася до родини. Заохочувала її
йти дорогою добра. Переконувала про дієвість молитви, а
особливо розарію. Мала велику пошану до Діви Марії, яку
називала своєю Люблячою Матір’ю.
 Працюючи у притулку Дона Педро ІІ, вона турбувалася
про духовне та матеріальне добро своїх підопічних. До всіх,
без жодної відмінності, була доброю й допомагала у всьому.
Найбільше намагалася допомагати хворим. Усіх дивувала
своєю радістю. Вона усвідомлювала хіть, яка зародилася в
серці Августо да Сільва Пежуато. Трималася від нього на
відстані. Вона могла просити про зміну місця праці, але
говорила: «Волію пролити кров, ніж залишити моїх убогих».
Її кров пролилася у Великодню П’ятницю і поєдналася
з кров’ю Христа. Померла в обороні своєї віри та своєї
консекрації. Своє життя відкупила мучеництвом.
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ЖЕРТВИ ТОТАЛІТАРИЗМУ
Вірні Богу та Батьківщині

Польські мученики з періоду
Другої світової війни
ЖИТТЯ
У період Другої світової війни терпіли і священики
Місійної Конгрегації. Деякі з них віддали своє життя в
обороні віри та свободи Церкви. Одинадцять з них було
зачислено до групи мучеників – Слуг Божих. Триває їх
беатифікаційний процес.
О. ЮЗЕФ ФЛОРКО (1915–1945)
Народився 8 травня 1915 року в Винниках, що поблизу
Львова. До Згромадження вступив 1931 року, а 1939 року
отримав священицькі свячення. У 1943 році прибув до
парафії Святого Хреста у Варшаві, де працював як ревний
проповідник та місіонер. Після арешту 7 лютого 1944 року
був ув’язнений у Павяку, в Варшаві. Згодом перебував
у концентраційних таборах (Ґросс-Розен, МіттельбауДора та Берґен-Бельзен). Загинув під час евакуації табору.
Він вирізнявся любов’ю до священства, духом віри і
глибокої молитви. Під час перебування у шпиталі табору,
на знак солідарності з іншими в’язнями, не показував
свого священства, щоб не користуватися привілеями для
священиків, які надавав приязний лікар.
О. ІЄРОНІМ ҐІНТРОВСКІ (1878–1939)
Народився 23 вересня 1878 року в м. Чемпіні (Косцянський
повіт). До Згромадження вступив 1898 року. Після
священицьких свячень в 1905 році був капеланом у лікарні
Святого Лазаря в Кракові та архіваріусом Згромадження.
Згодом працював у парафіях в Тарнові (1918–1924), Білому
Камені (1924–1934) та в Бидгощі (1934–1939). Був ревним
сповідником. 15 вересня 1939 року його арештували та
піддали тортурам, які терпів з правдивим священицьким
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спокоєм духа. Разом з групою інших в’язнів його вивезли до
лісу і там 1 листопада 1939 року вбили.
О. МІХАЛ ЯХІМЧАК (1908–1941)
Народився 31 серпня 1908 року (с. Сломіруг, що
поблизу Кракова). У дев’ятнадцять років (1927) вступив
до Згромадження. Після священицьких свячень у 1935
році виконував функцію капелана в лікарні, також вивчав
польську філологію у Яґеллонському університеті. Його
арештували 15 липня 1940 року. Під час допитів у в’язниці
(Монтелюпіх) його піддавали різним тортурам. Далі
перебував у концентраційних таборах (Аушвіц та Дахау).
Внаслідок виснажливих терпінь та голоду тяжко захворів.
Його помістили до шпиталю і 30 січня 1941 року вбили
смертельним уколом.
О. ЯН ЄНДРИХОВСКІ (1899–1942)
Народився 21 травня 1899 року в Сломниках
(Меховський повіт). До Згромадження вступив 1919 року.
Після священицьких свячень 1926 року працював у Новому
Милятині (1926–1930), а далі був капеланом у Домі соціальної
опіки ім. Гелцеля у Кракові. Його арештували 15 липня 1940
року та помістили до в’язниці (Монтелюпіх), де піддали
мученицьким допитам. Потім вивезли до табору Аушвіц,
а згодом – до Дахау. Отець Ян вирізнявся духом молитви
й цілковитої довіри Божому провидінню. Незважаючи на
загрози додаткових переслідувань, він ревно виконував
служіння священика. Його помістили до так званого блоку
для інвалідів. А 6 травня 1942 року він помер у газовій камері.
О. НОРБЕРТ КОМПАЛЛА (1907–1942)
Народився 29 травня 1907 року в Ожеґові, поблизу
Свентохловіц. У сімнадцять років (1924) вступив до
Згромадження. Після священицьких свячень в 1931
році продовжив навчання в Римі, де здобув докторат із
канонічного права. Після повернення жив у домі на Клепажі,
був директором семінаристів та капеланом притулку для
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бездомних ім. Брата Альберта. 15 липня 1940 року під
час арешту інших священиків він не був вдома. Після
повернення йому порадили, щоб він зголосився до відділку
гестапо, щоб запобігти репресіям інших мешканців дому.
Його ув’язнили в Монтелюпіху. Після допитів, поєднаних
із тортурами, 30 серпня його разом зі священиками М.
Яхімчаком Я. Єндриховскі перевезли до Аушвіцу, а далі – до
Дахау. Пережиті муки цілковито виснажили його організм.
Як непрацездатного його помістили до так званого блоку для
інвалідів. І 1 грудня 1942 року він помер у газовій камері.
О. АДАМ МАЛИШИНЬСКІ (1898–1945)
Народився 10 грудня 1898 року в с. Ситихові, що поблизу
Львова. До Згромадження вступив у тридцять років (1928).
Після священицьких свячень 1936 року виконував функції
капелана у в’язниці Святого Михаїла в Кракові. Від початку
окупації йому щораз більше обмежували доступ до в’язнів.
Отець Адам відмовив нацистам, які мали намір провести
католицький похорон одному померлому охоронцеві, який
був цілковито байдужим до релігії і знущався над в’язнями.
Через це він зазнав труднощів та репресій. А 20 листопада
1943 року його ув’язнили в Монтелюпіху. Отця Адама
вивезли спочатку до Аушвіцу, а згодом до Бухенвальду та
Міттельбау-Дори. Він загинув під час евакуації табору 31
січня 1945 року.
О. ЮЗЕФ СЛУПІНА (1880–1940)
Народився 4 березня 1880 року в Крулевській-Хуті
(сьогодні Хожув), Сілезьке воєводство. До Згромадження
вступив у 1898 році. Після священицьких свячень у 1906
році жив в домі на Клепажі, де займався душпастирством
в храмі, а також був капеланом у лікарні та в’язниці. Був
ревним директором Дітей Марії, їздив на парафіяльні
місії та реколекції. Разом з іншими священиками його
арештували та помістили до в’язниці в Монтелюпіху.
Ослаблений після допитів і тортур, він повністю втратив
сили. Перевезений в сутані та з розарієм у руках, він
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спричинив розлюченість солдата СС, який закатував його
на смерть 30 серпня 1940 року.
О. ПІОТР ШАРЕК (1908–1939)
Народився 7 травня 1908 року в с. Злотнікі (Келецький
повіт). До Згромадження вступив у 1926 році і через вісім
років отримав священицькі свячення. З 1935 року працював
вікарієм у Бидгощі. Був ревним душпастирем та піклувався
про дітей. Під час так званої «кривавої неділі» його разом з
о. Станіславом Віоркем спіймали нацисти під час вуличної
облави. Разом із групою поляків їх розстріляли на Старому
Ринку. Свідки говорили, що перед розправою він уділяв
Таїнство Помазання хворим особам, які потім з ним загинули.
О. ЯН ВАҐНЕР (1892–1939)
Народився 10 квітня 1892 року в Піаску, що
поблизу Пщини. У вісімнадцять років (1910) вступив до
Згромадження і 22 червня 1919 року прийняв священицькі
свячення. Працював у парафіях (Єжожани, Білий Камінь і
Ольча, поблизу м. Закопане). З 15 листопада 1937 року був
настоятелем у Бидгощі. Арештований 8 жовтня 1939 року. У
в’язниці його піддавали різним тортурам. Однак мав сили,
щоб підтримувати на духу інших в’язнів. Кати найбільше
знущалися із священиків. Отця Яна заохочували, щоб він
не видавав свого священства, однак він не піддався цим
вмовлянням. Разом з іншими в’язнями його вбили в лісі
(поблизу Бидгощі) 1 листопада 1939 року.
О. ЛЕОН ВІЕНЦКІВІЧ (1914–1944)
Народився 26 червня 1914 року в Петербурзі. До
Згромадження вступив 1932 року і через сім років отримав
священицькі свячення у Кракові. Працював у парафії Святого
Хреста у Варшаві. Був настільки ревним сповідником, що
його називали «апостолом конфесіоналу». 2 грудня був
свідком вуличної облави. Уділяв їм розгрішення in articulo
mortis (у небезпеці смерті). З цієї причини його ув’язнили в
Павяку, а згодом перевезли до табору (Ґросс-Розен). Отець
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Леон вирізнявся ревною опікою співв’язнів. Замінював їх
у виконанні найважчих робіт і в такий спосіб рятував від
смерті. Ослаблений хворобою і важкими роботами, він
помер 4 серпня 1944 року.
О. СТАНІСЛАВ ВІОРЕК (1912–1939)
Народився 12 грудня 1912 року (Боттроп, у Вестфалії).
До Згромадження вступив в 1930 році. Після закінчення
семінарії продовжував навчання в університеті Анґелікум у
Римі. Священицькі свячення отримав 11 вересня 1938 року
в Кракові. Під час відпустки допомагав у душпастирстві
в Бидгощі. Був арештований під час облави так званої
«кривавої неділі». Разом із групою двадцяти п’яти інших осіб
його розстріляли на Старому Ринку.
ПОСЛАННЯ
 У спогадах (після нацистської окупації в Польщі) о.
Вільгельм Шимбор, один з місіонерських в’язнів, писав: «З
декількох наших важливих будинків залишилися згарища.
Ситуація в Польщі, просто кажучи, є дуже важкою… Однак
ситуація в’язнів у концентраційних таборах була набагато
гірша. Проте у нас залишилася надія та сподівання. Бог нас
рятував, хоча крематорій та смерть були близько. Надія
нас не підвела. І зараз маємо повну довіру до Бога. Оскільки
„sanguis martyrum semen christianorum” (кров мучеників є
насінням християн), маємо надію, що з Божою допомогою
з пролитої крові та руїн відродиться нова, велика Польська
Провінція Місійної Конгрегації». Ці слова в’язня, який
пережив страждання концентраційних таборів і який був
свідком не однієї мученицької смерті співв’язнів, становлять
важливе свідчення, що можна вбити тіло людини, але не
її душу, що навіть серед найгірших тортур людина може
залишитися вірною Богові й самій собі. Власне ця вірність
свідчить про велич людини.
 Ці особи віддали своє життя в обороні віри та
свободи Церкви. Їхні страждання демонструють різні види
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мучеництва. Бувало, що вбивали людину одним пострілом,
а були випадки, коли довго катували на смерть, завдаючи
їй страждань цілими місяцями, після яких смерть ставала
визволенням.
 Варто додати, що, крім мучеників, вже винесених
на вівтар, і тих, беатифікаційні процеси котрих ще
тривають, у період Другої світової війни віддали життя
близько трьох тисяч польських священиків дієцезіальних
та різних згромаджень. Конференція Єпископату Польщі
постановили вшановувати їхню пам’ять кожного року 29
квітня, бо цього дня 820 священиків визволили з табору
Дахау.
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ІІІ. МУЖНІСТЬ АПОСТОЛА І ВІРНІСТЬ
МУЧЕНИКА
Дві особи з’єднані особливими вузами віри. Це Юстин
де Якобіс – ревний місіонер, посланий з Риму до Ефіопії
для з’єднання у вірі християн-коптів. І Міхаель Хебре
– абіссинський монах, навернений на католицьку віру
Юстином та висвячений ним на священика. Обидва зазнали
переслідувань від монофізитського патріарха Салами.
Юстин уникнув мучеництва, але багато страждав, несучи
апостольське служіння і терпівши тортури в’язниці. Міхаель
Хебре ніс корону мучеництва в обороні католицької віри, яку
прийняв після багатьох років важких пошуків правди.
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Відданість християнам
Ефіопії

Святий Юстин де Якобіс
(1800–1860)
ЖИТТЯ
Юстин Пасхалій Себастьян
де Якобіс народився 9 листопада
1800 року в Сан-Феле, в Італії.
Був сьомим серед чотирнадцяти
дітей, з котрих дев’ятеро померло
в дуже молодому віці. Спочатку навчався в місцевій школі,
а згодом продовжував навчання у Неаполі, куди в 1814 році
переселилася вся його родина.
У 1818 році вступив до Місійної Конгрегації. Після
внутрішньої семінарії та теологічних студій 12 червня
1824 року отримав священицькі свячення. Перші роки
священства перебував у домах міст Орія, Монополя та Лечче.
Проголошував Євангеліє на парафіяльних місіях. У 1836 році
став директором семінарії, а згодом став суперіором дому
«Dei Vergini» в Неаполі. У цей час проводив багато реколекцій
для різних груп людей. Праця та долання всіляких труднощів
зміцнювали його фізично та спричинили духовний розвиток
його життя, а особливо набожності до Пресвятої Діви Марії.
У 1838 році зустрівся з кардиналом Філіппо Франсоні,
префектом Конгрегації пропаганди віри (нині Конгрегація
євангелізації народів). Вони розмовляли про розпочату отцем
Сапето місію в Ефіопії.
Місійна Конгрегація мала намір надати організаційну
допомогу Апостольській Префектурі. Після цієї розмови
кардинал написав до генерального настоятеля Згромадження,
що найкращим кандидатом для організації та провадження
цієї місії був би о. Юстин де Якобіс, який вирізнявся
розважливістю і лагідністю у праці з людьми.
Настоятелі та о. Юстин прийняли цю пропозицію і
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після залагодження всіх формальностей (у Парижі та Римі)
24 травня 1839 року він виїхав до Ефіопії. Після приїзду
представився отцю Убіе, начальнику регіону Адуа. За
допомогою о. Сапето ознайомився з місцевими звичаями та
інтенсивно вивчав мову. Налагодив контакти з мешканцями
регіону та коптськими священиками. Священикам місцевої
монофізитської Церкви бракувало належної доктринальної
підготовки. Вони занедбували вірників, їхнє сакраментальне
життя було мізерним.
Отець Юстин оселився в Гуала, яке стало місцевим
центром Апостольської Префектури та невеличкої семінарії.
Значним досягненням було прийняття до Католицької Церкви
вельми знаного коптського монаха Міхаеля Хебре.
Така діяльність викликала ворожість монофізитського
патріарха Салама. На зустрічі місцевих священиків він
оголосив, що відлучить від Церкви кожного, хто буде мати
будь-які зв’язки з о. Юстином, який в 1847 році отримав
єпископські свячення та став апостольським префектом.
Єпископські свячення йому уділив єпископ Вільям Массая.
Цей факт підсилив агресію з боку патріарха Салами. За
допомогою світської влади він розпочав переслідування
католиків, починаючи з префекта. 15 липня 1854 року
о. Юстина було заарештовано разом з Міхаелем Хебре
та іншими священиками і мирянами. Його звільнили 26
листопада та депортували з території префектури.
Однак він і надалі продовжував свою апостольську
діяльність. Під час епідемії холери в 1858 році допомагав
рятувати хворих. Стомлений працею та переслідуваннями
31 липня 1860 року він помер в Гебо, в Долині Алгедіен
(нині територія Еритреї). 13 липня 1939 папа Пій ХІІ
проголосив його блаженним, а 26 жовтня 1975 року
папа Павло VI проголосив святим. Літургійний спомин
відзначаються 30 липня.
ПОСЛАННЯ
 П. Лаццаріні, представляючи апостольську ревність
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та ентузіазм Юстина де Якобіс, у праці про єдність християн
писав: «Крок за кроком він обіймав ціле середовище, в
якому працював. Використовував всі доступні йому засоби
для поширення Євангелія. Помітив, що в Абіссінії незвично
дієвим є використання подарунків. Тому обдаровував дітей і
убогих, людей простих і вчених, тих, котрі його проклинали
та кривдили. Ці дари були різними, але понад усе обдаровував
інших доброзичливістю та любов’ю».
 Щоб здобути серця вірних, ставав Абіссінцем для
Абіссінців. Вивчив їхню мову та спілкувався нею. Пізнавав
місцеві звичаї та віддавав своє життя людям, повіреним його
душпастирській опіці. Шукав готових іти з ним на співпрацю.
Готував катехетів і публікував матеріали, пов’язані з
релігійним вихованням.
 Основи свого апостольства вмістив у промові до
християн в Адуа: «Уста є брамою серця. Слово – ключем до
серця. Коли промовляю, то відкриваю вам моє серце, даю ключ
до нього. Прийдіть і побачите. Святий Дух в моєму серці
запалив любов до християн в Ефіопії. Ще тоді, коли я жив на
моїй рідній землі, я знав про християн в Ефіопії. Бог вислухав
мої молитви і дав мені благодать вас побачити. Зараз радію,
що можу бути з вами, що можу до вас промовляти.
Сьогодні говорю Богу: „Ти виконав прагнення мого серця.
Якщо Тобі так подобається, можеш сьогодні мене забрати.
Якщо даси мені ще один день, чи багато днів життя, то
всі присвячу моїм братам, бо знаю, що Ти мене для них
призначив”. Сьогодні говорю до вас: „Ви власники кожної
хвилини мого життя, бо з огляду на вас я отримав життя
від Бога. Якщо захочете свідоцтва моєю кров’ю, запевняю
вас – вона належить вам. Вам належить моє життя і моя
смерть. Якщо хтось із вас сумує, приходжу до вас в ім’я
Ісуса Христа, щоб потішити вас. Якщо хтось із вас є нагим,
хочу віддати йому свої шати. Якщо хтось із вас є голодним,
хочу поділитися з ним своєю їжею. Хочу відвідати кожного
хворого. Для того, щоб вас навчити, хочу поділитися з вами
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своїм знанням. Заради вас я залишив все: батька, матір і
мою батьківщину.
Крім Бога, мені залишилося ще одне на цьому світі –
християнський народ в Ефіопії. Богу і також християнам
Ефіопії віддаю своє серце. Ви є моїми друзями і моєю родиною.
Приходжу виконати все те, що корисне для вас, бо лише ви
є в моєму серці. Приходжу до вас і, якщо захочете, залишуся
у цьому регіоні, якщо ні, то піду кудись інде. Якщо захочете
мене слухати – буду говорити; якщо ні – замовкну. Приходжу
до вас як священик, як ваш сповідник, як ваш вчитель. Якщо
хочете, щоб я відправляв Службу Божу, щоб я сповідав, щоб
я навчав – буду це робити, якщо ні – то станеться по вашій
волі. Говорю все це вам, щоб ви знали, що ким я є і для чого
приходжу.
Відкриваю перед вами своє серце. Даю вам ключ
до мого серця. Зараз знаєте мене. Однак, якщо ще раз
хочете запитати, ким я є, то відповідаю, що я – римський
християнин, який любить християн Ефіопії. Якщо хтонебудь вас запитає „Що це за чужоземець?”, відповідайте
так: „Це християнин Римо-Католицької Церкви, який
полюбив християн Ефіопії більше, ніж власну родину, який
залишив своїх найближчих і прибув сюди працювати серед
вас, прибув сюди, щоб дати вам свою любов.” Адже я прибув
сюди чотири місяці тому. Живу посеред вас. Ви бачите моє
життя. Співпрацюєте зі мною. Добре мене знаєте. Чи роблю
щось погане? Чи загрожую вам чимось? Маю надію, що ні.
Звісно, знаю, що нічим я вам не загрожую і не зробив нічого
поганого, але я не зробив і нічого доброго. Хочу, щоб зараз
було інакше. Хочу бути не тільки вашим приятелем, але і
вашим слугою. Хочу бути корисним для вас. Якщо прийдете
до мене, зроблю для вас все, що зможу. Якщо не можете
прийти або не хочете прийти, можете мене покликати,
прийду в будь-який час, у будь-яку годину. Повторюю: я весь
для вас. Боже, перед Ним говорю, що не брешу”.
Ця промова є виразним свідченням того, з якою
покорою Юстин приймав своє послання. Завжди думав про
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інших, забуваючи про себе. Єпископ Массая з труднощами
переконав його, щоб він прийняв єпископську номінацію.
Коли зустрічався з виразом пошани, завжди трактував це як
визнання його європейської культури місцевими людьми.
 У своєму духовному житті завжди турбувався
про єдність з Христом, присутнім у Євхаристії. У своєму
щоденнику записав, що одного дня їм забракло олії до
вічного світла перед Пресвятими Дарами. Тоді сказав: «Не
маємо олії і не можемо її здобути доступним нам способом.
Залишається дорога, доступна лише Богові. Може дасть знак,
що йому любе полум’я лампи в каплиці, в якій живе». Через
декілька годин знайшлася посудина з олією. Була у багажі, з
яким рік тому вибирався в дорогу, але доставили його тільки
сьогодні. Варто згадати, що ще в Неаполі бувало, що він цілу
ніч перебував перед Пресвятими Дарами в домовій каплиці.
Також з дитячою побожністю пильнував свою набожність до
Діви Марії.
 Особливою рисою Юстина була його любов до
Місійної Конгрегації. З відданістю виконував свої місіонерські
обов’язки на території Італії. В ім’я місіонерського
післаництва прийняв призначення до служіння Церкві в
Ефіопії. Залишався вірним Згромадженню навіть тоді, коли
став єпископом і виконував обов’язки Апостольського
Префекта. Підтримував зв’язок з генеральним настоятелем
і систематично інформував його про свою працю в Ефіопії.
Варто зазначити ще одну подію з його життя. Коли мав
бути головуючим делегації Коптської Церкви на конференції
в Каїрі, то скористався можливістю і відвідав Рим та своїх
співбратів у Неаполі.
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Життя і смерть у службі
правді

