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Всім членам Вікентійської Родини  

ЮВІЛЕЙНИЙ РІК —  
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Дорогі члени Вікентійської Родини,

Нехай благодать і мир Ісуса буде завжди з нами!

Моє серце переповнюється вдячністю і радістю за цей «подарунок небес», коли вся 
Вікентійська Родина може святкувати протягом усього 2017 року 400-річний ювілей 
Вікентійської Духовності, що лишила такі глибокі сліди безумовної любові Ісуса до світу 
протягом останніх 400 років і продовжує цю справу сьогодні!

Протягом цього року Вікентійська Родина в різних куточках світу вибиратиме різні 
дати для початку святкувань. Деякі вже почали. Деякі почнуть пізніше. Але є одна дата, 
яка є витоком, початковою причиною для святкування, початком «шляху Святого Вікентія 
де Поля», початком Вікентійської Духовності: 25 січня 1617 року в селі Фольвій у Франції.

Саме в цьому маленькому селі Вікентій був вражений величезною духовною бідністю 
людей сільської місцевості. Кілька місяців потому він мав досвід величезної матеріальної 
бідності в місті Шатійон, в якому  було засновано групу Дам Милосердя, сьогодні відому 
як AIC, і яка тепер так прекрасно засвідчує Вікентійську Духовність по всьому світу. Він 
почав надихати інших змінювати своє життя зсередини, а також йти до тих людей, що 
мали матеріальні потреби. У той же час, він відчував своє власне особисте покликання, 
присвятивши себе повністю духовно і матеріально бідним і проповідуючи співпрацю тим 
багатьом, хто слідував по його стопах, щоб зробити принцип Євангелія «тут і тепер» 
реальністю для мільйонів і мільйонів людей протягом 400 років, що минули з того часу. Ця 
місія не закінчиться, поки принцип Милосердя не стане глобальним, поки Милосердя не 
охопить усі куточки світу і торкне серце кожної людини!

  

Тема ювілейного року, що супроводжуватиме нас протягом 
12 місяців: «чужинцем був, і ви мене прийняли...»

Вже є багато неймовірних ініціатив у Вікентійській Родині щодо святкування 400-річ-
чя Вікентійської Духовності у всіх куточках світу, на місцевому, національному та міжна-
родному рівнях, а також деякі ініціативи все ще попереду. Всі вони беруть до уваги слова 
Ісуса з Євангелія від Матея 25:31-46 такі дорогі для Вікентійців і всіх тих, хто приймає 
духовність Вікентія де Поля: «чужинцем був, і ви мене прийняли...»

Коли ми дивимося на плач убогого, ми не повинні забувати дивитися всередину себе, 
слухати плач убогого всередині нас, бачити бідність всередині нас, що волає про допомо-
гу, про свободу, про покаяння. Прийняття і визнання Вікентієм його власної бідності при-
вело його до очищення власного серця, серця, яке потім буде битися так сильно для 
людей, які знаходяться на узбіччі суспільства! Ставлення Вікентія до людини не було 
підходом теології «зверху», а скоріше ставленням до людини з власної бідності Вікентія, 
підхід теології «знизу». Привітати незнайомця всередині нас, визнати, що він існує в кож-
ному з нас, обійняти цього незнайомця, прийняти його, а потім віддати його всього Ісусу 
для зцілення наших ран, повністю віддатися Йому та повністю довіряти Його Провидінню: 
це був шлях Вікентія. Нехай це буде шляхом кожного з нас!

Довготривалі плоди цих 400 років можна спостерігати в тисячах і тисячах членів чис-
ленних гілок Вікентійської Родини, що пройшли перед нами, жили в міру своїх здібностей 
відповідно до шляху Вікентія, Вікентійської духовності. Тепер наша черга.

