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Різдво,

Різдво - це пора року, коли 
ми розмірковуємо особли-
во про втілення Бога, який 
стає людиною. Боговтілен-
ня не сталося тільки один 
раз, але повторюється, тут 
і кожного дня, кожної годи-
ни, кожної секунди. Коли 
зароджується нова людина. 
Присутність Ісуса в кожній 
людині, в кожній людській 
істоті.

Втілення, Ісус, ця дитина, 
що присутня в кожному з 
нас, в серці кожного з нас, 
нехай зростає в нас. Давай-

те допоможемо їй рости в 
серцях інших людей.

2017

Чотириста років Вікентій-
ської духовності. Святий 
Вікентій де Поль, що до-
зволив цій дитині зроста-
ти в його серці і прийняв її 
з відкритими долонями, і 
був наповнений її Духом. 
Чотириста років духовності 
допоможуть нам поглиби-
ти цю близькість з Ісусом, 
сприяти його зростанню в 
серцях інших, допомагаючи 
їм. Але чотириста років - це 
також можливість для ду-

ховності поширюватися все 
більше і більше по всьому 
світу. Розширення милосер-
дя до світового масштабу 
повинно бути нашою ме-
тою, і ми не можемо погод-
жуватися на менше, ніж ця 
належна мета,  мета для всіх 
нас, тому що це була мета 
Святого Вікентія де Поля і 
мета Ісуса: розширення ми-
лосердя до світового мас-
штабу. Я бажаю кожному 
з вас, нас, щоб ця різдвяна 
пора для всіх нас стала ча-
сом великих благодатей, 
так само як і увесь 2017 рік.

Різдвяне послання 2016  
ГенеРальноГо настоятеля,  
о. томажа мавРіча, CM
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Ім’я отця Вікентія Кверальт 
Лорета, зі Конгрегації Місії 
в Барселоні, фігурує на чолі 
процесу. Він народився в 
Барселоні 17 листопада 1894 
року і був охрещений в парафії 
святого Іоанна Хрестителя 
Граса в цьому місті, єпархія 
Барселони. Великий проповід-
ник, музикант і поет, він при-
святив життя проповідуванню, 
парафіяльним місіям і душпа-
стирству молоді. Міністрант 
виявив його схованку і викрив 
його що він священик. Він був 
заарештований і загинув у Бар-
селоні протягом кількох годин. 
Це сталося 30 листопада 1936 
року. Йому було 42 роки. 

Отець Мануель Бінімеліс 
Кабре народився в місті Реус 
(Таррагона) 1 лютого 1892 
року і був охрещений в парафії 
святого Франциска Ассизького 
в цьому місті, єпархія Тарра-
гона. У ніч на 12 вересня 1936 
року він був узятий в полон 
марксистами в будинку друзів,  
що запропонували йому схо-

вок, і замучений за віру в місті 
Барселона. Його власна мати 
впізнали його тіло в судовому 
морзі, а потім довірливо сказа-
ла свідку: «Я хотіла б знати, хто 
вбив мого сина, щоб пробачи-
ти його» .

Луї Беренгуер Моратонас 
народився і був охрещений в 
Санта Maрія де Горта, єпархія 
Вік, провінція Барселона, 4 
липня 1869 року. Його викрили 
як священика в будинку його 
племінника, він був ув’язне-
ний в Моделі Жаіл Барселони 
17 вересня 1936 року, де він 
помер 28 травня 1937 року від 
сепсису, причиною якого були 
погані умови перебування.

З цієї ж єпархії походять дві 
Дочки Милосердя. Сестра То-
бірія Мартікорена Сола, урод-
женка Муругаррен (Наварра), 
народилася 27 квітня 1882 
року і була охрещена  в парафії 
Святих Римських Мучеників.

Самовіддана медсестра, вона 
завжди виконувала важкі 

завдання, одне з них  - у війсь-
ковому госпіталі Лараш підчас 
війни в Африці. Сестри вийшли 
на поле бою, щоб надати пер-
шу допомогу і забрати пора-
нених. У 1929 році їй судилося 
заснувати санаторій Святого 
Духа  для хворих туберкульо-
зом в Санта-Колома-де-Гра-
мане (Барселона). У листопаді 
1933 року до неї приєдналася 
сестра Дорінда Сотело Родрі-
гес. Вона народився в Лодо-
село (Оранс) 16 лютого 1915 
року і була хрещена в парафії 
Святої Марії. Вона здобула 
освіту в  школі Пуріссіма в 
Оренсі. У вісімнадцятирічному 
віці вона була “сама доброта” і 
ревна душа. Обидві були вбиті 
на Тибидабо в Барселоні 24 
жовтня 1936 року, напередод-
ні свята Христа Царя. Головний 
лікар санаторію дав їм приту-
лок у своєму домі в Барселоні, 
представляючи їх покоївками, 
але вони були засуджені як 
релігійні діячі і відразу ж пере-
дані мученицькій смерті.