Блаженний Міхаель
Хебре
(1788–1855)
ЖИТТЯ
Міхаель Хебре народився 1788
року в Нефсі, що в регіоні Годжам,
Ефіопія. У дитинстві втратив ліве
око. Вирізнявся інтелігентністю.
Навчався у парафіяльних та
монастирських школах. Розпочав монаше життя у монастирі
в Мертуле-Маріам. У пошуках правди віри відвідував різні
монастирі і затримався у м. Гондері, де вивчав рідну мову,
пізнавав східне монаше життя та основи укладення календаря.
У 1838–1840 роках відвідував інші монастирі. На
початку 1841 року поїхав з делегацією Коптської Церкви
до Каїру. Цією делегацією керував Юстин де Якобіс. Вони
мали отримати від тамтешнього православного патріарха
номінацію на пост головуючого Церкви в Ефіопії, тому що
понад десять років його ніхто не обіймав. Потім ще відвідав
Італію та Палестину. Плодом цих подорожей стало його
приєднання до Католицької Церкви. Визнання віри Міхаеля
прийняв Апостольський Префект – Юстин де Якобіс.
З цього часу він став ревним захисником католицької
віри. На мову Геєз переклав катехизм та різні підручники з
догматичної та моральної теології. В Гуала та Алітена готував
кандидатів до священства. Його діяльність спричинила до
переходу на католицизм отця Атіе Йоханнеса та багатьох
інших мешканців Ефіопії. Це викликало неприязнь і
переслідування з боку монофізитського патріарха Салами.
Разом з іншими декількома священиками та семінаристами
він був ув’язнений в Адуа. Після втручання світської влади
через деякий час їх звільнили. 1 січня 1851 року єпископ
Юстин де Якобіс уділив йому священицькі свячення.
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Нові переслідування католиків розпочалися після
досягнення домовленості між принцом Касса та патріархом
Салама про запровадження політичної та релігійної єдності.
Міхаеля Хебре та інших католиків арештували 15 липня
1854 року. Їх піддавали тортурам та допитам. Через рік
інших в’язнів відпустили, а Міхаеля Хебре було засуджено
на смерть. Для затвердження вироку його вели в супроводі
солдатів до принца регіону Шоа. Там ще раз підтвердили
смертельний вирок. В очікуванні виконання вироку його
закрили у в’язниці, де ослаблений попередніми катуваннями
та хворобою він помер 13 липня 1855 року.
Папа Пій ХІ, визнавши його незвичну вірність
католицькій вірі, зачислив його до блаженних 3 листопада
1926 року. Його літургійний спомин відзначають 30 серпня.
ПОСЛАННЯ
 Майже все життя Міхаеля Хебре вирізнялося
витривалим пошуком правдивої віри. Схиляло його до
цього усвідомлення великих відмінностей у християнських
віровизнаннях на території Абіссінії. Плодом цих пошуків
став його перехід на католицизм.
Юстин де Якобіс, який його добре знав, окреслював його
як визначну особистість, яка вирізняється інтелігентністю,
простотою і сталістю поглядів.
Так писав про нього: «Після відкриття правдивої
католицької віри долучився до неї всім серцем і розумом та
присвятив їй подальшу свою діяльність. Його життя було
просякнуте духом молитви та готовністю навчати інших.
Я був переконаним, що ніхто інший не був таким гідним
священства, як він. Я з радістю уділив йому священицьких
свячень».
 У біографії, яка вміщена в день його літургійного
спомину, Юстин де Якобіс писав: «Останній раз я розмовляв
з ним 15 липня 1854 року. Цього дня нас обох арештували і
помістили в різні в’язниці. Перед тим, як нас розділити, ми
мали змогу трошки порозмовляти. У в’язниці Міхаель Хебре
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виявився незламним визнавцем Христа, хоч і піддавали його
важким катуванням. Через п’ять місяців його поставили
перед судом. Перед трибуналом і багатьма людьми він
мужньо визнав свою віру. Хоч і відповів на всі звинувачення,
його все одно засудили на смерть. Ще в суді, за рекомендацією
священика Касса, який керував процесом, два солдати його
били і жорстоко з ним поводилися. Однак він на повний голос
і для всіх зрозумілою мовою визнав віру св. Леона Великого і
Халкідонського собору про дві природи Ісуса Христа. Коли усі
були переконані, що він вже мертвий, він підвівся власними
силами. На його обличчі не було видно слідів катувань. В його
очах було видно незвиклий блиск.
Через два дні, проведених у в’язниці, його в кайданах
та в супроводі військових відправили у довгу й тривалу (два
місяці) дорогу, до принца регіону Шоа. Там він знову постав
перед судом, на котрому головували тамтешній принц та
монофізитський патріарх Салама. Подібно, як і у першому
випадку, Міхаеля засудили на смерть. Коли його вели на
місце страти, зібраний народ домагався помилування. Принц
прислухався до прохання народу і відіслав його до в’язниці.
Попередні катування та дизентерія, на яку захворів під час
подорожі, спричинили йому багато страждань. Солдати, які
його стерегли, з подивом дивилися на його спокій, з яким терпів
страждання. Навіть називали його не власним іменем, лише
Святим Георгієм. Цей дуже популярний в Ефіопії святий,
згідно з переказами, сім разів був підданий катуванням за
віру. Коли начебто здавалося, що він помер, кожного разу
повертався до життя. Солдати були переконані, що сам Бог
підтвердив їхню думку, бо забрав його до себе 13 липня. А цей
день в ефіопському календарі присвячений св. Георгію».
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IV. СТАН ЛЮБОВІ
У конференції, проголошеній до місіонерів, св. Вікентій
говорив: «Ми не монахи, але можемо сказати, що належимо
до “стану любові”, бо віддаємо себе свідченню любові
та хочемо так чинити завжди». Це також зазначено у
конституціях Згромадження Сестер Милосердя. Воно
окреслює тотожність усіх, хто належить до Вікентійської
родини та в особливий спосіб знаходить відображення у житті
святих та блаженних: засновників, мучеників, проповідників
Євангелія та покірних служниць Христа в убогих.
До групи покірних служниць Христа в убогих належать
Розалія Рендю, Немезія Валле та Джозефіна Ніколі. Всі
три бачили найбільші проблеми вбогих та всім серцем
присвячували себе для інших людей, були здатні не тільки
вправно виконувати поставлене завдання, а й належно
ставитися до іншої людини, аби та могла відчути Його
людську доброту (пор. енц. “Deus Caritas est”, 31).
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Відважна і чуйна матір
для вбогих

Блаженна Розалія Рендю
(1786–1856)
ЖИТТЯ
Жанна-Марі Рендю народилася
9 вересня 1786 року в селі Конфо́р,
в що у регіоні Рона-Альпи (Франція). Була найстаршою серед чотирьох сестер у родині, яка займалася
рільництвом. Під час французької
революції в їхньому домі знаходили притулок єпископ з
Аннесі́ та багато священиків, переслідуваних владою. У такій атмосфері зростала Жанна-Марі і на прикладі батьків
вчилася правдивої побожності та любові до ближніх.
Коли мала 15 років, познайомилася із сестрами милосердя
в лікарні м. Же. Це був початок її покликання. 25 травня 1802
року вступила до новіціату в центральному домі Сестер
Милосердя в Парижі, де прийняла монаше ім’я Розалія. Після
періоду формації її направили в район Муфтар, найбільш
неблагонадійний у Парижі, в будинок, де вона прожила 54
роки в турботах, втішаючи нужденних і стражденних.
Сестра Розалія була «матір’ю всіх» незалежно
від політичних уподобань і соціального стану. Щоб
задовольняти безліч потреб, вона разом із сестрами зі
своєї спільноти відкрила диспансер, а потім аптеку, школу,
дитячий будинок, дитячий садок, товариство допомоги
молодим робітникам і будинок пристарілих.
Її підопічними були некваліфіковані працівники,
різноробочі, прачки, прибиральниці, швачки, збирачі
використаних речей, мандруючі торговці.
У 1815 році, коли сестру Розалію номінували на
настоятельку дому, старалася оживляти служіння спільноти.
Збільшила школу та цікавилася життям учителів та учнів.
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Створила заклад, в котрому мешкала молодь, яка навчалася
майбутньої праці. Вона знаходила співпрацівників, які їм
допомагали матеріально і приєднувалися до співпраці.
Також відкрила притулок для дітей та перестарілих осіб.
Долучалася до заснування братств і благодійних товариств.
Давала поради групі студентів із Сорбонни, котрі прагнули
брати активну участь у релігійному житті. За її допомогою
були створені Конференції св. Вікентія де Поля, які заснував
блаженний Фредерік Озанам.
У часи повстання 1830 року сестра Розалія ходила на
барикади, щоб опікуватися пораненими, не залежно від
того, до якого угрупування вони належали. Піддавала власне
життя небезпеці, щоб рятувати інших. Подібно робила під
час вуличних сутичок 1848 року. Разом з іншими сестрами
рятувала хворих під час епідемії холери в 1832 та 1849 роках.
27 лютого 1852 року Наполеон ІІІ нагородив її Орденом
Почесного Легіону, висловлюючи вдячність уряду за
здійснений нею подвиг милосердя в такому неблагонадійному
районі столиці, а 18 березня 1854 року особисто з
імператрицею Євгенією відвідав її. Завдяки витривалості
вона зуміла подолати всілякі труднощі, на які натрапляла у
спільноті Згромадження і поза нею.
Останні два роки життя вона провела в муках і сліпоті.
Її смерть 7 лютого 1856 року викликала шквал емоцій серед
людей різних соціальних верств Парижа. Похорон цієї
смиренної Дочки Милосердя був воістину тріумфальний.
На могилі святої Розалії (на кладовищі Монпарнас) завжди
лежать квіти, принесені туди на знак подяки. На могилі є
такий напис: «Сестрі Розалії від вдячних їй друзів, убогих і
багатих».
9 листопада 2003 року папа Йоан Павло ІІ проголосив її
блаженною. Літургійний спомин відзначають 7 лютого.
ПОСЛАННЯ
 Кожна людина отримує від Бога потрібні благодаті для
виконання місії, до якої була покликана. Сестра Розалія свої
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природні дари (вроджена життєвість і бажання працювати)
зуміла використати для служіння Христу та убогим. Часом
про неї говорили, що вона є революціонеркою. І справді, вона
була революціонеркою любові.
У житті керувалася гаслом Згромадження Сестер
Милосердя «Любов розп’ятого Христа спонукає нас». Від
Христа вчилася відповідати на революцію, котра ненавидить
і нищить, революцією, яка любить і посвячує себе службі
ближнім. Префект поліції Парижа переконував її, щоб вона
не допомагала заколотникам, на що сестра Розалія відповіла:
«Не можу цього обіцяти, бо сестра милосердя св. Вікентія
де Поля нікому не може відмовити в любові». Тому він був
готовий її арештувати. Вона йому сказала: «Я – сестра
милосердя і не можу противитися тому, що я обіцяла.
Мушу допомагати кожному, хто є нужденним». Коли
революціонери хотіли вбити урядовця, який переховувався
у домі сестер, закричала: «Тут не вбивають! Тут тільки
люблять!».
 Покликання служити Христу в убогих приводило
до того, що сестра Розалія чекала на тих, котрі потребують
допомоги. Нікого не відкидала, без огляду на його
переконання і без огляду на те, о котрій годині приходив.
Вона шанувала людську гідність кожного та для всіх ставала
правдивою матір’ю. І так її всі називали. Святий Вікентій
говорив, що вбогі є його болем і тягарем. Розалія знала, що
належить до Вікентійської родини, тому всі вбогі мусять бути
її улюбленими дітьми.
 Як настоятелька дому, сестра Розалія усвідомлювала
відповідальність за повірених їй сестер. У кожній з них,
як у кожному вбогому, бачила самого Христа. У всьому
показувала їм приклад. Часто повторювала, що сестра
милосердя повинна бути як стовп, щоб кожний міг на неї
опертися і скласти на неї свої тяжкості.
 З великою повагою ставилася до Пані Милосердя
і до молодих студентів, зібраних у Конференції Святого
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Вікентія де Поля. Вона мала особливий дар єднання
співпрацівників своєї благодійної діяльності. Завжди могла
на них розраховувати, на їхній час та сили, а також на їхню
жертовність. Говорила: «Завжди потрібно мати одну руку
відкриту, щоб давати, а другу, щоб брати». Це її переконання
має свою актуальність і сьогодні. Ніхто не може зарадити
сучасним потребам самотужки. Тільки співпраця з іншими
стає гарантією успішних дій.
 Фундаментом, на якому сестра Розалія будувала своє
служіння, було її життям у Божій присутності. Шукала Бога
у перервах між одним заняттям та іншим. Молилася у храмі
та дорогою до вбогих. В усьому дозволяла вести себе за руку
Божим провидінням і старалася відповідати на кожен виклик.
У житті керувалася основою християнського життя: щоб
«давати», треба «бути», а можна правдиво «бути» лише тоді,
коли ти закорінений у Богові.
 У процесі беатифікації про сестру Розалію сказали:
«Знала у свої важкі часи жити харизмою засновників –
св. Вікентія де Поля та св. Луїзи де Маріяк. Її Свідоцтво,
котре зараз отримує печать офіційно визнаної святості,
становить заохочення, щоб та сама харизма здійснювалася
сьогодні й ставала революційною любов’ю».
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Іти через життя для самого
Бога

Блаженна Немезія Валле
(1847–1916)
ЖИТТЯ
Джулія – ім’я, яке їй дали батьки
Анзельм Валле та Христина Далбар,
які займалися торгівлею. Вона
народилася 26 червня 1847 року в
Ао́сті, головне місто регіону Валлед’Аоста (Італія). Цього ж самого дня
дівчинку охрестили в старому колегіальному храмі Святого
Урса (Sant’Orso). Згодом ще появився на світ її брат Вінченцо.
Щастя дітей не тривало довго. Коли Джулії виповнилося
чотири роки, померла її мати. Батько був зайнятий працею
і виховання дітей довірив дідусеві та тітці. Опікуни
забезпечували дітей матеріально, але їм бракувало
родинного тепла. У 1853 році діти оселилися у родичів
матері (м. Доннас). Катехези та приготування до таїнств
запевнив їм священик, друг родини.
Коли Джулії виповнилося одинадцять, її послали до
Франції (у Безансо́н), до колегія яку провадили Сестри
Милосердя, засновані Йоаною Антидою Туре. Для
поглиблення французької мови виїжджала до Бордо та
Парижа. Здобувала добру освіту, але почувалася самотньою.
Життя далеко від родини викликало у неї страждання,
новий досвід самотності зумовлював її до глибокої дружби з
«Господом, поруч з яким є її мама».
У 1863 році Джулія повернулася до родинної місцевості.
Батько одружився ще раз і переїхав у Пон-Сен-Мартен;
родинне життя не складалося добре. Вінченцо, брат Джулії,
покинув родину, і з того часу про нього нічого не було відомо.
Вона жила спогадами з колегіума. Через рік ті самі сестри
відкрили школу і кравецькі курси у Пон-Сен-Мартен. Джулія
там зустріла своїх давніх учительок. Вони прийняли її дуже
98