Крім багатьох ініціатив, які ми будемо розвивати протягом всього 2017 року, щоб 
відсвяткувати 400-річчя Вікентійської Духовності, я хотів би заохотити і закликати кожно-
го члена Вікентійської Родини, кожного з нас однією загальною ініціативою. Ця ініціатива 
не нова. Багато людей важко працюватимуть над цією ініціативою на різних рівнях в 
різних частинах світу, особливо протягом цього ювілейного року. З одного боку, ініціати-
ва є давньою, дуже давньою; з іншого боку, вона завжди постає як нова, завжди нова, як 
Євангеліє!

Я говорю про нові покликання до богопосвяченого життя в різних згромадженнях 
Вікентійської Родини і про нових членів її гілок. Зрозуміло, що ініціатива завжди виходить 
від Ісуса, але ми повинні співпрацювати і допомогти людині, яку Ісус закликає до богопо-
свяченого життя або стати членом якогось згромадження Вікентійської Родини, в най-
більш повному обсязі, щоб це покликання стало реальністю.

Ініціатива полягає в наступному: кожен з нас, колективно в групах або індивідуально, 
поставить для самого себе в цей ювілейний рік таку конкретну мету: молитися, бути уваж-
ним, шукати, заохочувати і запросити одного нового кандидата на богопосвячене життя 
в одне із згромаджень Вікентійської Родини або приєднатися до однієї з її гілок у якості 
члена. Чи це нереально? Чи це фантазія? З Ісусом все можливо!

В рамках цієї ініціативи, ми сподіваємося, протягом ювілейного року з’явиться багато 
нових покликаних і волонтерів. Інші можуть приєднатися до нас в найближчі роки, внаслі-
док святкування  400-річчя. Для Ісуса немає нічого неможливого, і нам пропонується зро-
бити все можливе для співпраці з ним. 

Все інше зробить Провидіння. Ініціатива і виклик для нас зрозумілі. Кожен член Згро-
мадження Вікентійської Родини встановлює сам собі цю мету: Я пропоную себе як інстру-
мент для Ісуса, щоб привести одного нового кандидата до Згромадження, до якого я 
належу. Члени світських гілок Вікентійської Родини чинять таким же чином, щоб залучити 
нового волонтера до своєї гілки протягом ювілейного року. Не більше, але й не менше!

Тож давайте ввійдемо в цей Рік Благодаті зі словами Святого Вікентія де Поля:
«Я бажаю вам молоде серце і любов у своєму першому цвітінні до Того, Хто 

любить нас не перестаючи, і так само ніжно, ніби він тільки починає любити нас. Бо 
всі радості Божі завжди нові і повні різноманітності, хоча сам Він ніколи не змінюєть-
ся» (Лист  288, CCD I, 408).

Нехай ювілейний рік перебуває під заступництвом  Матері Божої Чудотворного 
Медальйону, Святого Вікентія де Поля і всіх інших блаженних і святих Вікентійської 
Родини!

 
Ваш брат у Святому Вікентії,

Томаж Мавріч, CM 
Генеральний Настоятель
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Дорогі члени Вікентійської Родини,

Нехай благодать і мир Ісуса буде завжди з нами!

Моє серце переповнюється вдячністю і радістю за цей «подарунок небес», коли вся 
Вікентійська Родина може святкувати протягом усього 2017 року 400-річний ювілей 
Вікентійської Духовності, що лишила такі глибокі сліди безумовної любові Ісуса до світу 
протягом останніх 400 років і продовжує цю справу сьогодні!

Протягом цього року Вікентійська Родина в різних куточках світу вибиратиме різні 
дати для початку святкувань. Деякі вже почали. Деякі почнуть пізніше. Але є одна дата, 
яка є витоком, початковою причиною для святкування, початком «шляху Святого Вікентія 
де Поля», початком Вікентійської Духовності: 25 січня 1617 року в селі Фольвій у Франції.