РОЗПОЧАТО КАНОНАЗАЦІЙНИЙ  
ПРОЦЕС В ЄПАРХІЇ ВАЛЕНСІЇ

4 БеРезня 2004 РоКу

отця віКентія КвеРальта ллоРет і 20-ти соРатниКів

святіший отець, фРанцисК, у четвеР, 1 ГРудня 2016 РоКу, пРийняв постанову 
пРо мученицьКу смеРть отця віКентія КвеРальта ллоРета і інших мучениКів за 

РоКи 1936-1937 іспансьКої Революції. у ГРупу входять віКентійсьКі місіонеРи, 
дочКи милосеРдя, і молоді члени асоціації чудотвоРноГо медальйону. пРоцес 
БеатифіКації таКим чином відБувається одночасно зі святКуванням 400-ї Річниці 

віКентійсьКої духовності.

Текст: сестра Жозефіна Сальва Саланова HdlC
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У клітках замку Фігерас (Жеро-
на) отець Хуан Пуч Серра був 
розстріляний 13 жовтня 1936 
року разом з іншими священи-
ками регіону. Його було ув’яз-
нено за кілька місяців до того 
в притулку Віллалонга в тому 
місті, де він служив капела-
ном. Це було видовище, яке 
очевидці, пізніше відпущені 
в’язні цієї ж в’язниці, запам’я-
тали як найбільші страждання, 
коли їх запитували про муки, 
які вони пережили за часів 
ув’язнення. Отець Пуч наро-
дився 21 липня 1879 року в 
Сан-Мартін-де-Сентеллас і був 
охрещений в той же день в па-
рафії Святого Мартіна, єпархії 
Вік, провінція Барселона. Як і 
отці Кверальт, Бінімеліс і Ба-
рангуер,  отець Пуч Серра був 
великим місіонером, що на-
лежав до канонічної провінції 
Конгрегації Місії в Барселоні.

Отець Агапіто Алькальде 
Гаррідо помер мученицькою 
смертю у Валенсії. Він на-
родився в Рубена, єпархії і 
провінції Бургос, 24 березня 
1867 року. Також мученицькою 
смертю в Валенсії помер Ра-
фаель Вінагре Торрес-Мучос. 
Він народився в Ферії, єпархії 
та провінції Бадахос, 24 жовт-
ня 1867 року. Він належав до 
провінційного дому в  Мадри-
ді, де Паредес Гарсіа, 45, але 
проживав в Будинку для літніх 
людей святої Луїзи де Маріяк, 
розташованому в старому 
Картуха дель ара Крісті, побли-
зу Пуч (Валенсія), щоб духов-
но підтримувати спільноту з 
понад 100 сестер, в основному 
літніх і немічних. Обидва були 
раніше переслідувані і підда-
валися ризику смерті через 
війну і здобуття незалежності 
в Філіппінах, коли вони жили 

разом з єпископом у якості 
професорів його семінарії, а 
також зазнали переслідування 
в Калле в Мексиці. Вони були 
стиглі плоди. Їх було ув’язнено 
в цій же резиденції, в неділю, 
26 липня 1936 року і доставле-
но до Валенсії. Вони віддали 
свої життя, відповідно 31 лип-
ня і 11 вересня 1936 року.

Молодий парафіянин, Рафа-
ель Ллач Гарін, був родом з 
Валенсії і помер мученицькою 
смертю у цій провінції. Наро-
дився він 18 січня 1917 року, 
керував аптекою свого зведе-
ного брата в Пікасент (Вален-
сія), який керував нею раніше 
але був ув’язнений. 12 жовтня 
1936 року його арештували 
не за якийсь злочин, але за 
відмову зняти картину Бого-
родиці, яка висіла над його 
лабораторією і через те, що не 
дозволив анархістам богоху-
лити всередині свого будинку. 
Через три дні він був убитий в 
місті Сілла. Його останні слова 
були: «Я католик, я католик! 
Хай живе Христос Цар!». У ли-
сті на ім’я своєї матері, він на-
писав їй: ... «Не плач, мамо, я 
хочу, щоб ти була щасливою, 
тому що твій син дуже щас-
ливий ... Я збираюся віддати 
своє життя за Бога нашого. 
Я чекатиму тебе на небесах». 
Йому було 19 років.