сердечно. Там відчувала себе як у правдивій родині і прийняла
рішення вступити до Згромадження. Батько погодився і 8
вересня 1866 року сам привіз її до Верчеллі, де в монастирі
Святої Маргарити був новіціат. Через рік вона отримала
монаше вбрання та ім’я Немезія, святої, котра у перші роки
християнства віддала життя за віру. Вона постановила, що
все життя буде підтверджувати свою любов до Христа,
незалежно від того, скільки це її буде коштувати.
У 1868 році її скерували до праці в Інститут Святого
Вікентія в Тортоні. Сестри тут провадили сиротинець та
початкову школу для дітей з убогих родин, трирічні курси та
середню школу для дівчат із заможних родин. Сестрі Немезії
довірили навчання у початковій школі. Перші роки були дуже
важкими. Мала труднощі з утриманням належної дисципліни.
Однак її відкрите серце допомогло знайти власний спосіб дій.
Згодом також вчила французьку мову в середній школі, але
найкраще їй було у сиротинці. Власний досвід нещасливого
дитинства дав змогу їй знайти дорогу до сердець. Новини про
її тиху службу вийшли за мури інституту. До неї приходили
вбогі з міста та солдати з міських казарм. Також приходили і
семінаристи із семінарії, що була поблизу, серед котрих був
майбутній святий Луїджі Оріоне.
На сороковому році життя прийняла відповідальність за
дім та інститут Святого Вікентія. У традиції Згромадження
сестру-настоятельку називали служебницею. Вона насправді
намагалася служити всім. Переживала хвилини радості, але
також не бракувало їй труднощів, часом і досить болісних.
Після тридцяти п’яти років праці в Тортоні Бог зажадав
від неї великої жертви. Ранком 10 травня 1903 року сестра
Немезія залишила інститут і прийшла до Боргаро-Торинезе,
невеликої місцевості поблизу Турину, де було засновано
новий провінціальний дім та новіціат.
Все потрібно було організовувати спочатку. Сестра
Немезія була директоркою новіціату. Вона дбала про
порядок у домі, працювала на городі і в кухні. Завжди була
близько повірених їй кандидаток, які розпочинали життя у
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Згромадженні. Вона мала їх приготовляти до жертовного та
смиренного життя. Зуміла це робити з любов’ю і терплячістю,
без поспіху і з відповідальністю. Намагалася формувати у
кандидаток дух цілковитого віддання себе Христу на службу
вбогим, із правдивою свободою серця. Сестра сформувала
власний стиль провадження молодих покликань, щоб
були вірними розпочати обов’язки і слідувати за Христом
упродовж усього життя. Упродовж тринадцяти років праці
в Боргаро-Торинезе приготувала до життя у Згромадженні
близько п’ятдесяти кандидаток.
Від початку 1916 року почали даватися взнаки всі
зазнані труднощі, з’явилися хвороби. Зі спокоєм переживала
терпіння. Повторювала: «Тепер я вже є ніким». Її життя,
наповнене любов’ю, обірвалось 18 грудня 1916 року.
Папа Йоан Павло ІІ проголосив її блаженною 25 квітня
2004 року. Літургійний спомин відзначають 26 червня.
ПОСЛАННЯ
 Засновниця Сестер Милосердя св. Йоана Антида Туре
як гасло для себе та Згромадження прийняла такі слова: «Іти
через життя для самого Бога». Це гасло сестра Немезія
пронесла усе своє життя, яке було віддане убогим, сиротам і
всім, хто зазнав страждань.
Вона часто повторювала: «Мусимо йти по крутій дорозі,
без оглядання назад. Шкода часу розважати над минулим.
Потрібно спішити, бо кінцевою метою є «Сам Бог». Йому
належить слава, нашим близьким – радість. Ціна, яку за це
платимо, – терпіння і турбота про те, щоб ми не спричиняли
страждань іншим. Тому потрібно молитися: «Боже, живу
для Тебе і для Тебе вмираю в кожному моменті. Ісусе, дозволь
мені покинути себе і зодягнутися в Тебе. Навчи мене Твого
нескінченного милосердя, в котрому міць поєднується з
лагідністю». Тому над усе маємо полюбити Христа, Його
приклад, Його сльози, Його заповіт, а особливо Його хрест.
В Христі маємо любити все і всіх».
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 Життєвий досвід, часто болісний, навчив сестру
Немезію давати материнську любов. Її педагогічні методи
були окреслені такою думкою: «Доброта є важливішою за
героїзм. Героїзм – гарна річ, але набагато кращою є доброта».
Своєю добротою обдаровувала не лише тих, які страждають,
але й вміла ділитись нею і з тими, хто зумовлював страждання.
Вона зазначала: «Доброта дає змогу бути терплячим, а це
потрібне для впровадження гармонії у кожній спільноті.
Доброта, виявлена молодим людям, дає можливість їм
дозрівати до повноти людськості. Також дає змогу в кожній
людині побачити її позитивні сторони. Вчить нас платити
за все, без очікування винагороди, за те, що чинимо». Сама
собі постановила: «Буду суровою до себе, але любитиму своїх
сестер. Любов, яку виявляєте до інших, є єдиним добром,
яке є у вас». Сестри, яких виховувала, так згадували про неї:
«Мала дуже чуйне серце, знала кожну з нас, розуміла наші
потреби. Це вважала за своє найважливіше завдання».
 Життя сестри Немезії і сьогодні нагадує нам, що
святість не полягає у тому, щоб робити багато речей, ані у
тому, щоб творити щось грандіозне. Святість – це виконання
того, чого очікує від нас Бог. Він очікує, що ми віддамося
Йому із цілковитою любов’ю, з терплячістю, а над усе – з
вірністю. Святим є той, хто кожного дня залишається на
своєму місці й виконує довірені йому обов’язки.
Одній зі своїх вихованок, яка покидала сиротинець,
говорила: «Якщо життя запровадить тебе до тунелю,
пам’ятай про Святого Духа. Навіть у найбільшій темряві
надійся на Того, хто визначає твою дорогу. Він вчинить, що
колись зустрінеш Його у світлі вічного життя».
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Містика милосердя

Блаженна Джузеппіна
Ніколі
(1863–1924)
ЖИТТЯ
Джузеппіна Ніколі народилася 18 листопада 1863 року в м. Казатізма, що у регіоні Ломбардія,
провінція Павія (Італія), в родині
Кароля та Дельфіни. Була п’ятою
серед десяти дітей. Батьки створили гарну родинну атмосферу та старалися, щоб діти мали
добре релігійне виховання. У молодому віці Джузеппіна пережила смерть сестри Пауліни, ще гірше перенесла смерть
брата Йоана, яким опікувалася під час його хвороби. Вона
була дуже чемною та всім допомагала, тому про неї говорили. що вона добра, як «хліб з маслом». Спочатку дівчина
вчилася у Сестер Августиніанок у м. Вогера, а потім – у м.
Павії, де отримала диплом вчительки.
Джузеппіна мала намір присвятити себе навчанню
вбогих дітей. За порадою духовного керівника о. Джакомо
Прінетті у липні 1883 року вступила до Згромадження
Сестер Милосердя. Постулат відбула в Інституті АльфієріКарру. Цього ж року, 24 вересня, розпочала новіціат у
провінціальному домі Сан-Салваріо в Турині. Через два
роки, в 1855-му, її відрядили на Сардинію, де вона провела
більшу частину свого життя, посвяченого Богу. Спочатку
три місці працювала в Алессандрії, а згодом її направили
до Консерваторії Проведіння у Кальярі. Була це школа, де
навчалося близько двохсот дівчат. У цьому домі надвечір
Різдва Христового 1888 року вона склала перші обітниці.
Тоді вона до хреста, якого отримала, прикріпила картку
з таким написом: «Господи, обіцяю, що з любові до Тебе
хочу завжди служити вбогим і жити вбого, в чистоті та
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послуху. Однак я така слабка і холодна. Ти, Господи, знаєш
мої слабкості, тому допомагай мені і наповнюй своїм
світлом. Обдаруй мене благодаттю, щоб я могла добре
жити і заслужила щасливу смерть». Цей хрест зберігала
до кінця життя. Незадовго після цієї радісної події помер
її брат Франческо, що був на п’ять років від неї молодший.
Тоді вона упевнилася, що хрест є насінням, яке приносить
плоди вічного життя.
Сестра Джузеппіна, працюючи в консерваторії, сумлінно
готувалася до лекцій, а також допомагала ученицям
організовувати різні забави. Окрім шкільних занять, вона
часто ходила вулицями Кальярі у пошуках дітей та молоді,
які не могли вчитися і залишалися покинутими на вулиці, без
дому та родини. Здобула дозвіл на організацію катехез для них
і обдаровувала їх любов’ю, щоб не відчували себе самотніми
та непотрібними. Для цього організувала товариство, назване
«Луїджіні», тому що вони довірилися опіці св. Луїса.
У 1892 році в неї з’явилися перші прояви туберкульозу.
Щоб лікувати хворобу, вона кілька місяців провела у гірській
місцевості поблизу Турину, після чого повернулася до
Кальярі, до своєї школи. Вчилася жити зі своєю хворобою.
Згодом отримала звістку про смерть батька та сестри Італіни.
Цей факт зміцнив її у переконанні про плинність людського
життя. Вона довірилась Божому Провидінню і записала:
«З моїм болем хочу мати спокій духа. Смерть батька та
сестри переконують мене, що ми є подорожуючими на
цьому полі сліз. Бог готує мене до відділення від землі і
піднесення до неба».
У 1899 році сестру Джузеппіну направили до дому в
Сассарі, де вона стала настоятелькою. Вісімнадцять сестер
працювали у сиротинці, в якому була велика кількість
глухонімих дітей. Там також сестри навчали у початковій та
середній школі. Вона віддано служила сестрам, вчителькам
та вихователькам, а над усе дітям та молоді. Були це важкі
часи, тому що посилювалися антицерковні та антикатолицькі
настрої.
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Сестри стикалися з різними прикрощами, а за це
відповідальність відчувала сестра Джузеппіна. У 1910 році,
коли здавалося, що її здоров’я покращилося, її відправили
до Турину. Там вона виконувала функції провінціальної
економки, а потім (з 1912 року) була директоркою новіціату.
Виснажлива праця призвела до загострення хвороби, тому в
1913 році вона повернулася до Сассарі. Однак адміністрація
закладу вороже ставилася до неї, тому 7 серпня 1914 року
вона переїхала до притулку “Asilo della Marina” (притулок
Моряків) у Кальярі. Окрім систематичних шкільних занять,
там збиралася молодь на науку релігії та реколекції. Крім
того, заклад був центром для різних товариств: Святої Зіти
для сільських дівчат, котрі прибували туди для праці на
фабриках або як служниці у багатих домах; Святої Дороти
для співпраці на місіях; Святого Йосипа для хлопців
із добре забезпечених родин; Діти Марії для дівчат. Ця
виснажлива праця погіршила стан її здоров’я. Останні дні
провела в молитві.
Померла сестра Джузеппіна 31 грудня 1924 року в
Кальярі. Її тіло поховали на місцевому цвинтарі Бонарії.
Сестру Джузеппіну вважали святою, тому в 1932 році її
труну перенесли до каплиці “Asilo della Marina”. Розпочатий
в 1965 році беатифікаційний процес закінчився визнанням
її святості. Беатифікаційна урочистість відбулася 3 лютого
2008 року в Кальярі. Літургійний спомин також відзначають
3 лютого.
ПОСЛАННЯ
 Біографія сестри Джузеппіни та її особисті записи є
свідченням духовно глибокого життя та краси її характеру.
На увагу заслуговує її доброта до всіх, яка виявлялася вже в
дитинстві.
 З цього приводу мама про неї говорила, що вона
є як «хліб з маслом». А сестри їй так казали: «Це не твоя
заслуга, що ти така добра. Бог створив тебе такою». Це
були Божі дари, які вона отримала та розвивала навіть у
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часи труднощів, які мусила долати. Розглядала своє життя
у Божій присутності. Цією думкою зміцнювала себе після
вступу до Згромадження Сестер Милосердя. Тоді зазначала:
«Свідомість Божої присутності є нашою силою. Посилює
нас у розвитку досконалості. Сестра милосердя нічого не
може боятися, бо ніколи не є самотньою».
 Її духовний керівник Джакомо Прінетті писав про неї:
«Її характерною рисою було щирість серця. Виявлялося це в
способі її мовлення та в її поставі. Переповнювала її глибока
радість, яка відблискувалася в її очах. Навіть у хвилини
болю і страждань, які Бог допускав, уже в родинному домі,
вона зуміла мати спокій духа». Отець Е. Антонелло додав:
«Заслугою сестри Джузеппіни було здатність розвивати
Божі благодаті, які отримала вже в дитинстві. Це
підтверджувала вся її родина».
 Її радість була «заразливою» і передавалася іншим.
У Згромадженні заохочувала інших: «Служімо Богу ревно і
з радістю. Ревність породжує радість, а радість дозволяє
отримати ревність. Радість забезпечує здоров’я тіла,
бо є найкращими ліками від всіх проблем. Радістю можна
перемогти всяке зло, тож будьмо радісними. Залишімо Богу
всі турботи. Він є найкращим Отцем». Багато осіб, які з
нею зустрічалися, подібно до неї свідчили. Говорили про її
радість навіть тоді, коли вона стикалася із непорозумінням
та наклепами.
 Добро, яке винесла з родини, та багато інших Божих
дарів могли схиляти сестру Джузеппіну до самоспоглядання.
Сприяв цьому її духовний керівник, котрий вів її дорогою
покори, бо вважав це найкращою дорогою до святості.
Завдяки цьому в родинному домі та у Згромадженні вона
зберігала простоту. Говорила: «У всьому, що робимо,
мусимо старатися виконати Божу волю, бо це найкраща
дорога освячення. Тільки виконання того, чого очікує від нас
Бог, може нас освячувати. Тому мусимо жити послухом,
відданістю й радістю, бо це забезпечує правдиву свободу.
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Послух, однак, неможливо отримати без покори.
Тому хочемо скласти жертву з нас самих, хочемо
вмирати для себе, бо тоді Бог наповнить нас собою. Духовне
життя полягає у жертвуванні собою і в цілковитому
самозреченні. Тоді Бог приходить зі своїм світлом і своєю
благодаттю. Перемінює все наше життя, використовуючи
свої інструменти. Навіть найслабший інструмент може
робити великі речі, якщо діє з Божою благодаттю».
 Перед вступом до Згромадження Джузеппіна не мала
можливості добре пізнати життя сестер. Знайомилася з ним
поступово в постулаті та новіціаті. Тоді записала: «Щораз
краще пізнаю своє покликання і щораз більше його люблю.
Я щаслива, що я є сестрою милосердя, навіть якщо цього
не гідна».
З дому вона винесла спогади про добру родинну
атмосферу. Подібний настрій панував у спільноті, котра
стала для неї правдивою родиною, яка, як чуйна мати,
турбується про все. Водночас зі свого боку спільноті вона
присвячувала всі свої сили і все своє серце. Коли стала
директоркою новіціату, то про неї говорили, що вона є
правдивим взірцем сестри милосердя. Як настоятелька дому
сестра Джузеппіна не шукала свого вивищення. Вона охоче
вислуховувала поради інших, не з причини слабкості, а
покори. Якщо було можливо, то вона виконувала прохання
сестер. Якщо мусила комусь зробити зауваження, то робила
це так, ніби прикладала «пластир любові».
 Як сестра милосердя, сестра Джузеппіна, згідно
з гаслом Згромадження, старалася уподібнюватися до
розп’ятого Христа, щоб жити в з’єднані з Ним. Складені
обітниці вважала як чотири цвяхи, які прибивають до
хреста нашого Господа й уподібнюють до Нього; як
друге хрещення і правдиву жертву. Вона це реалізовувала
у щоденному житті й говорила: «Це справедлива річ, щоб
зустрічали мене упокорення, страждання і складали на
мене хрест. Я є улюбленицею упокореного і розп’ятого
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Христа. Улюблениця мусить уподібнюватися до свого
Улюбленця, тому я мушу йти за Ним на Голгофу.
Кожен хрест, який зустрічаю, мушу цілувати з
найбільшою пошаною, бо він збагачує мене заслугами і
показує мені любов Бога. Хрест є тягарем для того, хто
його відкидає, натомість стає легким для того, хто
його приймає з радістю. Його прийняття є найкращим
виявом любові до Бога. Дух самозречення стає видимим у
пануванні над настроєм серця та язика. Уможливлює вірне
дотримування Правил, правдиву молитву і практикування
покори. Є єдиною дорогою святості, бо завдяки йому
Христос може діяти в нас».
 Упродовж усього життя сестра Джузеппіна
вирізнялася любов’ю до вбогих. У праці для них не
обмежувала себе традиційними вчинками милосердя, а
шукала нових способів праці для вбогих і з убогими. У
цьому намірі виявляла нові ініціативи. Це давалося взнаки
під час праці в Консерваторії Божого Провидіння у Кальярі,
в сиротинці в Сассарі, а особливо в “Asilo della Marina”
в Кальярі. Згідно з настановами св. Вікентія де Поля з
однаковою ревністю старалася про матеріальне та духовне
добро вбогих і передавала їм релігійні знання.
Пам’ятала також про знані слова папи Пія Х, що серед
Божих діл найважливішим є долучити до спасіння душ. Вона
старалася зарадити кожній людській біді. До наполегливої
праці заохочувала всіх співсестер.
Через вияв милосердя прагнула показати любов Бога до
людини. У цьому керувалася словами св. Євангеліста Йоана:
«Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі,
і Бог перебуває в ньому» (1Йо 4, 16).
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Життя для ближніх

