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У суботу, 15 жовтня 2016 року 
наш  Генеральний Настоятель, 
Томаж Мавріч, відвідав групу 
CIF в Парижі. Вранці, з 9:00 до 
12:00 він провів конферен-
цію зі співбратами і провів з 
ними співбесіду. Він запро-
понував учасникам слідувати 
прикладу Святого Вікентія де 
Поля, Містика Милосердя. 
Він також закликав групу пра-
цювати разом з усіма гілками 
Вікентійської Родини. Дійс-
но, Місійне Згромадження 
відчуває себе частиною цієї 
великої родини а не відо-
кремлено від неї. Разом ми 
можемо бути більш ефектив-

ними в нашій місії євангелі-
зації бідних.  Після виступу  
отця була можливість зада-
вати питання і поспілкувати-
ся. О 15:30  в одній з капли-
ць Центрального дому було 
проведено  Євхаристію, дуже 
просто, але дуже емоційно. 
Під час  проповіді присутнім 
було запропоновано служи-
ти в ім’я бідних ... і робити 
це з повагою і духом віри. 14 
учасників разом з трьома ко-
ординаторами і Генеральним 
Настоятелем, а також кілько-
ма членами дому,  що супро-
воджують групу  CIF, разом 
пообідали.
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20 жовтня члени провінційних 
рад слов’янських провінцій До-
чок Милосердя провели спільні 
зустрічі в Будинку Святого Йо-
сипа у Цельє ... тоді ж учасники 
представилися один одному. 

Провінційні директори зібрали 
членів різних провінційних рад. 
Учасники представляли Польщу, 
Словаччину, Хорватію, Косово та 
Албанію. На зустрічі також були 
присутні головні настоятелі з Па-
рижу:  Генеральна Настоятелька 
- с. Кетлін Апплер , генеральний 
директор о. Бернар Шипфер, 
генеральний радник зі слов’ян-
ських мов сестра Ганна Кибула і 
Генеральний Настоятель Місій-
ного Згромадження о. Томаж 

Мавріч СМ. У перший день кож-
на провінція представляла в за-
гальних рисах різні види служін-
ня, якими опікуються бідними. 
Особливу увагу було приділено 
місії в Східній Європі, тобто в 
країнах колишнього Радянського 
Союзу: Україні, Білорусії, Росії та 
Казахстані ... там служать Дочки 
Милосердя з Польщі та Словач-
чини. Після цих виступів Гене-
ральна Настоятелька с. Кетлін 
Апплер звернулася до учасників 
і закликала усіх радикально на-
слідувати Христа і служити тим 
членам людської спільноти, що 
опинились на узбіччі суспільства. 
Таким чином, наслідування Ісуса 
Христа слід розглядати як запро-
шення до постійного повернення 

до Євангелія і вибір способу жит-
тя, який дозволить всім сестрам 
наблизитися до тих, хто виклю-
чений з участі в житті суспільства 
і які страждають від різних форм 
насильства. 

У другій половині дня всі взяли 
участь у спеціальній Євхаристії з 
нагоди проведення недільного 
богослужіння. 

На другий день Генеральний 
директор о. Бернар Шипфер 
розмірковував про притчу про 
милосердного самарянина і під-
твердив слова Генеральної Ма-
тері щодо необхідності радикаль-
ного наслідування Ісуса Христа. 
Пізніше в той же день учасники 
приєдналися до членів місцевої 
спільноти, оскільки вони брали 
участь у різного роду служіння. 
На третій день, Генеральний На-
стоятель о. Томаж Мавріч СМ 
звернувся до всіх учасників і 
розповів про містику милосердя. 
Він закликав усіх сприяти розвит-
ку співпраці між різними гілками 
Вікентійської Родини, тому що 
тільки в цьому випадку німі от-

Слов’янські Провінції 
Дочок Милосердя  
проводять спільні 
зібрання              

С. Метка Тушар, DC
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Сьогодні, 22 жовтня у Т. Реметі 
(Перечинський район, Закарпат-
тя) була заснована нова міжпро-
вінційна спільнота Марійних Се-
стер Чудотворного Медальйону 
в Україні. Нову спільноту твори-
тимуть сестри зі словенської та 
хорватської провінцій. До цього 
вже давно прагнули, про це мо-
лились і до цього готувались. 
На цю урочисту подію приїхали 
Генеральний Настоятель Місій-
ного Згромадження о. Томаж 
Мавріч СМ, новий Настоятель Ві-
це-провінції св. Кирила і Мефо-
дія о. Ян Тчоп СМ, Провінціаль-
на Настоятелька з Хорватії с. Кая 
Любас, Провінціальна Настоя-
телька зі Словенської провінції 
с. Славіца Лесьяк, гості та друзі 
з України. Службу Божу очолив 
єпископ Мукачівської дієцезії 

Його Преосвященство Антон 
Майнек OFM. 