У Тотані (Мурція) в липні 1936 
року, отець Жозе Акоста 
Алемен був капеланом лікарні 
Притулку Дочок Милосердя, 
поруч з парафією Якова Апо-
стола. Він народився в Кар-
тахені 27 травня 1889 року і 
прослужив більше 18 років 
священиком і Вікентійським 
Місіонером, відкриваючи 
шлях до Євангелія у віддале-
них поселеннях для Церкви в 
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Китаї, оскільки легко розумів 
місцевих жителів. Будучи 
в’язнем в Парті, він жив поруч 
зі священиками Хуаном Жозе 
Мартінез Ромеро, 47 років, і 
Педро Жозе Родрігез Кабрера, 
33 роки. Це була найкраща 
підготовка до мучеництва. Зви-
чайний злочинець, який сидів 
у в’язниці разом з ними, ска-
зав сусідам після того, як він 
вийшов на свободу: “В’язниця 
- це церква. Вони моляться 
весь день”. Духовна радість, 
що переживали там, була 
такою, що Хуан Жозе написав 
іншому священикові заохочу-
ючи його прийти до в’язниці. 
Вони були вбиті у приміщенні 
в’язниці 31 січня 1937 року, 
перш ніж всі ув’язнені отрима-
ли свободу. В честь них назва-
но три вулиці в Тотані.

Тепер ми перейдемо до най-
більшої групи.

У 1918 році Дочки Милосердя 
Будинку Милосердя в Кар-
тагені підтримали Асоціацію 
Синів Марії в цьому центрі 
і запропонували їм все, що 
мали: гостинність, прихиль-
ність, відданість, хороший 
настрій. Ревні і мудрі священи-
ки супроводжували їх у якості 
вчителів і друзів. Асоціація 
процвітала, сприяючи розвит-
ку групі більш ніж 200 гарних 
молодих християн і гарних 
фахівців, веселих, відповідаль-
них, і з сильним почуттям 
дружби. У 30-ті роки, Асоціація 
укріпилася і була інтегрована 
в Марійні рухи і Католицькі 
праці на національному рівні. 
Вони вивчали і поширювали 
усно та письмово Соціальну 
доктрину Церкви і особливо 
останнім часом Енцикліку, 
Quadragesimo Anno, що запро-

понували християнські вирі-
шення економічних і соціаль-
но-трудових проблем того 
часу. Серед них були справжні 
лідери. Такий факт не міг за-
лишитися непоміченим в місті 
Картагена, і проти них почало-
ся релігійне переслідування. 
Близько 50 молодих людей 
пройшли через ув’язнення; 
більшість з них були піддані 
переслідуванням і знущан-
ням; священики і сім молодих 
людей були вбиті не за якийсь 
злочин, а за те, що були прак-
тикуючими католиками. Ось їх 
імена:

Отець Педро Гамбін Перез, 
50 років, родом з Картагени 
(Мурсія), був парафіяльним 
священиком Церкви Святого 
Серця Ісуса.

На свято Успіння, отець Кае-
тано Гарсіа Мартінез від-
дав своє життя Богу, разом зі 
своїм зведеним братом, який 
не хотів залишати його. Йому 
було 41 років.

Іншому священику-мученику 
отцю Жозе Санчез Медіна, 
автору «Вітання Картагени», 
вчителю і другу молоді Асоціа-
ції, було 36 років.

25 серпня того ж року на 
своєму робочому місці став 
жертвою засідки і віддав свою 
душу Богові один із заснов-
ників асоціації, Франсиско 
Гарсіа Баланца.

Найбільш відомі мученики, 
щодо яких залишилося най-
більше письмових документів, 
це трійця, до якої входять 
Модесто Аллепуз Вера, ро-
бочий, 30 років, одружений, 
з двома дуже маленькими 
дітьми; Енріке-Педро Гонсалес 
Андреу, нотаріус, 26 років; а 

також Жозе Анрі Лізаро, 22 
роки, відомі члени Асоціа-
ції. Їх розшукали у їх власних 
будинках, а після деякого 
часу ув’язнення вони були 
розстріляні 22 вересня 1936 
року на кладовищі в Картагені. 
Перед смертю вони одягли 
медальйони членів Асоціації з 
синіми і білими стрічками, як 
вони звичайно робили, коли 
причащалися.