Блаженна Марта Вєцка
(1874–1904)
ЖИТТЯ
Марта Анна Вєцка народилася
12 січня 1874 року в селищі Новий
Вєц (Поморське воєводство) в родині
Марцела та Пауліни (Камровська),
третьою серед тринадцяти дітей.
Родина мала велике господарство, до
якого наймали робітників, але й дітей народжували для
праці. Родинна атмосфера була наповнена сердечністю, а
також взаємною відповідальністю за життя родини.
Марта з ранніх років займалася молодшими братами і
сестрами, працювала по господарству. Була енергійною та
працьовитою. У сім років розпочала навчання у школі, де
навчання велося німецькою мовою, тому що це були часи
германізації польського населення під час прусської влади.
Польською мовою говорили вдома та на парафіяльних
катехезах. З цього періоду в спогадах родини залишився
особливий спогад. Марта у родичів знайшла під мансардою
статую святого Яна Непомуцького. Вона її взяла звідти,
очистила, відновила та попросила, щоб батьки поставили
її перед домом. Настоятель освятив статую. З цього часу
Марта мала особливу пошану до цього святого.
У вісімнадцять років Марта вступила до Згромадження
Сестер Милосердя у Кракові. Постулат розпочала 26 квітня
1892 року. Через чотири місяці її прийняли до новіціату. На
закінчення цього періоду формації її директорка писала про
неї: «Марат Вєцка, високого зросту, має добре здоров’я
та досить ним переймається. Читає, пише, лічить і
шиє непогано. Характер гордий, необачний і шорсткий у
спілкуванні з товаришками; побожність звичайна, середня».
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Ця характеристика давала надію, що за належної праці над
собою Марта може бути доброю сестрою милосердя, і тому
21 квітня 1893 року її послали працювати до великої лікарні
у Львові.
У ті часи не вимагали освіти, щоб бути медсестрою. Ті,
котрі розпочинали свою працю, вчилися від більш досвідчених
сестер. Марту направили до лікарні Львова, тому що там була
найбільша можливість пізнати працю з хворими. Вона вчилася
різної роботи – від простих обстежень до асистування під
час операцій. Найперше навчалася відповідного ставлення
до хворих. Біля себе вона мала багато сестер, які роками
працювали, вміли поєднувати працю з хворими та працювати
над власною досконалістю. З цього періоду залишився лист
Марти до матері: «Прошу помолитися за мене, щоб Господь
Бог дав мені сили і благодать і я могла бути доброю сестрою
милосердя». Власне, це було для неї найважливішим.
Через півтора року опанування праці медсестри в
Львові, в 1894-му, Марту скерували працювати до лікарні
в с. Підгайці, де вона пропрацювала п’ять років. Тут вона
мусила виконувати різні обов’язки, а часом навіть заміняти
лікаря. Окрім праці в лікарні, сестри відвідували хворих у
їхніх домівках та служили вбогим. Подібним було і наступне
служіння у Бохні (1899–1902). Тут сестра Марта пережила
драматичну подію.
В одній лікарняній палаті перебували венерично хворий,
яким згідно з правилами Згромадження сестра не могла
займатися, та молодий студент – хворий на туберкульоз, що
мав намір вступити до духовної семінарії. Тому хворому
студентові сестра присвячувала більше часу. Венерично
хворий, зважаючи на це, передав місцевому настоятелеві,
що він бачив сестру Марту в ліжку зі студентом, що вона,
напевно, вагітна. Місцевий настоятель повірив наклепам
і повідомив про це інших настоятелів. Ті, не намагаючись
з’ясувати ситуацію, прийняли новину за правдиву. Сестрі
Марті загрожувало відрахування зі Згромадження. На її
захист стала лише настоятелька дому сестра Марія Хабло.
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Вона сказала: «Сестра Марта – невинна душа, цілковито
віддана Богу. За неї ручаюся, як за саму себе».
Вона також переконала настоятелів, що сестра Марта
мусить залишитися в Бохні, бо тільки в такий спосіб можна
всім довести фальшивість обвинувачень. Виявилося, що
вона мала рацію, бо через деякий час наклепник відкликав
свої звинувачення. Важко собі уявити, що тоді пережила
сестра Марта. Думала навіть про виїзд на місії до Китаю. Але
потім визнала, що більшою любов’ю буде залишитися і все
терпеливо зносити заради Христа. Згідно з волею настоятелів
вона залишилася ще на два роки в Бохні.
Останнім місцем праці сестри Марти була лікарня у
Снятині (1902–1904). Варто згадати видатну подію з цього
часу. До лікарні привезли рабина зі зламаною ногою.
Зважаючи на те, що лікаря не було, сестра зібралася вправити
йому ногу. Однак рабин запротестував, що жодна жінка не
може до нього доторкнутися. Сестра Марта йому сказала: «Я
не є якоюсь жінкою, а Богу посвяченою особою». І вправила
йому ногу. Наступного дня рабин поскаржився лікареві й
попросив, щоб той перевірив його ногу. Однак лікар ствердив:
«Якщо це сестра Марта вправляла, то навіть перевіряти
не потрібно». Після виходу з лікарні рабин писав листи з
висловами вдячності та адресував їх «Святій сестрі Марті».
Останньою подією з життя сестри Марти був її героїчний
вчинок – акт любові до ближнього. У лікарні потрібно було
виконати дезінфекцію приміщення, в якому лежала хвора
на тиф. Сестра виконала це завдання замість визначеного
для цієї роботи працівника – батька родини. Через кілька
днів вона сама захворіла і 30 травня 1904 року померла. Її
поховали на цвинтарі у Снятині. Сестра Марта віддала життя
як жертву любові. Її похорон став маніфестом вдячності,
можна сказати вдячністю всім сестрам милосердя, які з
посвяченням служать Христу для убогих.
Про життя сестри Марти переказували від покоління
до покоління. Також і сьогодні на її могилу, яка стала
символом екуменізму, приходять люди різних віросповідань
110

та народності. Люди за її заступництвом отримують багато
благодатей.
У 1997 році розпочато її беатифікаційний процес, який
закінчився у грудні 2004 року. Беатифікаційна урочистість
відбулася у Львові 24 травня 2008 року, яку очолив легат папи
Бенедикта ХVI, кардинал Тарчізіо Бертоне. Її літургійний
спомин відзначають 30 травня.
ПОСЛАННЯ
 Віддана Богу для служіння вбогим. У Згромаджені
Сестер Милосердя є такий звичай: у день закінчення новіціату
і послання до праці сестри записують свої враження і почуття.
Сестра Марта тоді записала: «В час, коли я почула ці слова,
що маю вдягнути вбрання Сестри Милосердя, я подумала:
Бог виповнив мої прагнення, про які мріяла з дитинства. Я
відчула радість, з вдячністю і любов’ю до Бога, який мене
негідну обдарував такою великою благодаттю, що з Його
поміччю буду мати щастя працювати у Згромадженні на
Його славу, на користь ближнім. Я просила Святого Духа,
щоб дарував мені зосередженість, дар молитви і ревності в
обов’язках, які мені будуть доручені».
Подібно зазначила в листі до сестри після початку
праці в Підгайцях: «Я негідна такої великої благодаті, якої
мені уділив Бог. Чинити те саме, що колись Господь Ісус
чинив: служити хворим, а в їх особі самому Господу Ісусу
обтирати рани. І це ще не все: так часто єднатися з Ним
у Святому Причасті».
 Відданість Богу, яку сестра Марта мала в серці,
відображалося назовні. Бачили це сестри та інші особи.
Одна з сестер згадувала: «У лікарні в Снятині вона мала
своє відділення поблизу каплиці, часто, хоч на хвилинку,
туди навідувалася, щоб віддати пошану своєму Божому
Улюбленцю та випрошувала благословення для своєї праці.
В неділю, оточивши материнською добротою потреби всіх
хворих, говорила: «Я зараз іду в каплицю на Хресну Дорогу,
може хтось із вас пішов би зі мною. Господь Ісус так
багато терпів за нас, а ми так мало про це думаємо». Одна
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світська особа говорила: «Я мала можливість бачити її у
храмі та споглядати її глибоке зосередження на молитві.
Вона вважала, що все є марністю, окрім любові до Бога і
служіння Йому».
 Любов до Бога у житті сестри Марти знаходила своє
доповнення в молитвах до Божої Матері. Про неї зазначали:
«Вона мала велику любов та безмежну довіру до Пресвятої
Діви. Часто говорила, що Пресвята Мати їй ніколи нічого
не відмовила. Приємно було бачити її покірну поставу перед
фігуркою Божої Матері. Здавалося, що із захопленням
молилася з хворими на розарії та співала Маріїні пісні».
 Служіння всім вбогим. Святі засновники Згромадження
часто акцентували, що метою сестер милосердя є служіння
всім вбогим, як для душі, так і для тіла. Сестра Марта зберігала
ці поради в серці і виявляла їх у ставленні до ближніх. Після
вігілії Різдва Христового, яку провела на чергуванні в лікарні
у Підгайцях, писала до батьків: «Весело і приємно бути біля
моїх улюблених хворих у цей день. Прожити в радості, з
молитвою та співом біля ясел».
Важливим є не лише вислів «мої улюблені хворі»,
але й твердження, що серед них переживала правдиву
радість у стражданнях. Такою бачили її оточуючі її люди:
хворі, працівники лікарні та співсестри. Керівник лікарні
у Підгайцях писав про неї: «Найбільшою для неї радістю
було допомагати хворим, бо для себе нічого не потребувала.
Своєю посвятою для добра всіх людей, без огляду на націю
та віровизнання, поєднувала в собі любов та пошану до всіх».
Директор лікарні в Снятині додав: «Вона старанно
опікувалася не тільки хворими, які їй були довірені, але
жертвувала допомогу всім, хто перебував у лікарні, тілесну
і духовну опіку. Мала дар впливати на своє оточення.
Збадьорювала в інших сестер, асистентів та в лікарів
більш глибоке заохочення опікуватися хворими. У важкій
праці завжди була веселою. Мала також дар навертати
грішників. На її відділені жоден хворий не вмирав без
примирення з Богом».
112

Після смерті сестри Марти в хроніках дому записали:
«Після себе залишила велику пустоту і скорботу. За весь
час хвороби ми були, як в облозі. Найбільше євреї цікавилися
її хворобою. Завжди питалися про стан її здоров’я. В її
намірах палили свічки, в своїх домах молилися. Похорон був
як урочистий маніфест. Брали в ньому участь духовні різних
віровизнань та незліченний натовп людей. Кожний визнавав,
що це похорон святої».
 Життя у спільноті Згромадження. Харизма сестер
окреслена як «відданість Богу для служіння вбогим у спільноті
Згромадження». Засновники переконували сестер, що їхня
взаємна любов має бути знаком для світу та має заохочувати
до правдивого служіння вбогим та хворим. Атмосферу
взаємної любові сестра Марта переживала вже у родинному
домі. Це стало фундаментом, на котрому будувала своє життя
у Згромадженні. Швидко зорієнтувалася, що навіть тоді,
коли маєш рацію, не треба її сильно відстоювати. Їй в цьому
допомогли різні досвіди, часом болісні. У спогадах сестер
про її пізніше життя записано: «У житті із сестрами вона
вирізнялася особливою послужливістю. Всього відрікалася,
щоб зробити приємність іншим, навіть якщо сама цього
потребувала».
Одна з сестер згадувала: «Сестра Марта є гарним
прикладом взаємної любові, пробачення образ та вдячної
побожності, безкорисної та легкої до наслідування».
Сестра Марта жила в спільнотах, особливо малих, таких як
Підгайцях, Бохні та Снятині, де всі добре знають одні одних,
щоб взаємно любити один одного. І так є, напевно, добре, бо
важливішою від взаємного вшанування є автентична любов
– така, яку св. Вікентій називав святою єдністю.
Такою і була любов сестри Марти до інших сестер. Одна
із сестер записала: «Сьогодні я вже собі не пригадую, щоб я
вбачала в ній щось надзвичайне. Вона була доброю подругою,
яку всі любили». У сьогоднішні часи щораз більше потрібна
така звичайність, ненав’язлива любов, яка втілюється в праці
рук та диспозиції.
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Для всіх я став усім

Преподобний Янез
Франциск Гнідовець
(1873–1939)
ЖИТТЯ
Великий Липовець (Жужемберк), Словенія, наприкінці XIX
століття було селом, що налічувало
двадцять будинків, без проточної
води та електрики і з важким транспортним сполученням.
Люди проживали бідно і скромно, але були бадьорі, веселі, чесні, наскрізь пронизані релігійними переконаннями і
сильним почуттям приналежності до Церкви.
Саме в тут і в такому середовищі 29 вересня 1873 року
народився Янез Гнідовець, третій із дев’яти дітей, з яких
п’ятеро народилося в першому шлюбі його батька з Йозефою
Пуст та четверо з Анною Познік. Його батько, Йожеф, який
служив протягом десяти років у війську під час Другої
італійської війни, був глибоковіруючим та практикуючим
католиком. Мати Янеза, Йозефа, померла під час пологів,
коли народжувала п’яту дитину, сина Вікентія. Янезу було
на той час сім років. Він з великим болем переживає втрату
матері, але його багатство віри, доброти та ніжності, що вона
йому передала, відобразилися в його серці назавжди.
Перший клас школи Янез відвідував у рідному селі, але
продовжив навчання вже в місті (Ново Место), де з 1884 до 1892
року навчався у францисканській гімназії. Був дуже здібним
учнем, особливо вирізнявся своєю цілеспрямованістю, чого
бажав досягти, завжди вмів досягати.
11 лютого 1892 року помирає його батько, цього ж
року він отримує атестат зрілості. 22 серпня 1892 року без
вагань вступив до семінарії Люблянської дієцезії, де почав
підготовку до свого священицького життя. Там він вже тоді
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мав змогу познайомитися з деякими членами спільноти Отців
Місіонерів, до яких з часом приєднався (1919). Священицькі
свячення прийняв 23 липня 1896 року. Незабаром отримав
своє перше назначення до Ідрії, де служив три роки вікарієм і
потім ще два роки у Віпаві. Його парафіяни швидко зрозуміли,
що їхній новий священик був людиною молитви і дії. Якщо
він не перебував у офісі, то його можна було зустріти або в
храмі, або помітити, як він відвідує хворих і літніх людей.
Вже тоді говорили про нього як про святу людину, але його
пасторальна діяльність на парафії не тривала довго.
Люблянський єпископ Антон Єґліч заснував першу
класичну гімназію з інтернатом, в якому все навчання
велося словенською мовою. Цей навчальний заклад
потребував добрих учителів та вихователів. Зважаючи на
це, 1899 року єпископ Єґліч відправив Гнідовця до Відня
спочатку навчитися мови, а потім продовжити навчання
для здобуття наукового ступеня. Янез у Відні поєднував
своє навчання із служінням вірним, найбільше приділяючи
увагу словенським робітникам, які були відомі як «продавці
смажених каштанів», котрі вели дуже важкий спосіб
життя. Гнідовець постійно старався допомогти їм всіма
можливими способами та заспокоював їхню душевну спрагу.
Закінчивши навчання здобуттям наукового ступеня доктора
філософських наук у 1904 році, протягом року викладав
катехизм у середній школі міста Крань.
У 1905 році Янез Гнідовець був призначений професором
і директором єпископської гімназії св. Станіслава у Любляні.
Під час Першої світової війни частина гімназії була
перетворена на «лазарет». І навіть під час навчального
періоду Янез Гнідовець знаходив час, щоб майже щодня
відвідувати поранених солдатів, підтримуючи їх словом
та уділяючи їм Святих Таїнств. Серед поранених було
багато угорських солдатів, від яких з часом він навчився
говорити по-угорськи, щоб краще їх обслуговувати. Він не
боявся переступати пороги кімнат, де були хворі на холеру
чи інші захворювання, відчуваючи в собі непереборний
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і абсолютний обов’язок нести разом із ними їхні тягарі. А
іноді, коли з доставкою їжі були проблеми, за власний кошт
організовував для них їжу.
Однак Янез Гнідовець не міг знайти душевного спокою та
задоволення у навчанні та у ролі директора. Його серце було з
нужденними і бідними, яким він хотів принести любов до Бога
та Його Добру Новину. Хто знає, як довго він розмірковував
над тим, щоб вступити до Конгрегації Отців Місіонерів.
Але 6 грудня 1919 року він попрощався з викладачами
та студентами і наступного дня вступив до внутрішньої
семінарії Отців Місіонерів (новіціату). Прийшовши до Отців
Місіонерів, він сказав директору новіціату: «Тепер я ваш!».
Провінціал тодішньої Югославської провінції ось як згодом
написав про нього: «Гнідовець є людиною великого духа,
готовий для будь-якого завдання, він є прикладом святості
для своїх співбратів».
Будучи вже членом Місійної Спільноти, Янез Гнідовець
вів життя, повне місіонерського служіння: молитви, сповіді
та невтомна проповідницька діяльність. Звісно, його глибока
духовність була помічена, і після закінчення новіціату його
призначили директором внутрішньої семінарії (до 1924
року), хоча він сам дуже бажав приєднатися до співбратів,
які були на місіях. Однак Боже Провидіння мало інші плани
щодо нього.
Потрібно сказати, що Янез Гнідовець ніколи не намагався
справити враження на інших своїм науковим ступенем чи
посадою директора гімназії. Він справді був скромним і,
як згадують його сучасники, бажав немов «сховатися» у
Спільноті Місіонерів та стати простим місіонером для того,
щоб могти служити бідним та потребуючим, чого найбільше
прагнуло його серце. Але від Бога неможливо сховатися.
Коли єпископ Любляни зателефонував йому і запросив
до себе на зустріч, Янез Гнідовець, вже будучи місіонером св.
Вікентія де Поля, дуже побоювався цієї зустрічі, догадуючись,
що може означати це запрошення. Але знову ж таки, будучи
вірним Богу, він приймає єпископську номінацію на єпископа
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дієцезії Скоп’є-Прізрен. Ця дієцезія охоплювала сучасну
Республіку Македонію, Косово та невеликі території Сербії і
Чорногорії. 30 листопада 1924 році у храмі Пресвятого Серця
Ісуса в Любляні, що належить Отцям Місіонерам, під час
Святої Меси, яку очолив апостольський нунцій в Королівстві
Югославії Ерменеґільдо Пеллеґрінетті, священик Янез
Гнідовець прийняв єпископські свячення. Водночас він
також вибрав собі девіз для свого єпископського герба «Для
всіх я став усім», а за покровителя свого єпископського
служіння вибрав св. Франциска Сальського, після чого почав
підписуватися Янез Франциск Гнідовець. Слід додати, що ті,
хто довідався, що Янез Гнідовець був обраний єпископом, не
дивувалися з цього.
Щодо дієцезії, яку прийняв Янез Франциск, то католики
були в ній як справжня діаспора. Вони були в меншості,
половина населення було православним, понад 40% –
мусульмани, а решта – католики. Важко навіть собі уявити
їхній спосіб життя після Балканської війни (1912–1914)
та Першої світової. Простежувалася велика кількість
політичних, етнічних та релігійних суперечностей.
Першим кроком нового єпископа було вивчення албанської
мови, якою говорили більшість вірних його дієцезії. Уже від
першого дня перебування на території своєї дієцезії намагався
якомога краще зрозуміти суспільну ситуацію. Його дієцезія
була територією, де безперервно велася боротьба рас і релігій,
де були присутні представники багатьох національностей, де
кожен крок католиків супроводжувався серією помилкових
підозр, ретельно спостерігався і коментувався. Єпископ Янез
Гнідовець стикнувся з великими труднощами.
Будучи пастирем у такій різноманітній і бідній дієцезії,
його пріоритетним завданням було семінарія. Єпископ добре
знав і розумів, що лише добре навчені й освічені священики
могли жертовно виконувати пастирське служіння. І він, щоб
побудувати семінарію, знову був змушений почати все з
нуля, без будь-яких наявних коштів, знову немов «жебрак»
шукати добродіїв та людей доброї волі для здійснення свого
117