Владика щиро подякував та 
висловив радість з відкриття 
спільноти сестер, які прагнуть 
допомагати бідним та свідчити 
про Євангеліє прикладом жит-
тя. Наголосив на словах Йоана 
Павла ІІ, щоб сестри не боялись 
труднощів: “Не бійтесь трудно-
щів. Не бійтесь братись за  важкі 
справи і робити їх.» 

О. Ян під час проповіді заува-
жив: “...це Боже провидіння, це 
Бог турбується про людей, це 
Бог вирішує, а не Настоятель чи 
постане тут спільнота. Це дійсно 
Бог піклується про вас. Сестри тут 
працюватимуть, молитимуться. 
Це є прикладом милосердя, щоб 
ви і від них вчились ділам мило-

сердя, побожності. Таким чином 
Бог хоче турбуватись про вас”. 

Генеральний Настоятель о. То-
маж підкреслив, що Папа Фран-
циск в цей рік Божого Мило-
сердя запрошує нас спочатку в 
своєму житті відчути Боже ми-
лосердя, любов милосердного 
Отця, який дивиться, чекає нас 
щодня, а потім проявляти ми-
лосердя до ближнього. Здалеку 
дивиться і чекає, хто прийде до 
нього. 

Так ми відчуваємо Бога мило-
сердного в нашому житті. Прига-
дайте, скільки прикладів мило-
сердя ви бачили. 

В цей день відбулось освячення 
дому, де житимуть сестри Йо-
жіца та Іванчіца. Вони сповнені 

римають голос і нинішню 
ситуацію бідності та злид-
нів можна буде змінити ... 
він закликав нас пам’ята-
ти про свято 400-річчя від 
дня народження Вікентій-
ської харизми.. 

Ці три дні проведені разом 
дозволили нам поділити-

ся різним досвідом і при 
цьому ми відчули моти-
вацію та виклик рухатися 
вперед в нашому служінні 
від імені менш щасливих 
членів суспільства. 

Редактор:  
Чарльз Т. Плок, CM

Заснування міжпровінційної спільноти  
Марійних Сестер Чудотворного Медальйону  

в Україні 
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натхнення та завзяття і вже 
готові взятись за роботу. 
Хоча зранку до обіду йшов 
дощ, це не вплинуло на на-
стрій – адже це Боже благо-
словення доброго початку. 

Ввечері гості мали мож-
ливість відвідати гору з 
Хресною Дорогою, яку по-
будував п. Штефан Вальо, 
місцевий підприємець 
у 2001 році (9-ти метро-
вий дубовий хрест, 14 ка-
плиць-стоянь, дорогу, яка 
оперізує всю гору і поєднує 
стояння) і тепер кожен має 
можливість прийти і помо-
литись. І на самій горі по-

бачити красу Перечина та 
його околиць. Коли стемні-
ло – то тінь від Хреста ніби 
йде прямо в небо, до нашо-
го Отця, а благословення 
від Отця через Хрест нашо-
го Спасителя до нас, його 
вірних дітей. Це важко опи-
сати словами... Ця Хресна 
Дорога є прикладом того, 
що не потрібно боятись ро-
бити добрих справ, навіть 
якщо це й важко, і їх потріб-
но робити. Господь завжди 
буде з нами і допомагати-
ме нам у цьому. 