Саме в цьому маленькому селі Вікентій був вражений величезною духовною бідністю 
людей сільської місцевості. Кілька місяців потому він мав досвід величезної матеріальної 
бідності в місті Шатійон, в якому  було засновано групу Дам Милосердя, сьогодні відому 
як AIC, і яка тепер так прекрасно засвідчує Вікентійську Духовність по всьому світу. Він 
почав надихати інших змінювати своє життя зсередини, а також йти до тих людей, що 
мали матеріальні потреби. У той же час, він відчував своє власне особисте покликання, 
присвятивши себе повністю духовно і матеріально бідним і проповідуючи співпрацю тим 
багатьом, хто слідував по його стопах, щоб зробити принцип Євангелія «тут і тепер» 
реальністю для мільйонів і мільйонів людей протягом 400 років, що минули з того часу. Ця 
місія не закінчиться, поки принцип Милосердя не стане глобальним, поки Милосердя не 
охопить усі куточки світу і торкне серце кожної людини!

  

Тема ювілейного року, що супроводжуватиме нас протягом 
12 місяців: «чужинцем був, і ви мене прийняли...»

Вже є багато неймовірних ініціатив у Вікентійській Родині щодо святкування 400-річ-
чя Вікентійської Духовності у всіх куточках світу, на місцевому, національному та міжна-
родному рівнях, а також деякі ініціативи все ще попереду. Всі вони беруть до уваги слова 
Ісуса з Євангелія від Матея 25:31-46 такі дорогі для Вікентійців і всіх тих, хто приймає 
духовність Вікентія де Поля: «чужинцем був, і ви мене прийняли...»

Коли ми дивимося на плач убогого, ми не повинні забувати дивитися всередину себе, 
слухати плач убогого всередині нас, бачити бідність всередині нас, що волає про допомо-
гу, про свободу, про покаяння. Прийняття і визнання Вікентієм його власної бідності при-
вело його до очищення власного серця, серця, яке потім буде битися так сильно для 
людей, які знаходяться на узбіччі суспільства! Ставлення Вікентія до людини не було 
підходом теології «зверху», а скоріше ставленням до людини з власної бідності Вікентія, 
підхід теології «знизу». Привітати незнайомця всередині нас, визнати, що він існує в кож-
ному з нас, обійняти цього незнайомця, прийняти його, а потім віддати його всього Ісусу 
для зцілення наших ран, повністю віддатися Йому та повністю довіряти Його Провидінню: 
це був шлях Вікентія. Нехай це буде шляхом кожного з нас!

Довготривалі плоди цих 400 років можна спостерігати в тисячах і тисячах членів чис-
ленних гілок Вікентійської Родини, що пройшли перед нами, жили в міру своїх здібностей 
відповідно до шляху Вікентія, Вікентійської духовності. Тепер наша черга.

Крім багатьох ініціатив, які ми будемо розвивати протягом всього 2017 року, щоб 
відсвяткувати 400-річчя Вікентійської Духовності, я хотів би заохотити і закликати кожно-
го члена Вікентійської Родини, кожного з нас однією загальною ініціативою. Ця ініціатива 
не нова. Багато людей важко працюватимуть над цією ініціативою на різних рівнях в 
різних частинах світу, особливо протягом цього ювілейного року. З одного боку, ініціати-
ва є давньою, дуже давньою; з іншого боку, вона завжди постає як нова, завжди нова, як 
Євангеліє!

Я говорю про нові покликання до богопосвяченого життя в різних згромадженнях 
Вікентійської Родини і про нових членів її гілок. Зрозуміло, що ініціатива завжди виходить 
від Ісуса, але ми повинні співпрацювати і допомогти людині, яку Ісус закликає до богопо-
свяченого життя або стати членом якогось згромадження Вікентійської Родини, в най-
більш повному обсязі, щоб це покликання стало реальністю.

Ініціатива полягає в наступному: кожен з нас, колективно в групах або індивідуально, 
поставить для самого себе в цей ювілейний рік таку конкретну мету: молитися, бути уваж-
ним, шукати, заохочувати і запросити одного нового кандидата на богопосвячене життя 
в одне із згромаджень Вікентійської Родини або приєднатися до однієї з її гілок у якості 
члена. Чи це нереально? Чи це фантазія? З Ісусом все можливо!

В рамках цієї ініціативи, ми сподіваємося, протягом ювілейного року з’явиться багато 
нових покликаних і волонтерів. Інші можуть приєднатися до нас в найближчі роки, внаслі-
док святкування  400-річчя. Для Ісуса немає нічого неможливого, і нам пропонується зро-
бити все можливе для співпраці з ним. 