задуму. Для початку він повинен був знайти священиків. Янез
Гнідовець повернувся до Словенії, де зустрівся з єпископами
та провінціалом Отців Місіонерів, просячи священиків для
служіння. І його прохання було задоволено. Деякі співбрати
і священики з дієцізіального духовенства погодилися
допомогти йому. Також під час цієї поїздки він отримав
матеріальну допомогу для будівництва семінарії.
Наступною справою, якою зайнявся єпископ Гнідовець,
було будівництво маленьких храмів, каплиць. Багато
маленьких католицьких громад у його дієцезії не мали ніякого
офіційного місця для вираження свого культу. Кожного разу,
коли священик приходив на Святу Месу і сповідати, він був
змушений це чинити або в якійсь школі, або у приватному
будинку. І знову єпископ Гнідовець просив багато дозволів
та коштів для можливості будівництва храмів і каплиць, він
змушений був стукати у різні двері багато разів. Зазвичай
урядовими чиновниками були серби-православні, які не
хотіли бачити Католицьку Церкву в своєму регіоні. Але
наполегливість, простота і смиренність Янеза Франциска
давали свої плоди.
Також багато людей в його дієцезії жило у бідності й
моральному занепаді. Єпископ Гнідовець хотів і старався
допомагати їм як духовно, так і матеріально. Однак деякі
урядовці не могли зрозуміти, чому єпископ допомагає бідним
і жебракам. Часом його навіть звинувачували у тому, що він
«пропагує» і підтримує лінивство. Але бідні й нужденні
дуже швидко розгледіли в особі єпископа чуйного пастиря
стосовно них. І вони стали частими гостями біля його хати,
вони розуміли, що він для них зробить все можливе, аби
полегшити їхнє страждання.
Маючи невеликий досвід пастирського служіння у
парафіях Словенії, єпископ Гнідовець бачив і розумів, що
як молоді, так і дорослі потребують духовної підтримки
й кращого знання своєї віри. Ця потреба в підтримці ще
більше відчувалася в діаспорі, тому єпископ Гнідовець почав
засновувати Легіони Марії для молоді у своїй дієцезії. Дуже
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активним членом Легіону Марії була молода дівчина Агнеса
Боякшу, згодом більш відома як Мати Тереза з Калькути.
Були також сформовані Братства поклоніння Пресвятим
Дарам, Святому Серцю та Католицька Акція. Дуже дорогі
серцю єпископа Гнідовця були перші п’ятниці та суботи. Він
постійно запрошував католицькі родини, щоб у моделі свого
родинного життя наслідували приклад Святої Родини, тому
що розумів, що життя віри буде зростати лише у добрих і
вірних родинах.
Особливе місце у служінні єпископа Гнідовця посідала
його праця з Ljaramani (таємними католиками). Вже від часів
османського панування на Балканах відбулося поширення
та нав’язування мусульманської релігії населенню. Деякі
католики прийняли нову релігію, а ті, хто не хотів стати
мусульманином, вели подвійне життя. На публіці вони діяли
і жили так, як мусульмани, а у приватному житті залишалися
католиками. Така ситуація тривала декілька століть. Для того,
щоб охрестити своїх дітей у Католицькій Церкві, такі родини
були змушені подорожувати протягом декількох годин, а
іноді навіть днів, щоб знайти католицького священика.
Після Першої світової війни була проголошена релігійна
свобода на Балканах, відповідно і в Югославії. Але «ljaramani»,
навчені гірким досвідом, довго не хотіли в це повірити. Вони
продовжували жити подвійним релігійним життям. Єпископ
Гнідовець намагався допомогти їм зрозуміти, що вже нічого
боятися. Він запрошував «ljaramani» до себе і сам приходив
до них, щоб говорити з ними та навчати, заповнюючи певні
прогалини в їхньому знанні католицької віри.
Наприкінці року стан його здоров’я погіршився,
головний біль, який його турбував упродовж тривалого
часу, різко зріс і не залишав його. З великими труднощами
він очолював літургійне святкування на Різдво. Нарешті
він здався і після Нового року поїхав до Люблян для
медичного огляду. Там йому поставили діагноз, що у нього
пухлина мозку. Він провів місяць у лікарні, незважаючи
на величезний біль, ні на що не скаржився. Помер єпископ
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Янез Франциск Гнідовець 3 лютого 1939 року, в першу
п’ятницю місяця.
27 березня 2010 Святіший Отець Бенедикт XVI підписав
декрет про героїчність чеснот Янеза Франциска Гнідовця,
надаючи йому титул Преподобний.
ПОСЛАННЯ
 Коли звістка про смерть Янеза Франциска Гнідовця
дійшла до його дієцезії, священики і люди були глибоко
засмучені і дуже сумували за своїм пастирем. Звичайні люди,
навіть мусульмани говорили: «Святий помер.»
У 1938 році він взяв участь у дев’ятому дієцезіальному
Синоді, останньому в його житті, на якому сердечно промовив
до присутніх священиків: «Я не буду багато часу з вами...
Прошу вас, присвячуйте час молитві. Щотижня принаймні
одну годину присвятіть адорації Пресвятих Дарів. Візьміть
ці слова на згадку від мене і пам’ятайте про них».
 Питання екуменізму не могло оминати єпископа
Гнідовця. Оскільки католики його дієцезії перебували в
меншості між православними і мусульманами, єпископ
Гнідовець намагався налагоджувати добрі стосунки з усіма
ними, а особливо з лідерами двох основних релігій. Це був
довгий і нелегкий процес, але його чесність, милосердя, шана
до кожного нарешті принесли йому належну повагу. Сестри
Милосердя, які там були, також пішли за прикладом єпископа
Гнідовця, вони ніколи не робили поділу між людьми, тому
навіть мусульмани називали їх ангелами.
 Єпископ Гнідовець був крихкою і слабкою людиною.
Однак він ніколи не думав про себе. І під час духовного
служіння він ніколи не нарікав на втому.
Той, хто не знав єпископа Гнідовця, міг подумати, що він
був скромною людиною. Але у деяких випадках він поставав
сповнений рішучості в отриманні своїх прав та прав людей.
Він ніколи не соромився йти до вищих органів влади заради
вирішення подібних питань. А коли священики виражали
своє занепокоєння його станом здоров’я, то він постійно їм
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відповідав, що повинен бути вірним своєму девізу: «Для всіх я
став усім». Для задоволення потреб своєї пастви, незважаючи
ні на що, навіть на самого себе, багато подорожував пішки,
часто будучи перевтомленим. Не зважав на спекоти і холод,
гірські стежки, потоки. Під час своїх подорожей розподіляв
усе, що мав, і, залишаючись повністю без грошей, змучений
втомою, багато разів спав під відкритим небом.
 Багато років після смерті Гнідовця, 22 серпня
1974 року, Мати Тереза з Калькути під час свого візиту до
Люблян на одній із зустрічей зазначала, що в листопаді
1928 року, будучи ще Агнесою Боякшу, вона з рук єпископа
Янеза Франциска Гнідовця отримала благословення і
місійний хрест. В Індії вона постала місіонером милосердя.
А єпископа, який благословив її для місійного служіння,
вона згадувала такими словами: «Він був святим (святою
примарою)... Ми всі його вважали таким... Коли я залишала
Скоп’є, то він запропонував відслужити Месу за мене, дав
мені Святе Причастя і, благословивши, сказав: «Ви йдете
на місію. Все для Ісуса, живи тільки для Ісуса, щоб він став
твоїм життям... Тепер він молиться за мене і я маю свого
покровителя перед Богом».
Таємниця і чудовий діалог милосердя між святими. Вони
запропонували свою вірність Господу, щоб бути знаряддям у
руках Господа для величі Його слави.

121

У всякому разі, Хритос має
проповідуватися

Преподобний
Жан-Леон Ле Прево
(1803–1874)
ЖИТТЯ
Жан-Леон Ле Прево народився
10 серпня 1803 року в Кодбе́к-анКо, що у регіоні Верхня Нормандія
(Франція). Його батьки були ЖанЛуї-Клод Ле Прево і Франсуаза-Катрін Пітель, яка померла
19 квітня 1804 року, в віці 26 років, залишивши двох дітей
сиріт. Батько одружився ще раз на Розалі Дючартах, яка стала
для дітей рідною мамою, була «доброю як ангел, святою та
побожною», живим прикладом вірності Господу та Його
заповідям.
В дев’ять років він вступив в школу в м. Больбе́к, а потім
в Королівський коледж в Руа́н. Його батько був власником
хімчистки. Компанія розорилася і Жан-Луї у відчаї помер 12
серпня 1822 року. Молодий хлопчина віддає свою частину
невеликої спадщини сестрі і йде заробляти на життя в якості
вчителя в Ельзас, говорячи, що «Нехай все належить їй,
мені вистачить моїх знань». Потім його перевели в коледж в
Лізьє, де він вперше відчув покликання до Богопосвяченого
життя, з чим були не згідні його друга мати та сестра, а потім
пережив кризу віри.
В 1825 році Жан-Леон працює секретарем в Дені
Люка Фрейсіну, міністра духовних справ та народного
просвітництва. Ле Прево часто відвідує театри та бере участь
в літературних колах. Він навіть познайомився з Віктором
Гюго. Він також зустрівся з Віктором Пав’є, молодим
студентом та поетом з Анже, з яким вони дружили до кінця
життя. Власне він допоміг йому знову стати на шлях віри.
Слухав проповіді відомого французького проповідника
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Лакордера, часто відвідує графа Монталамбера. Проявляючи
інтерес до соціальних питань з християнської точки зору він
знайомиться з Фредеріком Озанамом.
19 червня 1834 Жан-Леон Ле Прево одружився з
мадемуазель Ор де Лаффон, яка була старшою від нього
на сімнадцять років, що викликало велике здивування зі
сторони його друзів. Він це пояснював, що вона опікувалася
ним під час його останньої хвороби і глибоке почуття
милосердя довело його до такого рішення і також, що він
хотів врятувати її перед психологічною недугою. Щоправда
вона була віддаленою від віри із-за депресії.
Його друзі, а передусім Фредерік Озанам, запрошують
його взяти участь у своїх перших конференціях Святого
Вікентія де Поль. Власне тут Ле Прево відкриває своє
правдиве покликання. Відразу починає допомагати бідним,
відвідувати молодих людей у в’язницях, старих забутих
людей по їх домівках. Відтоді він став духовним сином
святого Вікентія з цілого серця. Відвідуючи бідні райони
Парижу він познайомився з сестрою Розалією Рендю.
Власне, він одним з перших приєднався до семи засновників
цієї благодійної організації і саме він, 4 лютого 1834 року
запропонував віддати товариство під покровительство св.
Вікентія та змінити його назву, яка збереглася і до сьогодні –
Конференція св. Вікентія де Поль, замість колишньої назви
Товариство Конференцій Милосердя.
У віці 31 року він був найстаршим членом групи.
До молодого ентузіазму інших членів він вніс мудрість
та конкретність більш зрілого віку. Багато років він був
президентом Конференції Сен-Сюльпіс, другої конференції
в Парижі.
Разом із Озанамом вони заснували сиротинець, де
було двадцять вихованців. Сам присвячував себе їхньому
вихованню. Ле Прево став віце-президентом генеральної
ради Конференції св. Вікентія де Поль в 1835 році.
З усією відповідальністю Жан-Леон та інші співпрацівники Конференції допомагали потребуючим по їх до123

мівках. Однак, частота певних ситуацій спонукала його до
створення нового інституту.
Ле Прево був зацікавлений молодими в’язнями. Він
відкрив бібліотеку, яка деяким дорослим допомогла змінити
спосіб мислення про їх проблеми. Він заснував групу, яка
називалася Свята Родина, щоб з’єднати разом потребуючі
родини, щоб дати їм людську та християнську формацію,
а також певну можливість для відпочинку. Ми можемо
назвати їх «Сімейним клубом». Ця ініціатива розширилася
по цілому Парижі.
З плином років Ле Прево роздумував так: «Існує так
багато, чого можна зробити для бідних... жнива великі...
дати лише трошки часу щодня після роботи – цього не
достатньо. Що потрібно – так це присвятити цьому весь
час». Ідея дозріла, і потім виник новий орден, який він
назвав Брати Святого Вікентія де Поль.
Новий інститут буде вести місіонерське апостольство
для Євангелізації багатьох людей та через діла милосердя
у всіх його формах, це буде допомагати відкривати Божу
любов до всіх. 11 вересня 1844 року Ле Прево зустрів
Клемена Мейоме, члена Конференції в Анже. Клемен мав
такі ж погляди та такий же запал як Жан-Леон: присвятити
своє життя для служіння вбогим у Церковному ордені.
Єпископ з Анже Ґійом-Лоран-Луї Анжбу благословив
нову спільноту. Після Святої Меси у підніжжя вівтаря
з реліквіями Святого Вікентія де Поля, у каплиці
генерального дому отців-місіонерів у Парижі. Цього ж
ранку, до них приєднався молодий чоловік Моріс Менйон.
Першими членами спільноти були світські, які належали до
Конференцій св. Вікентія де Поль.
Через декілька років Ле Прево зрозумів, що їм
потрібний духовний супровід у їх діяльності. Він зрозумів,
що їм потрібні священики, які готові присвятити себе
повністю для цієї справи. Першим священиком, що до них
приєднався, також був член Конференції, Анрі Плонша,
мученик Парижської Комуни. Ле Прево був висвячений на
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священика 22 грудня 1860 року.
Новий орден стикається з надзвичайними ситуаціями,
характерними для суспільства, яке знаходилося в
індустріальному розвитку, і це все торкнулося робочого
класу, а особливо молоді. Вони організовували центри для
учнів та студентів для занять в професійній діяльності,
гуртожитки для молодих працівників і т.д. Моріс Менйон
був залучений у організацію Клуб Робітників, який поза
розвитком допомоги та підтримки для потребуючих,
став центом для обговорень соціальної справедливості.
Вони стали певним соціальним Католицьким рухом, який
підготував підґрунтя для розвитку соціальних питань, які
пізніше були відображені у енцикліці папи Лева ХІІІ Rerum
Novarum.
11 років Ле Прево присвятив себе відвідуванню
потребуючих по їх домівках, виховуючи молодих в’язнів,
сиріт та школярів. В цій та іншій діяльності його вели три
думки. Його досвід йому показав важливість місій у містах,
особливо у столиці Франції. Він також відкрив, що практика
милосердя є найкращою дорогою для поєднання робітничого
класу з Богом та Церквою. Він писав, що «Боже Провидіння
бажає у наш час врятувати світ через милосердя.» І на
кінець це служіння вимагає з’єднати священиків та братівмонахів для євангелізації людей. З цього він зрозумів, що
служіння ордену буде «сугубо місіонерське» та що практика
милосердя, у різних її формах, буде першоджерелом для
відкриття Божої любові до всіх. Сформований у дусі св.
Вікентія де Поль та Франциска Сальського, які були натхнені
Французькою Школою Духовності XVII століття, він дав
його братам подвійне правило: підпорядкувати себе Ісусу
Христу та показати Його світу через їхнє служіння.
Жан-Леон Ле Прево помер 30 жовтня 1874 року. На
його похорон зібралося багато робітників. 21 грудня 1998
року Святіший отець Йоан Павло ІІ визнав героїчність
чеснот Жана-Леона, та згідно з Католицькою Традицією
його почали називати Преподобний.
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ПОСЛАННЯ
 Жан-Леон був витривалим у розпізнаванні Божої
волі та свого покликання. Перші ознаки свого покликання він
відкрив коли працював як вчитель у Лізьє, маючи 20 років.
Тоді на дорозі до його реалізації появилося багато перешкод:
незгода матері та сестри, а потім криза віри. Після важкої
хвороби він з милосердя одружується з Ор де Лаффон,
жінкою старшою від нього на17 років. В день перед шлюбом
він писав до свого приятеля: «Я дуже шукаю Божої волі, і
мушу вірити, що її я знайшов, та вірити, що вона мене не
полишить». В рік після смерті дружини 22 грудня 1860 року
у санктуарії в Ла Салет він прийняв Таїнство Священства.
Жан-Леон Ле Прево хотів, щоб його Орден був:
«Допомогою людям в потребі, потіхою для Церкви,
інструментом Божого милосердя».
 В 1847 році Ле Прево написав всій гімн про
милосердя:
Це милосердя, яке піднімає та пробуджує душі біля
нас; воно підбадьорює та об’єднує їх. Дійсно, це милосердя
несе нас та втягує нас в її діяльність. Милосердя ніколи не
помиляється, не залишається осторонь: як тільки воно засяє,
воно має розповсюдитися, освітити та зігрівати віддалені
місця. Воно живить всіх. Любі друзі, ми не ці боягузи; ми
не роздумуємо над нашою негідністю, що завжди блокує нас
та робить несміливими. Як полум’я, милосердя випалює та
очищає. Ми очищені цим милосердям та сповнені життя.
За допомогою милосердя ми будемо преображенні. О, як
ці думки підбадьорюють та втішать мене. Це милосердя
спонукає та навіть докучає нам. Ми зворушені цим жагучим
та могутнім милосердя, цією силою, волею та любов’ю:
безмежною любов’ю, Божою любов’ю.
Всі діла милосердя Жана-Леона свідчать про те, що
слова св. Вікентія де Поля, що милосердя є винахідливим до
безкінечності – є актуальні і сьогодні.
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V. В СВІТЛІ МАРІЇ
У житті Катерини Лабуре можна простежити різні аспекти
святості. Однак найважливішими з них є любов до вбогих та
витривале їм служіння у правдивій покорі сестри милосердя.
Вона це робила всі роки праці у госпісі Анг’ян. Особливим
відблиском її оточував факт об’явлення Пресвятої Діви. Ця
незвична подія вплинула на її набожність до Божої Матері і
винятково окреслила характер її святості. Не можна забувати,
що досвід Катерини, поширення Чудотворного Медальйону
та розвиток Товариства Дітей Марії мали значний вплив на
життя Вікентійської родини, а особливо на Згромадження
Сестер Милосердя та Місійної Конгрегації.
Під час зустрічі з Марією, яка об’явила їй Чудотворний
Медальйон, Катерина тримала свої долоні на її колінах.
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Мовчазна свята