Навчальні сесії 
для місцевих настоятелів

CLAPVI

Автор: Серджіо Плана, CM 
Провінції Аргентина 

Переклад: Чарльз Т. Плок, CM
 

24 жовтня в семінарії Святого Ві-
кентія де Поля (Сантьяго, Чилі) 
була проведена навчальна сесія 
для місцевих настоятелів ...  фі-
нансова підтримка для прове-
дення навчання була надана ор-
ганізацією CLAPVI. Отець Корпус 
Дельгадо (Зарагоза) проводив 
і керував цією зустріччю. За-
стосовуючи Практичний посіб-
ник для місцевого настоятеля, 

Отець допомагав учасникам в 
їхніх рефлексіях  щодо обов’яз-
ків місцевого настоятеля і щодо 
здійснення повноважень в яко-
сті служіння віросповідання та 
місії. Ці роздуми були доповне-
ні досвідом Отця Корпуса і вне-
сками різних співбратів. У світлі 
Конституцій і Статутів Місійного 
Згромадження та деяких інших 
церковних документів учасники 
спробували оживити Практичний 
посібник. 
На зустрічі були присутні такі 
учасники: Ісус Гарсія, Маріо Єпез 

Баріентоз та Рафаель Буендіа 
(Перу).  Жосе Вісенте Начер (За-
рагоза, що служить в Гондурасі).  
Едісон Фаманія та Жозе Мануель 
Дельгадо (регіон Панама - про-
вінція Філадельфії)   Луї Карлос де 
Олівейра (Курітіба). Пауло Хосе 
де Араухо (Ріо-де-Жанейро).  Ро-
діс Крістенсен, Гастон Парада, 
Карлос де лаРівейра, Маріо Ві-
ллар, Девід Паніагуа, Алехандро 
Фабрес, Гіполіто Гідальго та Фер-
нандо Масіас (Чилі).  Рафаель Ан-
тоніо Президент і Мігель Анхель 
Агілар (Центральна Америка). 
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Зустріч Настоятелів та  Економів  
з провінцій Італії  – Рим,  вул. Віа Езіо, 19-20 жовтня 2016 року 

Нещодавно настоятелі та еко-
номи нової провінції Вікентій-
ських Місіонерів, що служать в 
Італії (всього сорок дві особи) 
вперше зустрілися. До учас-
ників також увійшли члени 
провінційної ради. Ця зустріч 
була запланована в дві сесії і 
до початку зустрічі серед усіх 
учасників було поширено три 
доповіді. 
[1] Доповідь Візитатора (Отець 
Нікола Альбанесі) 
Візитатор виступив з доповід-
дю про актуальний стан нової 
провінції і розповів про деяку 
роботу, намічену на найближ-
че майбутнє. Основна мета в 
провінції полягає в створенні 
місцевих спільнот, члени яких 
житимуть в істинному спілку-
ванні один з одним. Методо-
логія, що може бути викори-
стана в управлінні провінцією 
полягає в протистоянні ситуації 
кризи або надзвичайної ситуа-

ції і водночас включає процес 
перерозподілу, включаючи 
продаж деяких активів і пла-
нування на майбутнє. Нелегко 
відповісти на питання, що слід 
робити. Візитатор, проте, від-
значив, що ми повинні прагну-
ти жити справжнім християн-
ським життям і відповідно, як 
заявив Папа Римський і наш 
новий Генеральний Настоя-
тель, все має робитися з пер-
спективою на Євангеліє і на 
бідних (Evangelii Gaudium). 
Було обговорено питання про 
деякі аспекти нашого спільного 
життя, аспекти, які дозволяють 
співбратам жити Вікентійською 
харизмою з вірою і творчо. 
[2] Доповідь Економа (Отець 
Роберто Ловера) 
Отець пояснив різні аспекти 
свого служіння. Він пояснив 
свою діяльність в світлі отри-
мання кращого розуміння ре-
альності місцевих спільнот. Він 

також повідомив, що в про-
позиціях бюджету на 2017 рік 
буде використовуватися нова 
єдина форма. 
[3] Пастирські ініціативи
Щодо святкування 400-річчя від 
дня народження Вікентійської 
харизми, заплановані націо-
нальні збори за участю близько 
п’ятиста чоловік, які будуть ді-
литися своїм досвідом пережи-
вання харизми. У той же час ми 
відзначаємо Рік біженців: осо-
бам надаватиметься допомога, 
щоб вони могли отримати до-
кументи та роботу, «нашим но-
вим сусідам»  будуть доступні 
мовні курси та інші можливості 
навчання. 
Також було прийнято рішення 
виділити служіння в популяр-
них місіях в наших парафіях, а 
також організацію благодійних 
груп, як аспект, що є частиною 
нашої традиції. 