Все інше зробить Провидіння. Ініціатива і виклик для нас зрозумілі. Кожен член Згро-
мадження Вікентійської Родини встановлює сам собі цю мету: Я пропоную себе як інстру-
мент для Ісуса, щоб привести одного нового кандидата до Згромадження, до якого я 
належу. Члени світських гілок Вікентійської Родини чинять таким же чином, щоб залучити 
нового волонтера до своєї гілки протягом ювілейного року. Не більше, але й не менше!

Тож давайте ввійдемо в цей Рік Благодаті зі словами Святого Вікентія де Поля:
«Я бажаю вам молоде серце і любов у своєму першому цвітінні до Того, Хто 

любить нас не перестаючи, і так само ніжно, ніби він тільки починає любити нас. Бо 
всі радості Божі завжди нові і повні різноманітності, хоча сам Він ніколи не змінюєть-
ся» (Лист  288, CCD I, 408).

Нехай ювілейний рік перебуває під заступництвом  Матері Божої Чудотворного 
Медальйону, Святого Вікентія де Поля і всіх інших блаженних і святих Вікентійської 
Родини!

 
Ваш брат у Святому Вікентії,

Томаж Мавріч, CM 
Генеральний Настоятель
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Дорогі члени Вікентійської Родини,

Нехай благодать і мир Ісуса буде завжди з нами!

Моє серце переповнюється вдячністю і радістю за цей «подарунок небес», коли вся 
Вікентійська Родина може святкувати протягом усього 2017 року 400-річний ювілей 
Вікентійської Духовності, що лишила такі глибокі сліди безумовної любові Ісуса до світу 
протягом останніх 400 років і продовжує цю справу сьогодні!

Протягом цього року Вікентійська Родина в різних куточках світу вибиратиме різні 
дати для початку святкувань. Деякі вже почали. Деякі почнуть пізніше. Але є одна дата, 
яка є витоком, початковою причиною для святкування, початком «шляху Святого Вікентія 
де Поля», початком Вікентійської Духовності: 25 січня 1617 року в селі Фольвій у Франції.

Саме в цьому маленькому селі Вікентій був вражений величезною духовною бідністю 
людей сільської місцевості. Кілька місяців потому він мав досвід величезної матеріальної 
бідності в місті Шатійон, в якому  було засновано групу Дам Милосердя, сьогодні відому 
як AIC, і яка тепер так прекрасно засвідчує Вікентійську Духовність по всьому світу. Він 
почав надихати інших змінювати своє життя зсередини, а також йти до тих людей, що 
мали матеріальні потреби. У той же час, він відчував своє власне особисте покликання, 
присвятивши себе повністю духовно і матеріально бідним і проповідуючи співпрацю тим 
багатьом, хто слідував по його стопах, щоб зробити принцип Євангелія «тут і тепер» 
реальністю для мільйонів і мільйонів людей протягом 400 років, що минули з того часу. Ця 
місія не закінчиться, поки принцип Милосердя не стане глобальним, поки Милосердя не 
охопить усі куточки світу і торкне серце кожної людини!

  

Тема ювілейного року, що супроводжуватиме нас протягом 
12 місяців: «чужинцем був, і ви мене прийняли...»

Вже є багато неймовірних ініціатив у Вікентійській Родині щодо святкування 400-річ-
чя Вікентійської Духовності у всіх куточках світу, на місцевому, національному та міжна-
родному рівнях, а також деякі ініціативи все ще попереду. Всі вони беруть до уваги слова 
Ісуса з Євангелія від Матея 25:31-46 такі дорогі для Вікентійців і всіх тих, хто приймає 
духовність Вікентія де Поля: «чужинцем був, і ви мене прийняли...»