Свята Катерина Лабуре
(1806–1876)
ЖИТТЯ
Катерина народилася 2 травня
1806 року в Фен-ле-Мутьє́, що в
регіоні Бургундія (Франція) восьмою
серед сімнадцяти дітей, з яких
семеро померло у дитинстві. Вдома
її називали Зоя, бо була охрещеною в
день спомину цієї святої. Коли мала
дев’ять років, померла її мати. Тоді вона цілковито довірила
себе Марії з проханням, щоб була її матір’ю. Три роки з
молодшою сестрою Тоніною перебувала у родині тітки
Маргарити в Сен-Ремі́. У січні 1818 року обидві повернулися
додому, щоб вести господарство. У цей час старша сестра
Марі-Луї вступила до Сестер Милосердя.
У домі панувала атмосфера глибокого релігійного
життя. Катерина багато молилася, приступала до Таїнств і в
усі п’ятниці та суботи постилася. Вважала, що покликана до
чернечого життя. Певної ночі мала дивний сон. Здавалося
їй, що перебуває одна у храмі і бачить старшого священика,
який відправляє Службу Божу. Кожного разу, коли він
обертався, щоб сказати «Dominus vobiscum» (давав їй знак,
щоб наблизилась до нього), перелякана залишилася, однак,
на своєму місці. Після виходу з храму побігла до хворої
подруги і там ще раз побачила цього священика, який їй
сказав: «Моя дочко, гарна річ відвідувати хворих. Зараз
втікаєш від мене, але певного дня з радістю прийдеш до
мене. Не забудь про це».
Певний час Катерина жила в Парижі в кузини, яка
провадила пансіонат для багатих дам. Одного дня відвідала
дім Сестер Милосердя у Шатійо́н-сюр-Сен. У розмовниці
побачила портрет, який зображував священика, якого бачила
уві сні. Одна із сестер їй пояснила: «Це наш отець-засновник
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св. Вікентій де Поль». Потім повернулася додому і далі
займалася господарством.
Коли вона мала намір вступити у монастир, її батько був
проти. Вислав її до Парижа, щоб допомагала братові, який
мав ресторан, з надією, що вона забуде про своє покликання.
Однак вона не змінила свого наміру і в січні 1830 року
розпочала постулат у Шатійо́н-ле-Домб. А 21 квітня 1830
року в Парижі у генеральному домі сестер на Рю-дю-Бак вона
розпочала новіціат. Під час урочистого перенесення реліквій
св. Вікентія де Поля з кафедрального собору Нотр-Дам до
місійного дому Катерина мала об’явлення серця засновника і
Господа Ісуса в Євхаристії. Ці об’явлення повторювалися з 25
квітня до 2 травня 1830 року. Згодом, 18 липня, 27 листопада
і 8 грудня цього ж року, мала об’явлення Непорочної Діви
Марії, яка їй повірила особливе завдання. Найважливіше з
них, 27 листопада, стосувалося викарбування і поширення
медальйона, який бачила в цьому об’явленні.
Катерина все розповіла своєму сповідникові – отцю Жану
Аладелю. Він потурбувався про викарбування медальйона,
який прийняли з радістю вірні, названий він був Чудотворним
Медальйоном. Таку назву він має до сьогодні. Також виникло
Товариство Дітей Марії. З часом справджувалися події, які
заповідала Діва Марія під час об’явлень, але кому їх Вона
переказувала – залишилося таємницею.
Після закінчення новіціату Катерину призначили до праці
в госпісі Анг’ян в Парижі, де залишалася до кінця життя.
Готувала їжу, працювала на городі, в курятнику, голуб’ятнику
та у пральні. Все її життя було прихованим.
Вона померла 31 грудня 1876 року. Під час похорону
проголосили, що вона мала об’явлення Непорочної Діви Марі
і багато разів повторювала слова, написані на Медальйоні:
«О Маріє, без гріха первородного зачата, молись за нас, що
до Тебе прибігаємо».
Папа Пій ХІ проголосив її блаженною 28 травня 1933
року, а папа Пій ХІІ проголосив її святою 27 липня 1947 року.
Її літургійний спомин відзначають 28 листопада.
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ПОСЛАННЯ
 Після періоду постулату, перед тим, як її мали прийняти
до новіціату, представили Катерину як обдаровану сильним
темпераментом і добрим характером; побожна, радісна
і працьовита. Після новіціату ще додали, що є середнього
зросту, але має фізичну силу, вміє читати і писати, але не
хвалиться знаннями. Є побожною і турбується про власну
досконалість. Це останнє твердження було актуальним
упродовж усього її життя.
Вона була цілковито відданою Богу та Діві Марії. Це не
була досконалість візіонерки, а правдивої сестри милосердя.
Завжди керувалася добротою та любов’ю до вбогих, в яких
зуміла бачити самого Ісуса Христа.
 Про об’явлення, якими її обдарувала Марія, Катерина
детально розповідала своєму сповідникові – о. Жану Аладель.
Він спочатку цьому не приділяв уваги. Сестра говорила
про незадоволення Божої Матері, пов’язане із затримкою
викарбування медальйона. І раділа, коли надходили новини про
поширення медальйона і про надзвичайні благодаті, вділені
за його посередництвом. Коли революційні заворушення
1848 року загрожували сестрам милосердя в Госпісі Анг’ян і
в домі сестер на Рю-дю-Бак, Катерина підтримувала всіх на
духу, запевнюючи, що Діва Марія опікується ними.
 Об’явлення Пресвятої Діви Катерина не трактувала
як особливість і причину до гордості, а як обов’язок до
більшої ревності. Сповідникові повторювала: «Я – лише
знаряддя. Марія мені з’явилася не з огляду на мене, а для
добра Згромадження і Церкви». З великою розсудливістю
зберігала свою таємницю до кінця життя. Нікому не
розповідала про об’явлення. Не вмовив її до цього навіть
архієпископ Парижа. Не хотіла зустрітися з Альфонсом
Ратисбоном, який навернувся завдяки заступництву Марії
й Чудотворному Медальйону. Все робила, щоб відвернути
від себе увагу від зацікавлених об’явленнями. Коли о. Жан
Аладель (ніби для випробовування) у її присутності натякав
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про об’явлення і прохання Марії, вона поводилася так, як
інші сестри, і виявляла таке саме зацікавлення. Вражений
цим, отець говорив: «Маю враження, що сама Пресвята
Марія підтримує її в дотриманні таємниці». Лише в останні
дні життя, виконуючи волю Марії, розповіла про об’явлення
своїй настоятельці.
З великим смиренням вона виконувала повірені їй
завдання і з відданістю служила вбогим, як правдива сестра
милосердя.
 Окрім викарбування і поширення Чудотворного
Медальйона, важливою була порада Марії щодо утворення
Товариства Дітей Марії. Завдяки зусиллям о. Жана Аладеля
воно постало 1840 року, а 20 червня 1847 року отримало від
папи Пія ІХ схвалення та всі привілеї, які мало засноване
єзуїтами Марійне Братство. Спочатку товариства засновували
лише у школах, які провадили сестри милосердя. Катерина
опікувалася Дітьми Марії в Реї́ – районі Парижа, де вона
проживала.
 Папа Пій ХІІ у проповіді під час канонізації сестри
Катерини назвав її мовчазно святою і додав, що залишилася
святою не з огляду на об’явлення, а тому, що все життя
служила Христу в убогих, що в мовчанні та покорі кожного
дня виконувала Божу волю.
 Згромадження Сестер Милосердя від самого початку
віддалося опіці Пресвятої Марії, яку св. Людвіка завжди
називала єдиною Матір’ю. Також всі сестри оживляли в собі
й особливу набожність до Марії. Також і сьогодні моляться
гарну молитву: «Пресвята Діво, вірую та визнаю Твоє
Непорочне Зачаття. Поглянь на мене через Твоє дівоцтво,
чистоту і гідність Божої Матері і випроси мені у Твого
Сина покору, любов, чистоту серця, святе життя та
щасливу смерть». У такому контексті потрібно відчитувати
об’явлення Катерині Лабуре. Переказане за її посередництвом
особливе послання стало посланням Згромадження Сестер
Милосердя.
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Непорочне Зачаття
є невимовною красою

Слуга Божа Барбара
Самуловська
(1865–1950)
ЖИТТЯ
Барбара Самуловська народилася 21 січня 1865 року в
с. Ворити на Вармії у родині
Юзефа і Кароліни (Барчевскої).
Кузина Барбари, Юстина Шафринська, 27 червня 1877
року мала в Ґітжвальді об’явлення Діви Марії. Вона розповіла
їй про це і з того часу вони разом ходили на місце об’явлень,
які тривали до 16 вересня. Про це повідомили єпископа
Вармії Філіпа Крементжа, який скликав спеціальну комісію,
котра багато разів прослуховувала дівчат і ставила їм багато
запитань. Дівчата мали задати ці запитання під час наступних
об’явлень.
Марія заохочувала до ревної молитви на розарію.
Відповіді на поставлені запитання перевищували рівень
знань дівчат, тому комісія зайняла позитивну позицію щодо
об’явлень. У протоколі від 1 вересня 1877 року записано: «Ми
дійшли висновку, що об’явлення в Ґітжвальді мали реальне
підґрунтя. Простота дітей та їхня однакова поведінка від
початку об’явлень аж дотепер, їхня добра слава, дитячі
безвинні вчинки, безкорисливість, яка не шукає жодної
вигоди, вилучають усякі сумніви щодо їх правдомовності й
автентичності».
Після закінчення об’явлень, щоб захистити дітей від
людської цікавості, а також щоб запобігти переслідуванням
з боку прусської влади, дітей поселили в домі Сестер
Милосердя в Ліджбарку Вармінськім. Однак невдовзі влада
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закрила цей дім і діти разом із сестрами переїхали до Хелмна.
Після закінчення школи обидві дівчини виявили бажання
вступити у Згромадження та були прийняті в постулат, а
потім їх направили в Париж, де вони розпочали новіціат.
Після закінчення формації сестра Барбара Самуловська
працювала в парижських яслах на вулиці Мар. Оскільки
давно мріяла про працю на місіях, то 1895 року її вислали
в Гватемалу, тоді вона прийняла ім’я Станіслава. Деякий
час була директоркою семінарії, далі її призначили
настоятелькою дому в Антигуї, де сестри працювали в
лікарні, яка була дуже занедбаною. Сестра Станіслава
виявилась доброю організаторкою, долучилась до значного
покращення стану хворих та працівників. У 1909 році вона
захворіла і повинна була виїхати на лікування в Париж.
Після того, як вона повернулась, її направили в головну
лікарню, яка була розташована у столиці Гватемали. Двічі
за короткий проміжок часу (25 грудня 1917 року та 18
січня 1918 року) в Гватемалі були землетруси. Тоді дуже
постраждала столиця. Лікарня була зруйнована. Станіслава
доклала всіх зусиль, щоб зарадити нещастю. Спочатку
постаралась, щоб збудували бараки, потім піклувалась
про відбудову головних будинків. Ще всі роботи не були
завершені, коли 1920 року розпочалася громадянська
війна. Лікарня приймала багатьох поранених. Після
візитації було записано: «Лікарні та будинки для сиріт
під керівництвом сестер милосердя є взірцем для інших.
Сестри виконують на диво гідні справи. Постійно
піклуються про численних хворих. Старанно виховують
маленьких дітей. Їхнє цілковите віддання себе ближнім
часто можна назвати героїчним».
У 1923 р. сестра Станіслава ще раз приїхала в Париж.
Тоді відвідала Хелмно та зустрілася з родиною. Однак
незадовго повернулася у Гватемалу та до праці в тамтешній
лікарні. У листі до двоюрідної сестри вона писала: «Я
завжди щаслива служити Богу. Дуже вдячна Господу Ісусу
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та Божій Матері за святе покликання сестри милосердя.
Перебуваю у великій лікарні. Опікуємося 1300 хворими, про
яких дбають тридцять сестер та багато персоналу. Всі
мене тут знають, бо вже маю сімдесят два роки, з них
сорок два роки живу в Гватемалі. Мої любі сестри дуже
піклуються про мене».
Від 1940 року праця сестер ставала щораз важчою.
Державна влада негативно ставилась до Церкви, отже, і
до сестер милосердя. У лікарні відбувалися конфлікти, які
зумовлювала адміністрація. Сестра Станіслава страждала з
цієї причини.
Їй не вистачало сил. У листі до двоюрідної сестри
зазначила: «Я вже стара, але Господь Бог дозволяє мені ще
працювати. Я дуже щаслива з покликання та дуже люблю
наших хворих. Однак часто думаю про смерть та готуюся
до неї». На початку 1950 року важко захворіла. Цілий рік
для неї був стражданням. На обличчі утворилася злоякісна
пухлина, яка дуже боліла. Одна з сестер написала 25 жовтня
1950 року: «Сестра Станіслава вже не може встати та
майже не харчується».
Сестра Станіслава померла 6 грудня 1950 року. Тоді вона
мала 85 років життя (66 років покликання), 54 роки віддано
працювала у Гватемалі. 2 лютого 2005 року розпочався її
беатифікаційний процес.
ПОСЛАННЯ
 СПОГЛЯДАННЯ ТА ДІЯННЯ. Сестра Барбара
Станіслава Самуловська в родинному домі отримала
віддану набожність, яку розвивала завдяки активній участі
у парафіяльному житті. Об’явлення та заклик Непорочної
Діви молитися на розарію вже у дитинстві вплинули на
її молитовне життя. Таким способом на родовиту землю
потрапляли всі вказівки, скеровані до неї під час формації
у Згромаджені Сестер Милосердя. Багато часу провела
в молитві перед Пресвятими Дарами та піклувалась про
глибоке переживання літургії, особливо Служби Божої.
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Одна із сестер писала про неї: «Відчувала, що ця душа
живе лише та винятково Богом, що любов до Богородиці
наповнювала її вчинки. Своєю побожністю впливала на
оточуючих».
 ПОГОДЖЕННЯ МОЛИТВИ ТА ПРАЦІ. Духовна
зрілість давала змогу їй протягом усього життя у
Згромадженні погоджувати молитву і працю, це зберегло
її перед нездоровою релігійністю та зайвою активністю.
Завжди для неї були близькими такі слова св. Вікентія:
«Дайте мені людину молитви, а вона зможе виконати
великі речі». Сумлінно реалізувала девіз Згромадження:
«Любов розп’ятого Христа рухає нас». Як для всіх
сестер милосердя, так і для сестри Станіслави служіння
вбогим було свідченням Бога та джерелом духовності.
Служіння бідним хворим вважала великою благодаттю та
повторювала: «Я дуже вдячна Господу Ісусу за можливість
служити страждаючим». Усі свідки її життя та праці в
лікарні зазначали про її любов до хворих, яку реалізувала
у практичній турботі про них. Під час життєвих труднощів
та в час війни героїчно віддавалась служінню хворим. Одна
із сестер, оцінюючи її життя, написала: «Завдяки своїй
лагідності, доброті, справедливості, пошані до оточуючих
знаходила у всіх визнання».
 ТУРБОТА ПРО ЖИТТЯ В СПІЛЬНОТІ. Сестра
Станіслава протягом шістдесяти шести років життя у
Згромаджені ставала для всіх сестер взірцем любові
до спільноти. Особливо це було помітно в період, коли
вона була директоркою новіціату в перші роки життя в
Гватемалі. Прагнула тоді формувати серце семінариста
в дусі євангельської простоти та взаємної любові. Це
вона робила, коли навчала всю спільноту та під час
індивідуальних розмов.
Подібно діяла у період, коли була асистенткою
візитаторки та зустрічалася із сестрами в різних будинках.
Передусім свідчила власним прикладом. Одна із сестер,
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згадуючи її у своїх споминах, написала: «Сестру
Станіславу пам’ятаю настоятелькою. Своїм поглядом
проникала до глибини та здавалося, що вона читає думки.
Більше вчила своїм прикладом, аніж через сказані слова.
Любила нас так, як мати. Ніколи не дозволяла говорити
погано про інших сестер. Піклувалась про освіту молодих
сестер. Щоденно нас приймала та давала нам інструкції.
Була справжньою вихователькою. Коли ми стукали до
її дверей, відразу нас запрошувала, відкладала працю
та уважно вислуховувала. Бачила потребу в відпочинку.
Посилала сестер на 8 – 15 днів у відпуску, хоча цього не
було у звичаях Згромадження».
Інша з сестер зазначила: «Кожна з нас, а було нас
тридцять дві, відчувала себе улюбленою так, якби була
найголовнішою. Навіть коли їй виповнилось вісімдесят
років, досконало виконувала свої обов’язки. Активно
служила хворим, а також і сестрам. Любила мир, порядок
та гармонію. Її присутність мобілізувала оточуючих та
притягувала до Бога».
 МАРІЙНА ДУХОВНІСТЬ. Особливий вплив
на духовне життя сестри Станіслави мали об’явлення
Непорочної Діви Марії, в яких вона брала участь з
28 червня до 16 вересня 1877 року. Вони зробили її
чутливою до Марійного культу. Коли вона вступила до
Сестер Милосердя, знайшла атмосферу, де Марійний
культ розвивався ще більше. Часто пригадувала слова св.
Вікентія про наслідування Марійних чеснот. Св. Луїза
завжди називала Марію єдиною Матір’ю Згромадження.
Після того, як залишила родинну парафію в Ґітжвальді,
сестра зберігала цілковиту таємницю щодо об’явлень.
Багато сестер підозрювали, що це вона належала до дівчат,
яким об’являлась Божа Мати, але ніколи в її присутності не
розмовляли про це. Лише раз було, що одна з постуланток
прямо її запитала: «Чи справді, що сестра, коли була
молодою дівчиною, бачила Пресвяту Богородицю?».
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Сестра з усмішкою лише сказала: «Яка ти цікава!». Однак
постулантка, не здаючись, показала на фігурку Матері Божої,
яка стояла на столі, запитала: «Чи Богородиця, котру сестра
бачила, була подібною до цієї, що на столі, чи була такою
гарною, як на Чудотворному Медальйоні?». Сестра ще раз,
уникаючи прямої відповіді, сказала: «Непорочно Зачата є
невимовно гарною».
Сестри, які співпрацювали із сестрою Станіславою,
пригадували, що культ Божої Матері в її житті був винятково
глибоким. До Марії вона молилася з великою любов’ю та
відданістю. Віддавала під її опіку спільноту сестер, хворих
та персонал лікарні.
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VI. СВЯТІСТЬ ЖИТТЯ СВІТСЬКИХ
Кожна людина створена Господом Богом на Його образ
і подобу. Кожному з нас Він дав розум, вільну волю та
безсмертну душу. Бог покликав людину до життя, покликав її
до участі у житті, яким жив сам.
Наше життя – це дар нам від Бога, це запрошення до
участі у Божому житті, це покликання жити «повнотою
життя». Він запрошує нас жити у святості: «Тож будьте
досконалі, як Отець ваш небесний досконалий» (Мт. 5, 48).
Саме це покликання розвивали в собі багато світських
осіб, які щоденно та сумлінно, виконуючи свої обов’язки, що
були на них покладені, зростали в любові. Їх приклад засвідчує,
що святість не є зарезервована лише для богопосвячених
осіб або чимось недосяжним, а є покликанням і водночас
завданням кожної людини. Це є те, чого повинна прагнути
кожна людська душа.
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Свята у щоденному житті