Автор: Нікола Альбанесі, CM Візитатор Провінції Італії 
Переклад: Чарльз Т. Плок, CM 
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Свідчення  
Вікентійського 

Місіонера, 

Отець Сантьяго Аррібас, CM, 
який проживає в домі спільноти 
в Гранаді і який є Настоятелем 
парафії Регіна Мундо ̧ надіслав 
нам такі звіти і фотографії ... все 
надіслане є хронікою його візи-
ту на острів Гаїті,  що відбулося 
всього за кілька днів до урагану 
Метью, що накрив цю країну 
смертю і руйнуванням. 

Основним мотивом відвідуван-
ня для отця Аррібас стало свят-
кування тридцятої річниці Згро-
мадження в цій країні. Отець 
Сантьяго був першим Вікентій-
ським Місіонером, що служив 
на Гаїті (з 27 вересня 1986 року). 
Тому його свідчення очевид-
ця протягом близько тридцяти 
років мають велике історичне 
значення. Нижче наводиться 
розшифровка хроніки, яку він 

надіслав нам. 

Хроніка: 

Я спробую надати Вам корот-
кий, проте змістовний звіт про 
моє відвідування цього улюбле-
ного краю. 30-річчя присутності 
Місійного Згромадження мож-
на коротко описати  посилан-
ням на дві значущі події. 

Отже, перша подія - це святку-
вання, що відбулося 19 вересня 
2016 року в Пуерто-Ріко. Оскіль-
ки не можна пожинати те, що 
не сіяно, ми почали з подяки 
Богу за наше місіонерське по-
кликання. Отець Максиміяно 
Сантос - це, безумовно, один 
з видатних і шанованих осіб, 
тому що він присвятив все своє 
життя (п’ятдесят років покли-
кання) місії в Санто-Домінго. 

З причин здоров’я отець Мак-
сімьяно не зміг бути присутнім 
на цьому святкуванні. Проте ми 
згадували його і в той же час 
дякували Богу за присутність 
Мануеля Азнар Белло СМ і Сан-
тьяго Аррібас CM (обидва взяли 
участь у святкуванні цієї події). 
Всі співбрати цієї області бра-
ли участь в Євхаристії і в брат-
ському обіді потому. Молоді 
священики, що були присутні 
на цьому святкуванні, говори-
ли, що отримали натхнення іти 
слідами тих першопроходців, 
які дали такий сильний приклад 
вірності та відданості справі. 

Другою подією було святкуван-
ня, яке відбулося 27 вересня 
2016 року на Гаїті. Історія по-
вертає нас в 1985 рік. У той час, 
Генеральний Настоятель Місій-

який розпочав Місію тридцяти років  
Вікентійської присутності на Гаїті (1986-2016) 
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ного Згромадження отець Рі-
чард Мек-Каллен СМ, здійснив 
канонічну візитацію провінції 
Пуерто-Ріко. Візитатор провін-
ції отець Грегорі Гей, CM і його 
рада орендували літак і привез-
ли отця Мек-Каллена на Гаїті. 
Це відбулося 14 жовтня 1985 
року. Ситуація на Гаїті була і досі 
залишається не широко відома. 
Коли міжнародній спільноті 
було повідомлено про земле-
трус 12 січня 2010 року,  інфор-
маційним агентствам довелося 
використовувати свої карти, 
щоб дізнатися, де ж знаходиться 
цей острівний народ. Гаїті став 
відомий людям через земле-
трус, який стався близько шести 
років тому, а також через часте 
повалення уряду. Гаїті відомий 
своєю залежністю і відсутністю 
проектів, направлених на ро-
звиток людей. Знову таки, 6 жо-
втня 2016 року новини усього 
світу зосередились на Гаїті, де 
так багато людей загинуло і по-
страждало через руйнування, 
нанесені ураганом Метью цій 
острівній країні. Але я забігаю 
вперед ... повернемось назад, 
тобто до отця Мек-Каллена та 
його інтерв’ю з архієпископом 

Порт-о-Пренс монсеньйором 
Франсуа Вольф Лігонде , який 
вигукнув: «Гаїті - це Вікентійсь-
ка країна». Дочки Милосердя 
служили і проповідували в цій 
країні протягом тринадцяти 
років... вони постійно просили 
про присутність членів Місійно-
го Згромадження. Так, 27 верес-
ня 1986 року отець Сантьяго Ар-
рібас прибув до Гаїті для того, 
щоб взяти участь в місії, яка 
була ним створена. Спочатку 
отець проживав у єпархіальній 
семінарії. Потім два роки по-
тому, після деяких культурних і 
мовних досліджень, отець став 
шукати місце, де б Згромад-
ження могло пустити коріння. У 
семінарії в Санто-Домінго було 
кілька семінаристів з Гаїті та 
інших людей, які супроводжу-
вали отця Аррібаса  протягом 
багатьох років, поки він слу-
жив в цій країні. Таким чином, 
27 вересня 1990 року Місійним  
Згромадженням засновано  Бу-
динок Місії в Табарре / Флері. 