Коли ми дивимося на плач убогого, ми не повинні забувати дивитися всередину себе, 
слухати плач убогого всередині нас, бачити бідність всередині нас, що волає про допомо-
гу, про свободу, про покаяння. Прийняття і визнання Вікентієм його власної бідності при-
вело його до очищення власного серця, серця, яке потім буде битися так сильно для 
людей, які знаходяться на узбіччі суспільства! Ставлення Вікентія до людини не було 
підходом теології «зверху», а скоріше ставленням до людини з власної бідності Вікентія, 
підхід теології «знизу». Привітати незнайомця всередині нас, визнати, що він існує в кож-
ному з нас, обійняти цього незнайомця, прийняти його, а потім віддати його всього Ісусу 
для зцілення наших ран, повністю віддатися Йому та повністю довіряти Його Провидінню: 
це був шлях Вікентія. Нехай це буде шляхом кожного з нас!

Довготривалі плоди цих 400 років можна спостерігати в тисячах і тисячах членів чис-
ленних гілок Вікентійської Родини, що пройшли перед нами, жили в міру своїх здібностей 
відповідно до шляху Вікентія, Вікентійської духовності. Тепер наша черга.

Крім багатьох ініціатив, які ми будемо розвивати протягом всього 2017 року, щоб 
відсвяткувати 400-річчя Вікентійської Духовності, я хотів би заохотити і закликати кожно-
го члена Вікентійської Родини, кожного з нас однією загальною ініціативою. Ця ініціатива 
не нова. Багато людей важко працюватимуть над цією ініціативою на різних рівнях в 
різних частинах світу, особливо протягом цього ювілейного року. З одного боку, ініціати-
ва є давньою, дуже давньою; з іншого боку, вона завжди постає як нова, завжди нова, як 
Євангеліє!

Я говорю про нові покликання до богопосвяченого життя в різних згромадженнях 
Вікентійської Родини і про нових членів її гілок. Зрозуміло, що ініціатива завжди виходить 
від Ісуса, але ми повинні співпрацювати і допомогти людині, яку Ісус закликає до богопо-
свяченого життя або стати членом якогось згромадження Вікентійської Родини, в най-
більш повному обсязі, щоб це покликання стало реальністю.

Ініціатива полягає в наступному: кожен з нас, колективно в групах або індивідуально, 
поставить для самого себе в цей ювілейний рік таку конкретну мету: молитися, бути уваж-
ним, шукати, заохочувати і запросити одного нового кандидата на богопосвячене життя 
в одне із згромаджень Вікентійської Родини або приєднатися до однієї з її гілок у якості 
члена. Чи це нереально? Чи це фантазія? З Ісусом все можливо!

В рамках цієї ініціативи, ми сподіваємося, протягом ювілейного року з’явиться багато 
нових покликаних і волонтерів. Інші можуть приєднатися до нас в найближчі роки, внаслі-
док святкування  400-річчя. Для Ісуса немає нічого неможливого, і нам пропонується зро-
бити все можливе для співпраці з ним. 

Все інше зробить Провидіння. Ініціатива і виклик для нас зрозумілі. Кожен член Згро-
мадження Вікентійської Родини встановлює сам собі цю мету: Я пропоную себе як інстру-
мент для Ісуса, щоб привести одного нового кандидата до Згромадження, до якого я 
належу. Члени світських гілок Вікентійської Родини чинять таким же чином, щоб залучити 
нового волонтера до своєї гілки протягом ювілейного року. Не більше, але й не менше!

Тож давайте ввійдемо в цей Рік Благодаті зі словами Святого Вікентія де Поля:
«Я бажаю вам молоде серце і любов у своєму першому цвітінні до Того, Хто 

любить нас не перестаючи, і так само ніжно, ніби він тільки починає любити нас. Бо 
всі радості Божі завжди нові і повні різноманітності, хоча сам Він ніколи не змінюєть-
ся» (Лист  288, CCD I, 408).

Нехай ювілейний рік перебуває під заступництвом  Матері Божої Чудотворного 
Медальйону, Святого Вікентія де Поля і всіх інших блаженних і святих Вікентійської 
Родини!

 
Ваш брат у Святому Вікентії,

Томаж Мавріч, CM 
Генеральний Настоятель