Свята Джанна Беретта
Молла
(1922–1962)
ЖИТТЯ
Дорога до святості розпочалась
для Джанни вже в родинному домі.
Вона народилася 4 жовтня 1922
року в Мадженті (регіон Ломбардія,
провінція Мілан). Була десятою із
тринадцяти дітей. Її батька звали
Альберто, а маму – Марія. Батьки Джанни, які щоденно жили
францисканською духовністю, були для дітей справжнім
взірцем християнського життя. У родинному домі дівчинка
росла в дусі щоденної молитви. Вчилася розуміти сенс
жертви з любові, турботи за ближнього.
Після того, як пережила духовну віднову, яку провів єзуїт
о. Аведано, вона стала на дорогу наслідування Ісуса всім
своїм молодим серцем. Із записів того періоду знаходимо
численні молитви до Ісуса та Пресвятої Діви Марії з
проханням, щоб Господь дозволив їй розпізнати Божу волю.
Так писала, коли мала 16 років: «Ісусе, обіцяю Тобі, що
підкорюся всьому тому, що мені призначиш. Дозволь мені
лише пізнати твою волю. Роблю святу постанову робити
все для Ісуса. Кожний мій вчинок жертвувати Ісусу».
Виконанням цих молодіжних постанов була подальша
життєва дорога Джанни – ретельне навчання, вибір професії,
реалізація покликання до родинного життя.
Молодою дівчинкою вона активно брала участь у
діяльності Католицької Акції. Джанна прагнула з’єднати
своє життя з Богом. Щоденно практикувала медитацію,
поклонялася Пресвятим Дарам, часто сповідалася, щоденно
приступала до Причастя та поглиблювала правди католицької
віри. Намагалася спочатку сама реалізовувати те, до чого
заохочувала дівчат із Католицької Акції. Казала їм, що «тільки
139

тоді, коли самі будемо переповнені благодаттю, зможемо
передавати її оточуючим, бо хто не має, той не може дати».
Формація дозволяла їй свідомо виконувати конкретні дії для
Царства Божого. Апостолат Джанни став суттю її життя.
Вона служила всюди, де посилав її Бог: вдома, у школі, серед
знайомих та всіх, хто потребував допомоги. Її супроводжувала
одна мета – вона хотіла стати цілковитим даром для інших,
як Ісус. Не шукала своєї вигоди, похвали чи нагород. Жила,
як звичайна дівчина, намагалась робити добро, часто ціною
зречення та страждання. Завжди пам’ятала свою матір, яка
сама шила одяг для свої дітей, щоб заощадити кошти для
місіонерів. Також вона брала активну участь у благодійній
діяльності, допомагаючи старшим та потребуючим людям,
як член Конференції св. Вікентія де Поля.
Вибір професії лікаря виявився підсумком бажань
Джанни. Свідома своїх природних здібностей, вона прагнула
всім серцем служити іншим. Свою працю приймала як місію,
конкретне завдання від Бога. Ось одна з особистих думок
Джанни: «Ми маємо можливість, якої немає священик.
Наша місія не закінчується тоді, коли ліки вже не діють.
Є ще душа, яку треба вести до Бога, а слово лікаря має
авторитет. Кожен лікар повинен передати хворого
священикові. Католицькі лікарі дуже потрібні».
Джанна усвідомлювала небезпеку, пов’язану з професією
лікаря. Після закінчення навчання, будучи хірургом та
педіатром, вона отримала працю в лікарні в Мезеро.
Також працювала в яслах, дитячому садку, відвідувала
потребуючих, особливо тих, яким не вистачало грошей,
щоб заплатити за відвідини лікаря чи купити ліки. Вона
часто залишала в медичній книжці гроші на потрібні ліки,
підтримувала порадою та добрим словом втомлених мам.
Одночасно вона й надалі розпізнавала своє покликання.
Хотіла стати світською місіонеркою в Бразилії, де працював
один з її братів-священиків (о. Альберт). З огляду на багато
труднощів, зокрема і стан здоров’я (погано переносила
тропічний клімат), Джанна не могла реалізувати своє бажання.
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Віддана молитва до Бога, який є джерелом усякого добра,
паломництво в Лурд та розмова із духовним керівником
допомогли розпізнати її покликання до родинного життя.
Вже тоді вона була переконана, що «кохати – це означає
прагнути вдосконалювати себе та людину, яку кохаєш,
переборюючи власний егоїзм, жертвуючи себе. Любов має
бути цілковитою, повною, керованою Божим правом та має
тривати вічно в небі».
24 вересня 1955 року в храмі св. Мартіна у Мадженті
Джанна та П’єтро Молла одружилися. Період заручин,
сповнений веселими зустрічами, розмовами, спільними
молитвами, підтвердив, що Джанна прагнула всім серцем
стати для П’єтра гідною дружиною. Також і він, невпинно
дякуючи Божій Матері за дар своєї нареченої, просив Ісуса,
щоб міг стати здатним до виконання ролі чоловіка та зробити
Джанну щасливою.
«З Божою допомогою вчинимо все, що тільки можливо,
щоб наша родина могла стати малою світлицею, де Ісус
буде царювати над всіма нашими вчинками, прагненнями та
діями», – писала Джанна в одному з листів у час заручин,
дякуючи Богові за дар зустрічі.
19 листопада 1956 року в них народився син П’єрлуїджі,
11 грудня 1957 року – донька Маріоліна, а 15 липня 1959 року
– донька Лаура. Джанна виконувала обов’язки дружини та
матері з властивою їй відданістю. Її чоловік згадував: «Вдома
ти була завжди зайнята. Не пам’ятаю, щоб ти колись
байдикувала або відпочивала протягом дня… Пам’ятаю,
що кожного дня ти молилась та проводила медитацію. Ти
розмовляла з Богом та дякувала Йому за дар чудових дітей».
Джанна була радісною, усміхненою та приязною жінкою.
Дбала про свій вигляд, модно вдягалась, любила відпочинок
у засніжених горах. Вміла показати, яким важливим у
сімейному житті є сімейний відпочинок. Вона була часто
дуже втомленою через надмірну працю. Труднощі кожної
вагітності намагалась переносити в тиші свого серця, щоб
не турбувати ближніх власними переживаннями. Все у житті
141

приймала як дар милосердного Бога та мала повагу до цього
дару.
Цілковита довіра Божому провидінню та занурення
у Божу Любов дали змогу Джанні вийти переможницею з
останнього випробування в житті, коли за життя дитини вона
пожертвувала власним життям. Коли у неї виявили злоякісну
пухлину матки, Джанна очікувала четверту дитину. Любила
її від самого зачаття. Будучи лікарем, вона добре знала
про загрозу, яку спричиняє хвороба як для матері, так і
для дитини. Їй пропонували зробити аборт, щоб рятувати
своє життя, однак вона не погодилась вбити дитину. Лікарі
видалили пухлину, яка була пов’язана з реальною загрозою
для вагітності. Операція була успішною, тож дитина могла
далі розвиватися. Незважаючи на реальну загрозу каліцтва
дитини, а навіть передчасні пологи, вона просила Бога про
охорону для своєї маленької дитини. Молитва Джанни була
вислухана. І третя дочка (Жанна Емануеля) народилася 21
квітня 1962 року. На жаль, не вдалося врятувати життя матері.
Лікарі виконали її волю: «Якщо потрібно буде вибирати
між моїм життям та дитини, то виберіть дитину».
Джанна була свідомою, що може залишити сиротами трьох
маленьких дітей, яким, без сумніву, також була потрібною.
Однак вона була переконана, що не може виховувати своїх
дітей ціною вбивства наймолодшої.
Джанна померла 28 квітня 1962 року, тиждень після
пологів у великих стражданнях (у віці 39 років). Була
похована на цвинтарі в Мазеро.
У 1980 році розпочався її беатифікаційний процес. 24
квітня 1994 року папа Йоан Павло ІІ зачислив Джанну до
лику блаженних, а 16 травня 2004 року проголосив її святою.
Літургійний спомин відзначають 28 квітня.
ПОСЛАННЯ
 На перший погляд Джанна Беретта Молла є для нас
недосяжною. Водночас треба собі усвідомити, що Джанна є
святою у щоденності. Вона, як кожна жінка, дружинна, мати,
бабуся, тітка, піклувалася, любила, щоденно готувала їсти,
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виконувала хатню роботу, обдаровувала добрим словом,
підтримувала потребуючих. Однак вона це все робила з
любові до Христа і для Нього. П’єтро Молла після смерті
дружини сказав: «Ніколи не думав, що живу із святою
людиною. Святість є щоденністю життя, що переживає
в Божому світлі… Все, що ти вирішувала, і все, що робила,
завжди і у всьому шукала Божу волю через молитву та
Євхаристію».
 Джанна Беретта Молла була справжнім знаком
божественної любові. У листі до свого майбутнього чоловіка,
декілька днів до їх одруження, вона писала: «Любов є
найкрасивішим почуттям Господа, яке Він вклав у душу
чоловіка та жінки».
Наслідуючи приклад Христа, який «…полюбивши
своїх… полюбив їх до кінця» (Йо 13, 1), ця свята матір
родини залишилася героїчно вірною обітницям, які вона
дала в день свого весілля. Величезна жертва, яку вона склала
своїм життям, свідчить, що тільки ті, котрі мають мужність
повністю віддати себе Богу та іншим, можуть наповнити
себе самих.
Через приклад Джанни Беретти Молли нехай
наш вік заново відкриє чистоту, доброчесну та плідну
красу подружнього життя як відповідь божественному
покликанню. (З проповіді Святішого Отця Йоана Павла ІІ
під час канонізаційної меси 16 травня 2004 року).
 У День матері 1994 року, в рік Родини, папа Йоан
Павло ІІ беатифікував Джанну Беретту Моллу в присутності
її чоловіка, братів, сестер, а також її дітей. Він вказав на неї як
на приклад для всіх матерів, зазначивши: «Жінка незвичайної
любові, прекрасна дружина та мати, вона дала свідоцтво
в своєму щоденному житті згідно з Євангельськими
чеснотами. Вказуючи на цю жінку як приклад християнської
досконалості, ми б хотіли звеличувати всіх високонатхненних
матерів, які повністю віддають себе своїм родинам, які
народжуючи страждають, які готові щоденною працею
і щоденною посвятою віддавати іншим все, що мають
найкраще».
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Святий для молоді
третього тисячоліття

Блаженний П’єр
Джорджіо Фрассаті
(1901–1925)
ЖИТТЯ
Блаженний П’єр Джорджіо
Фрассаті народився 6 квітня
1901 року в Турині (Італія).
Фрассаті – це молодий італієць, який не був втіленням досконалості, мав труднощі з на-

вчанням та курив цигарки.
Батько (Альфред Фрассаті) був юристом, засновником
та редактором ліберального журналу «La Stampa», активно
брав участь у політичному житті. Мати (Аделаїда) була
художницею. В 1902 році народилася сестра П’єра (Лучія),
яка згодом стала його біографом, а передусім найближчою
приятелькою.
П’єр був здоровим хлопцем, мав добру фізичну форму
(активно займався альпінізмом, добре плавав, катався на
лижах та їздив верхи), його любили друзі, яких він часто брав
із собою у турпоходи по Альпах, які розташовувались поряд,
а також на молитву в храм, на процесії та адорації.
У 1918 році Фрассаті приєднується до Католицької
Акції та Маріїної Конгрегації, також розпочинає діяльність
у благодійній організації – Конференції св. Вікентія де Поля
у Турині. 28 травня 1922 року він вступив до ІІІ Ордену св.
Домініка (світський орден), тоді прийняв ім’я Джироламо
(на честь Савонарола).
П’єр розвивав своє релігійне життя, беручи участь у
Службі Божій, під час якої завжди приймав Причастя. Мав
дар постійної молитви – був людиною молитви, молився
завжди, довго та всюди: в своїй кімнаті, під час подорожей, на
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вулиці, у трамваї, у потязі, у храмі, який відвідував щоденно.
Особливо багато часу проводив на нічних молитвах перед
Пресвятими Дарами. Щоденно молився на розарію. Велике
значення для розвитку його духовного життя мало читання
текстів Святого Письма. Раз у році брав участь в закритих
реколекціях у домі Отців Єзуїтів.
У 1924 році зі своїми друзями утворив неформальне
«Товариство Темних Типів» (Societa Tipi Loschi), метою
якого було проголошувати віру та молитву через спільні
гірські прогулянки.
У 1920–1922 роках батько П’єра був консулом у Берліні.
У той час Фрассаті часто бував у Німеччині та зав’язав
контакти з багатьма тамтешніми католиками, серед яких
був згодом добре відомий теолог Карл Ранер. Також його
цікавило життя шахтарів, після закінчення навчання він
хотів ділити з ними їхнє нелегке життя: «… Буду інженеромшахтарем, щоб ще більше служити Христу…».
Фрассаті мав одну сестру, яка на півтора року була
молодшою, через неї родина Фрассаті була пов’язана з
Польщею. 1925 року Лучія вийшла заміж за молодого
польського дипломата Яна Гавронського. Саме Лючія
Фрассаті-Гавронська поширювала інформацію про свого
брата. Писала багато книжок та перекладала їх на різні
мови, також на польську. Тепер цю справу продовжує її
дочка Ванда Гавронська.
П’єр був цілковито відданий потребуючим, роздавав їм
все, що мав. Ходив пішки, хоча, будучи сином сенатора, міг
мати власного водія. Все це робив для того, щоб заощаджені
гроші віддати вбогим. Одна з його подруг казала, що «П’єр
перевищував другу заповідь тому, що любив ближнього
більше, ніж самого себе». Сам він у своєму служінні не
бачив нічого особливого, стверджуючи, що служба вбогим
є однією можливістю, якою може виявити вдячність
Христові за те, що кожного ранку приходить до його серця
в Святому Причасті. Тому він щодня відвідував найбідніші
вулиці Турину. Захопливою є його вразливість і турбота,
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якою огортав хворих людей, інвалідів і покинутих,
відвідував їх у Туринській лікарні та притулку. Писав:
«Хто допомагає хворому – той виконує особливу роботу,
не всім вистачає відваги, щоб опинитись у неприємній
ситуації, часто також і в небезпечній.. Хто піклується
про хворого… є особливо благословенним, адже важко
нам брати страждання інших на себе, бо самі маємо
багато особистих переживань та нещасть».
Блаженний П’єр Фрассаті помер 4 липня 1925 року,
маючи 24 роки, від поліомієліту, яким правдоподібно
заразився від бідних, котрим допомагав. 20 травня 1990 року
папа Йоан Павло ІІ зачислив його до лику блаженних. Він
є покровителем молоді та студентів. Літургійний спомин
відзначається 4 липня.
ПОСЛАННЯ
 ФРАССАТІ Й УБОГІ.
«Ісус відвідує мене в Причасті кожного дня, а я віддячусь
Йому доступним мені способом, відвідуючи Його бідних».
«Друзі… кожний з вас знає, що фундаментом нашої
релігії є любов, без якої вона б перетворилась у порох. Не
будемо справжніми католиками, допоки не сформуємо
нашого життя згідно із заповідями, які містять сенс
католицької віри: любити Бога з усіх своїх сил і любити
ближнього, як самого себе… Насильство сіє ненависть, а
потім збирають урожай. Милосердя сіє в людині мир, однак
не є це мир з цього світу, а Справжній Мир, яким лише віра в
Ісуса Христа може нас обдарувати. Знаємо, що ця дорога є
важкою, хоч на перший погляд здається красивішою, легшою
та дає більше задоволення. Однак, якби ми могли зрозуміти
тих, які, на жаль, ходять спотвореними дорогами, ми б
побачили, що вони ніколи не мають у собі того миру, який
має той, хто зрікся матеріального достатку, щоб піти за
Божим Правом». (Нотатки П’єра до промови про милосердя
до колег з FUCI)
 П’ЄР НЕ ЛИШЕ ГОВОРИВ ПРО МИЛОСЕРДЯ...
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«Улюбленою метою його подорожей були притулки
Котоленго. Він проходив між рядами ліжок, утішаючи тих
нещасних людей, із задоволенням розмовляв з ними, називав
їх братами і ніколи не забував, не відчуваючи відрази і
не боячись заразитись, цілував кожного, як найкращого
друга». (M. Ghemlera)
«Під час відвідин у лікарні ми зустріли хвору родину,
яка складалася з батька, матері та двадцятирічного сина,
обличчя якого було знівечене проказою. П’єра зворушив
вигляд цього нещасного хлопця: «Пані зараз бачить, яким
цінним є здоров’я, що ми маємо». Через декілька хвилин
сказав знову: «Однак спотворення обличчя у цього хлопця
зникне, коли ввійде до неба. Думаю, що нашим здоров’ям
маємо служити тим, які його не мають, в іншому випадку
ми би зрадили цей великий Божий дар та Його благодать,
яку відчуваємо». (J. Vigna)
«Після смерті П’єра прийшла до мене пані Х. і, плачучи,
сказала, що їй його не вистачає, він був для неї найсильнішою
опорою. Розповідала, скільки цей хлопець вчинив для неї,
як завдяки йому вона могла довше залишатись у лікарні,
як потурбувався про її перевезення додому, як був хресним
батьком для її дитини та приніс одяг на хрещення. Коли її
чоловік, який дуже пив, мав вийти із в’язниці, П’єр чекав
на нього, а потім відвів його на фабрику, в якій не вимагали
характеристики. Ось ким був П’єр для бідних». (J. Nebbia)
«…Милосердя, яке живиться щоденним контактом
з Христом та радісною медитацією над листами св.
Катерини Сієнської та св. Павла, гімн любові, який він
постійно носив при собі, були принципом усього життя
П’єра. Цей принцип бачимо у П’єра, коли ще він був
дитиною. Швидко знімав взуття і шкарпетки та давав
потребуючій жінці. В агонії, спаралізованою рукою, з болем
записував на аркуші паперу прізвища людей, яким уже не
міг допомогти і яких доручив опіці своїх друзів. Милосердя
у П’єра не полягало в тому, щоб дати щось бідному, а в
тому, щоб дати їм себе. Бідні та страждаючі були його
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улюбленцями. Вважав себе їхнім слугою, а служіння їм – за
привілей». (Prof. G. Lazzati)
 На перший погляд життя П’єра, повного енергії
молодого сучасного хлопця, не вирізнялося чимось особливим.
Саме в цьому оригінальність його особи, яка закликає до
наслідування.
Віра та події щоденного життя поєднуються в ньому в
гармонійну єдність так, що любов до Євангелія виявлялась
на практиці через наповнення любов’ю, цілковите віддання
себе вбогим та потребуючим, яке поглиблювалось до
останніх днів хвороби, що призвела до смерті. Захоплення
красою і мистецтвом, пристрасть до спорту та гір,
цікавість до соціальних проблем для нього не є перешкодою
у постійному контакті з Абсолютом.
Повністю занурений у таємницю Бога, повністю
присвячений служінню ближньому – так можна коротко
охарактеризувати його перебування на землі.
П’єр реалізував своє покликання світського християнина
через різноманітні форми соціального і політичного
зобов’язання у бурхливому житі сучасного суспільства,
байдужого та часто ворожого до Церкви. У дусі цього
віддання він зміг дати імпульс різним католицьким рухам,
в діяльності яких він брав участь з ентузіазмом; передусім
FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) та
Католицька Акція стали для нього справжньою школою
християнської формації.
Помер в молодому віці, проте мав життя, наповнене
духовними плодами, щоб піти «до справжньої батьківщини
та співати Богу славу», – Йоан Павло ІІ. Рим, 20 травня
1990 року (день беатифікації).
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Приклад католика наших днів