На сьогоднішній день в домах 
в Пуерто-Прінсіпі, в Зомазео і 
в Жакмель проживає двадцять 
один священик і один брат. З 

цього маленького насіння, роз-
цвіло і розрослось Згромаджен-
ня і, незважаючи на політичну 
та економічну ситуацію, воно 
продовжує рости і сьогодні. У 
неділю і святкові дні проводять-
ся святкові і багатолюдні літур-
гійні урочистості  (деякі з цих 
святкувань триватимуть протя-
гом трьох або чотирьох годин, і 
ніхто не скаржиться і не прямує 
до виходу). Ці свята супровод-
жуються піснями і танцями ... і 
радість передається іншим. 

Під час проведення урочистої 
Євхаристії на свято Святого Ві-
кентія в 2016 році вся церква, 
площа і околиці були заповнені 
людьми. Людям представи-
ли Вікентійських Місіонерів, 
що поклали початок місії в цій 
країні: Сантьяго Аррібас, Рене 
Суффін і Фаустіно Бургос. Мо-
лодшим співбратам було за-
пропоновано долучитися до 
проповідування від імені Божих 
людей. Справді, стало ясно, що 
з моменту свого скромного по-
чатку Згромадження розросло-
ся і принесло багато плодів. 

Переклад:  
Чарльз Т. Плок, CM 

Новий Візитатор південної Індійської провінції
Термін служби о. Метью Онната 
CM в якості візитатора Південної 
Індійської провінції добігає кінця. 
В провінції була призначена ви-
борча комісія для виборів нового 
візитатора. Члени  Південної Індій-
ської провінції обрали о. Томічана 
Маттазівеліїл CM, і це було під-
тверджено Генеральною Курією. 

Він народився 10 серпня 1967 
року і був 5-ю дитиною Джозефа 
і Кетрін в церкві Святого Георгія в 
Мухамма, архиєпархії Чанганассе-
рійскій в штаті Керала. О. Том при-
єднався до Місійного Згромаджен-
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ня в 1982 році і був посвячений 
на  священика 4 січня 1993 року 
Його Преосвященством Маром 
Джозефом Поватілем, архієпис-
копом Чанганассерським. 

Будучи молодим священиком, 
він працював в різних пара-
фіях і семінаріях. З 1999 року 
протягом останніх 17 років він 
працював в Німеччині на різних 
посадах, був Настоятелем пара-
фії, наставником серед молоді 
і в сфері соціальної роботи. Він 
є членом єпархіального сенату 
єпархії Мюнстера і президен-

том федерації іноземних релі-
гійних згромаджень, що працю-
ють в Німеччині. Отець Томічан  
Маттазівеліїл CM був призна-
чений Візитатором 24 жовтня 
2016 року. Під час Святої Євха-
ристії, о. Метью Оннат CM за-
читав лист про призначення  о. 
Томічана Маттазівеліїл  СM. О. 
Віджай Наяк, візитатор Північ-
ної Індійської Провінції, Сестра 
Роуз Чіраїл DC, Провінційна На-
стоятелька Південної індійської 
провінції Дочок Милосердя, а 
також співбрати, інші віруючі та 
брати були присутні на цій події. 

Вся Південна Індійська провін-
ція щиро вдячна Св. о. Томажу 
Маврічу CM, Генеральному На-
стоятелю та Генеральній раді, 
за їх керівництво і підтримку. 

Щиро визнаючи цінний внесок 
о. Метью Онната CM у життя в 
провінції, ми посилаємо наші 
молитовні побажання і випро-
шуємо Божого благословення 
через Святого Вікентія для о.  
Томічана Маттазівеліїл CM. 