Блаженний Контардо
Ферріні
(1859–1902)
ЖИТТЯ
Блаженний Контардо Ферріні
народився 4 квітня 1859 року в
Мілані. Його родина була скромною
та
дуже
релігійною.
Батько
(Рінальдо) був професором фізики
та математики у політехнічному
інституті в Мілані, мати – Луїджа Буччеллаті.
Після закінчення середньої школи, маючи сімнадцять
років, Контардо почав вивчати право в університеті у
Павії. Після чотирьох років навчання отримав диплом
магістра права, навчання продовжив у Берліні. В 24 роки
здобув докторат та повернувся до свого рідного міста, там
в університеті отримав посаду викладача римського права.
Його наукова кар’єра швидко розвивалась. Контардо
став одним з найвідоміших знавців римського права.
Після короткого перебування в університетах Мессіна
та Модена, де був деканом факультету права, в 1894 році
повертається до Павії, де прожив решту свого життя.
Також викладав і в рідному Мілані.
Це був важкий час для католиків. Ліберальні
уряди намагалися усунути релігію з публічного життя.
Здавалося, що масони, антиклерикалізм, низька якість
морального життя надають напрямок академічному життю.
Однак Контардо діяв всупереч моді, яка розвивалася в
університетському оточенні. Він вів глибоке релігійне
життя. Щоденно брав участь у Святій Літургії та приймав
Святе Причастя. В 1886 році вступив до Францисканського
Ордену Світських, намагаючись вірно наслідувати ідеал
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францисканського життя.
У 1895–1899 роках, виконуючи функцію правного
радника Мілану, Контардо підтримував занедбані
ліберальним урядом католицькі школи. Активно працював
над тим, щоб в Італії був заснований перший католицький
університет. Католицький університет Святого Серця
(Università Cattolica del Sacro Cuore) був заснований 20
років після його смерті.
Контардо зауважував, що немає суперечності між
вірністю Богові та державною чи науковою працею.
Свій час Контардо присвячував праці, молитві та ділам
милосердя. Взірцем для нього був святий Вікентій де
Поль. Належав до Конференції св. Вікентія де Поля.
Для своїх студентів він був вимогливим, але водночас
завжди веселим, був покірним і завжди допомагав іншим.
Вирізнявся працьовитістю, його наукова спадщина
налічує понад 200 праць, що видані у п’ятьох томах. Його
праця з карного римського права ще багато років була
фундаментальним текстом для студентів та науковців.
Кондардо Феріні помер від тифу 17 жовтня 1902 році,
відпочиваючи на озері в місті Суна, після того, як попив
води із зараженої криниці під час однієї зі своїх гірських
прогулянок.
У Суні Контардо бував часто. Любив довгі прогулянки
в Альпах, які розташовувались поряд. Про них писав:
«Бог говорить до людини через хмари на вершині гір,
через шум річок, блискучі простори білого снігу, сонце,
яке розмальовує захід кольором крові, вітер, який зриває
листя з дерев…». Одного разу під час перебування в
Модені, роздумуючи над своєю смертю, записав: «Якби я
міг вибрати місце, де маю померти, то вибрав би Суну.
В Модені моя смерть мало би кого зворушила, можливо,
ректора університету та декілька професорів. У Суні в
моїй останній подорожі мене би супроводжували всі, з
кожного дому, діти, бідні, страждаючі, ті, які моляться,
ті, які справді підтримали мою душу проханнями до
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Бога…». Бог вислухав його прохання. Контардо був
похований в Суні. Згодом його реліквії були перенесені
до церкви Ісусового Серця Католицького університету
Святого Серця в Мілані.
13 квітня 1947 року папа Пій ХІІ зачислив його до
лику блаженних, назвавши «прикладом католика наших
днів». Літургійний спомин відзначають 17 жовтня.
ПОСЛАННЯ
 Своїм тихим служінням Контардо говорив так,
що його слова доходили навіть до дуже далеких від Бога
атеїстів. Він не намагався «навертати», лише давав змогу
через свої дії побачити Божу доброту. Близький приятель
професора Ферріні, прелат Акілле Ратті (згодом папа
Пій ХІ) так говорив про нього: «Я не знаю нічого про
якісь надзвичайні, чудесні дари, якими би Бог обдарував
Контардо Ферріні, але його відважна віра, християнське
життя в ті часи і в тому місті мені завжди здавалися
дивом…».
Перед Другою світовою війною постать професора
Ферріні була більш відома. ніж сьогодні. Він був взірцем
для католицьких науковців та інтелектуалів.
У жовтні 1973 року патріарх Венеції Альбіно Лучані,
майбутній папа Йоан Павло І, в одній своїй проповіді
про важливість молитви на розарію сказав: «…Коли
блаженний Контардо Ферріні, професор в Університеті у
Павії, йшов на обід, то запрошував свого гостя відмовити
молитву на розарію разом із ним...».
 Науковий успіх не зруйнував Контарду правдиву
ієрархію цінностей. Він не уявляв собі «життя без
молитви, прокинутись без того, щоб побачити усміх
Бога, вечірнього відпочинку без прихилення голови на груди
Христа». У листі до приятеля Вітторіо Мапеллі зазначав:
«Прошу Господа, щоб молитва, яка виходить з моєї душі,
ніколи не вмерла в моїх устах. Щоб день, коли ця тиха
молитва не з’явиться на моїх вустах, був останнім днем
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мого життя. В іншому випадку це означало би, що Бог
мене покинув…».
Контардо не приділяв уваги матеріальним благам,
більшість зароблених грошей роздавав потребуючим.
Писав, що «покора є правдою і лише правдою. Вона є
гідністю життя… Завдяки їй не впадаємо у розпач,
бо знаємо, що ми в добрих руках… Покора – це аромат
скритих чеснот, який возноситься над Божим престолом,
це бальзам лагідності, доброти та миру у взаєминах з
братами…».
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«El Pelé”

Блаженний Сеферіно
Хіменес Малья
(1861–1936)
ЖИТТЯ
Є чимало неточностей щодо
його походження і місця народження. Достеменно відомо, що місцем
народження Сеферіна є каталонська
Беневенте-де-Сеґрія у провінції Леріда (північний схід Іспанії) або поселення Альколеа-деСінка, поблизу Барбастри (в Арагонії).
Блаженний Сеферіно народився в сімї Хуана Хіменеса
і Хосефі Малья. Дата народження також є під сумнівом,
оскільки є дві версії щодо цього – 1861 або 1865 рік. Цю
розбіжність у роках пояснюють приналежністю Сеферіно до
кочівних родин (роми). У той час рік народження хлопчика
часто приховували, щоб уникнути військової служби.
Родина Сеферіно вела кочівний спосіб життя,
заробляючи лозоплетінням. Відомо, що Сеферіно разом
зі своїм дядьком ходив по селах і продавав виготовлені
вироби. Рідні пригадують слова Сеферіно, який розповідав
що, повертаючись з ринку, радів, коли бачив, що з димаря
йшов дим. Це означало, що сьогодні він не буде голодним.
Припускають ймовірність того, що малий Сеферіно також
ходив просити милостиню. Сеферіно ніколи не відвідував
школи і до кінця свого життя так і не навчився читати
і писати. На зламі ХІХ–ХХ століть це явище не було
винятковим. Очевидно, потрібно вважати винятком той
факт, що Тереса Хіменес Кастро, яка народилася в Лерідо
і потім стала дружиною Сеферіно, закінчила декілька років
шкільної програми.
Після одруження з Тересою Кастро Сеферіно починає
займатися торгівлею та доглядом за кіньми, ослами. На
153

кінських ярмарках заслужив собі репутацію компетентного
та простого продавця. У книзі пані Фандоси зазначено:
“На ярмарках, де торгувалося тваринами, Сеферіно дуже
швидко вдосконалювався у своєму ремеслі (став мов риба
у воді). Він дотепно використовував будь-яку дозволену
можливість, щоб привабити покупця: добрий жарт, якусь
видуману історію, яскраві порівняння чи безвинні фокуси.
Ніколи, однак, не використовував підступу чи брехню”.
Сеферіно з Тересою не мали власних дітей, але вся
малеча з околиці і діти його брата страшенно його любили.
Він скликав малих дітей з ромських родин, а також дорослих
сусідів і тлумачив їм Святе Письмо, навчав їх молитов.
Проблеми, які кожного дня виникали у ромській спільноті,
Сеферіно завжди вирішував мирним шляхом. Очевидці
стверджували, що він завжди з великою пошаною ставився
до дітей, “так, неначе б вони були дорослими”. Багато разів
читав спільно як з ромськими, так і з іспанськими дітьми.
Був завжди дуже милий та усміхнений. Переказують, що
Сеферіно ніколи не сперечався з Ромами, так само, як і з
“ґаджями” (так називають роми людей зі світлим кольором
обличчя). Його родичі та приятелі дуже цінували його вміння
дипломатично вирішувати спірні питання, що виникали. Щоб
зменшити напруження під час сварки, він кожному визнавав
трішки правди, за це всі його дуже любили і шанували.
Сеферіно завжди гордо визнавав, що він – ром. Свідки
згадують про нього як про покірного, однак водночас
веселого та завжди готового допомогти.
На початку 20-х років ХХ століття Сеферіно опинився
у в’язниці. Це сталося під час його перебування в
каталонському Ель Вендрелл, коли один купець між мулами
Сеферіно впізнав своїх мулів, які від нього того дня викрали.
Міська поліція відразу ж ув’язнила Сеферіно. На допомогу
йому прийшов його приятель Ескварда. Вирок суду розвіяв
будь-які підозри щодо причетності Сеферіно. Цих мулів
хтось викрав, а потім перепродав їх Сеферіно, котрий нічого
не знав про їхнє походження. Він також подав суду документ,
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який засвідчував, що він заплатив за цих мулів. Очевидці
засвідчують, що того дня Сеферіно йшов навколішках з
двома свічками аж до костелу (майже 700 метрів), щоб за все
подякувати Господу. Від того часу став ще побожніший.
У Святій Месі брав участь не лише на свята й
урочистості, а майже кожного дня. На початку 20-х років
Сеферіно запросили до членства одного товариства, що
називалося Товариство Євхаристійних четвергів, членами
якого були найвпливовіші мужі міста. Їхнім обов’язком
зокрема було брати участь у годинних адораціях, які
проводили кожного четверга. Багато людей також згадують,
що Сеферіно супроводжував священиків під час їхніх
пасторальних візитів у лікарнях, багато разів був присутнім
на похоронах та обрядах хрещення, під час яких, разом зі
своєю дружиною, щедро обдаровував новонароджених.
Часто відвідував хворих у місцевому притулку. Своє
членство у благодійному Товаристві св. Вікентія намагався
тримати у таємниці і фінансово допомагав завжди анонімно.
Нікого ніколи не хотів принизити і завжди дуже розважливо
роздавав милостиню: чи то допомагав купити молоко матері
для своїх дітей, чи то придбав для когось одяг або нагодував
безпритульного. Допомагав передусім тим, хто справді
перебував у великій скруті.
У грудні 1922 року померла Сеферінова жінка. Після
її смерті Сеферіно ще більш інтенсивно почав переживати
свою віру. У старості Сеферіно часто приходив навідатися
до родини де Отто, де завжди на нього чекала кімната і
накритий стіл. Діти цієї родини вважали його членом родини
і завжди з любов’ю згадували оповідання та легенди, які
Сеферіно розповідав їм перед сном. Барвисті оповідання з
іспанської літератури та легенди про святих також згадують
і діти Пепіти. Сеферіно, який не вмів читати, очевидно, знав
їх із театральних постановок, які показували кочуючі роми.
Коли Республіканський народний фронт 1936 року виграв
вибори в Іспанії, на це відразу відреагували антидемократичні
сили клерикально-фашистським військовим путчем на чолі
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з генералом Франко. Позиція Церкви викликала жорстоку
громадянську війну, під час якої доходило також до нападів і
на представників Церкви. Після поразки правих сил у лютому
1936 року життя не було спокійним також і у Барбастрі.
Місцеві згадують, що вільно пересуватися містом було
небезпечно.
Сеферіно хотів знати, що діється в місті, а коли побачив,
як військові арештовують священиків, то відразу почав їх
захищати. Солдати накинулися на Сеферіно, він впав на землю,
ті почали бити його руками, а коли в його кишені знайшли
маленький ніж та розарій, то одразу ж заарештували і відвели
до місцевого монастиря, який в той час був в’язницею. Разом
із Сеферіно там перебувало 350 ув’язнених. Тут його відвідав
молодий анархіст Євгеніо Сопена, член революційного
комітету, який добре знав Сеферіно. Бажаючи вберегти його
від подальших страждань, він почав намовляти Сеферіно,
щоб той віддав йому розарій, тоді б його випустили. Сеферіно
відмовився від такої пропозиції і. як говорять свідки, почав
ще більш ревно молитися. Наступних 15 днів він провів у
камері.
На світанку 9 серпня 1936 року Сеферіно разом з іншими
12 в’язнями перевезли вантажівкою на кладовище. Водій
згодом засвідчив, що Северіно, якому на той час було 75
років, під час руху голосно викрикував: “Хай живе Христос,
Цар.” Коли в’язнів привезли на кладовище, їх вишикували
біля стіни і розстріляли. Сеферіно до останнього подиху
міцно стискав розарій у своїх руках.
4 травня 1997 року папа Йоан Павло ІІ проголосив його
блаженним. Літургійний спомин відзначають 4 травня.
ПОСЛАННЯ
 Блаженний Сеферіно Хіменес Малья не є відомою
постаттю, а тим більше у церковних колах. Але в наш час ця
особа знову привертає до себе нашу увагу передусім з огляду
на недавню беатифікацію.
 Можливість бути проголошеним блаженним або
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святим 60 років після смерті є досить незвичайною подією.
Однак 4 травня 1997 року Католицька Церква за участю
Папи Римського Йоана Павла ІІ проголосила Сеферіно
блаженним, зважаючи на його мученицьку смерть. Під
час проповіді Святіший Отець сказав: «…Називаю вас
друзями» (Йо 15, 15). Також у Барбастро циган Сеферіно
Хіменес Малья, відомий як «El Pelé”, помер за віру, в якій
він жив. Його життя засвідчує, як Христос присутній у
різних народах і расах, що всі покликані до святості, якої
досягають виконуванням Його заповідей та перебуванням
в Його любові (пор. Йо 15, 11). «El Pelé”, незважаючи
на власну бідність, був щедрим і гостинним для бідних;
чесним у своїй діяльності, вірний своєму народу та його
циганській расі, наділений надзвичайним природним
інтелектом і даром радити. Він був насамперед людиною
глибоких релігійних переконань.
Його часта участь у Святій Службі, відданість
Богородиці з молитвою з розарієм, членство в різних
католицьких асоціаціях допомогли йому міцно любити
Бога і ближнього. Навіть із ризиком для власного життя
він, не вагаючись, став на захист священика, якого мали
заарештувати, тому його кинули у в’язницю, де він ніколи не
переставав молитися і згодом був розстріляний, стискаючи
розарій у своїх руках. Блаженний Сеферіно Хіменес Малья
знав, як нести мир і солідарність серед своїх, часто в
середовищі конфліктів, які іноді бувають між циганами,
демонстрував, що любов Христа не обмежується на раси
чи культури. Сьогодні «El Pelé” заступається за всіх нас
перед нашим спільним Отцем і Церква пропонує його як
зразок для наслідування та приклад загального покликання
до святості, особливо для циган, які мають тісні культурні
та етнічні зв’язки з ним».
 Яскравим прикладом поведінки Сеферіно може бути
ситуація, яка сталася в 1919 році. У минулому голова міста
Рафаель Хордан вже тривалий час хворів на туберкульоз,
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під час однієї подорожі з ним стався напад кашлю з кров’ю.
Сеферіно, не вагаючись ні миті, не боячись заразитися
хворобою, взяв хворого на плечі й відніс додому, втішаючи
його дорогою. Цей вчинок викликав велике захоплення у всіх.
Згодом брат Рафаеля відшукав Сеферіно, щоб віддячитись.
Він порадив Сеферіно їхати в Францію і купити там загін
мулів, які потім би міг вигідно продати. Сеферіно і справді
незадовго після цього вирушив з немалою сумою грошей
у дорогу. Коли ж йому вдалося продати куплене, відразу
повернувся додому, щоб віддати позичені гроші Симонові,
брату хворого Рафаеля, а також поділитися з ним тим, що
заробив. Симон однак такий вияв шляхетності не прийняв.
Після цього Сеферіно зміг викупити дім, у якому проживав,
який до цього часу лише орендував. Часто з великим
задоволенням навчав ромів.
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