27 вересня 2016 р. о. Томаж Мавріч 
СМ, Генеральний Настоятель Місій-
ного Згромадження, призначив 
о. Яна Тчопа СМ Настоятелем Ві-
це-провінції св. Кирила і Мефодія.
Інавгурація нового Настоятеля від-
булась 20 жовтня у Києві в домі 
“Божий дар”. Під час урочистої 
Служби о. Ян визнав віру та склав 
присягу вірності. На Службу Божу 
приїхали співбрати з різних куточ-
ків України, а також співбрати з 
Польщі та Білорусі, щоб розділи-
ти з ним цей важливий момент в 
історії Віце-провінції.
Отець Ян на Україні вже служить 
понад 20 років. Був успішним 

місіонером в різних спільнотах в 
Україні: у Харкові, у Києві, на Буко-
вині, в Одесі.
У своєму слові о. Ян щиро подяку-
вав своїм попередникам – о. Полю 
Рочу СМ, який був початківцем та 
першим настоятелем Віце-провін-
ції, а також о. Томажу Маврічу СМ. 
Перед завершенням Літургії о. Ян 
поділився своїми почуттями в той 
день, коли йому зателефонував 
Генеральний Настоятель і запитав, 
чи прийме це служіння. “Відкрив-
ши Літургійні читання того дня, 
я звернув увагу на праведного 
Йова, який  проклинає день, коли 
був зачатий, а в Євангеліє, - що 

Новий Віце-Візитатор  
Віце-провінції св. Кирила і Мефодія 

Ісус, знаючи що йде в Єруса-
лим на страждання та смерть, 
добровільно приймає цей 
шлях. Я розумів, - сказав о. Ян, 
- що в житті праведного Йова 
прокляття обернулось на бла-
гословення, а Ісус після Своєї 
смерті воскрес, чим дарував 
нам життя вічне. Ці літургійні 
читання наповнили моє серце 
відвагою та надією прийняти 
це служіння. І в сьогоднішньо-
му Євангеліє, - продовжив о. 
Ян – Ісус говорить про вогонь 
любові, який приніс на цю 
землю і прагне, щоб наповнив 
і розпалив серця всіх його по-
слідовників. Я розумію, що 
я не сам, що зі мною є 25, а 
разом із семінаристами і всі 
30 місіонерів Віце-провінції 
св. Кирила і Мефодія, серця 
яких горять цією любов’ю і 
які прагнуть наслідувати св. 
Вікентія, проголошуючи радіс-
ну новину вбогим». Отець Ян 
закликав співбратів та всю Ві-
кентійську Родину до співпраці 
та попросив про молитву.
На завершення отець Анатолій 
Товкан СМ, настоятель дому 
“Божий дар”, побажав о. Яну 
плідної праці та Божого благо-
словення, а всіх присутніх за-
просив на святкову вечерю та 
агапе.
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Сестра Марі Клер Нарайнен, DС

Візити в Генеральній Курії  

З 2005 року Сестра Марі Клер Нарайнен, DC служила в 
якості члена команди в Генеральному секретаріаті Місій-
ного Згромадження. Тепер вона матиме нові обов’язки в  
Генеральному секретаріаті Дочок Милосердя в Парижі. 
Вона приймає цю зміну з деяким смутком, тому що най-
більшим щастям для неї було мати можливість служити 
тут, в Римі, де вона виконувала свої обов’язки якнайкра-
ще. Сестра, проте, входить у цей перехідний період з ду-
хом віри ... як зазначав Святий Вікентій: Я ні тут, ні там, 
але тільки в тому місці, де Бог хоче, щоб я був. Від імені 
всіх членів Курії ми хочемо подякувати сестрі за її служін-
ня і помолитися за благословення для неї у виконанні її 
нових обов’язків. 
Сестра прощається з нами, а також висловлює подяку 
багатьом співбратам, які працювали з нею в Курії остан-
німи роками, особливо отцю Грегорі Гею СМ, Станіславу 
Зонтаку СМ, Елі Шавесу СМ, Джону Махеру СМ і багатьом 
іншим. Вона запевняє нас всіх, що буде молитися за нас. 

18 жовтня ми були раді прийняти 
Отця Фабіана Едгардо Марсело Пе-
даціо Леаніз, священика з Арген-
тини, який має почесне звання ка-
пелана Його Святості. Отця також 
призначено особистим секретарем 
Папи Франциска, цю посаду він за-
ймає з квітня 2014 року.

Єпископ Варгезе Тоттамкара, СМ, єпископ  
Некемте в Ефіопії провів деякий час з нами в 
Курії. 

Переклад: Чарльз Т. Плок, CM 
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