Два колишні президенти Асо-
ціації: Ісідро Хуан Мартінез, 
адвокат, який в своїх листах 
захищав релігію і права Церк-
ви, і Франсіско Розелі Генан-
дез, також разом віддали свої 
душі Творцю 18 жовтня 1936 
року. Першому з них було 36 
років, одружений, член Асоціа-
ції з моменту заснування, мав 
трьох дітей. Другому було 29 
років, був єдиною дитиною ов-
довілої матері, планував одру-
житися і був заарештований за 
те, що супроводжував Дочок 
Милосердя на корабель, який 
мав їх врятувати.
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місіонеРи в новій місії  
в Бені, Болівія

Текст: Роландо Гутьерез, CM

З невеликим багажем, але з 
великим ентузіазмом прибули 
в Бені, Болівія нові Вікентій-
ські місіонери: отець Андреас 
Віяйа, CM (Індонезія) і отець 
Хуліо Сезар Віллалобос, CM 
(Перу). Вони діляться з нами 
такими новинами:

Тепла температура переміша-
лася з теплими вітаннями від 
Дочок Милосердя, що служать 
в місті Бені, так вони вітають 
своїх братів в Святому Вікентії 
де Поль.

Ці співбрати прибули в Апо-
стольський вікаріат Бені і 
долучаться до пастирської ко-
манди, яка служить там (члени 
Вікентійської Родини, лідери 
та волонтери з різних місць). 
У неділю, 20 листопада, члени 
команди почали відвідувати 
домівки парафіян і відчули 
радість людей, оскільки вони 
теж доучилися до вітань цих 
нових священиків.

Новоприбулі священики 
розповіли, що вони прибу-
ли в Белла-Сельва, де вони 
служили Службу Божу у сіль-
ській місцевості, для простих 
і скромних людей. Це бого-

служіння відбулося в каплиці 
Святого Вікентія де Поля. 
Люди знову виразили свою 
радість щодо присутності се-
ред них священиків, їм було 
радісно тому, що вони знали, 
що їх супроводжують ці місіо-
нери.   Такі прояви радості 
зворушили серця новоприбу-
лих священиків.

Місіонерів представив єпи-
скоп Хуліо Marнa Еліас, OFM 
під час своєї вступної промо-
ви на Пастирській Асамблеї 
Вікаріату, що проходила 21-25 
листопада 2016 року. Єпископ 
привітав наших Вікентійських 
співбратів і познайомив їх з 
учасниками цієї Асамблеї.

Присутність цих Вікентійських 
місіонерів дає значний імпульс 
Вікентійській Родині, що слу-
жить у даному регіоні. Певно, 
кульмінацією цих привітальних 
церемоній було проведення 
меси в неділю, 27 листопада, у 
свято Чудотворного Медальй-
ону Божої Матері. Це свято 
відбулося в Маєтку ім. Святого 
Серця (резиденція для літніх 
людей, яка знаходиться під 
управлінням Дочок Милосер-
дя), члени АІС та VMY, а також 
Дочки Милосердя взяли участь 
в цьому заході.

Переклад на англійську: 
Чарльз T. Плок, CM
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Текст: Аарон Гутьеррез, CM

Генеральний асистент

 

Духовна Семінарія CLAPVI 
знаходиться недалеко від 
села Аквакейт, віддаленого 
села в Гватемалі ... ідеальне 
місце для молитви і розду-
мів (а також дуже гостинне 
місце). Я вважаю, що кожен 
з нас, хто брав участь в засі-
данні Виконавчого комітету 
CLAPVI відчули на собі та 
були вдячні за гостинність, 
яке була надана нам. Вечір 
28 листопада ми мали ра-
дість розділити з дев’ятьма 
членами Міжпровінційної 
Духовної Семінарії і двома 
Хуанами, які є директорами. 

Це гостинність певно була 
запрошенням, щоб прочитати 
на нашому зібранні псалом 
подяки за можливість об’єд-
натися з братами. Ми пішли 
до наших кімнат і готувались 
до діалогу, який повинен був 
відбутися наступного дня..

Ми почали наше зібрання на 
29-го листопада зі відправ-
лення меси. Читання нагада-
ли нам про «пророчу місію» 
CLAPVI і закликали нас онови-
ти в собі пророче покликання 
і поглибити наше розуміння 
таким чином, щоб ніколи не 
випускати це з уваги.

Коли ми почали першу сесію, 
ми просили Бога зміцнити 
нашу віру і дати нам розумін-
ня, щоб протистояти великим 

викликам які чекають на нас, 
оскільки ми беремо участь 
в процесі євангелізації всієї 
Латинської Америки. Було 
виголошено доповіді про 
попередні зустрічі, зокрема, 
про зустріч, що проходила 
в Чилі (23-30 жовтня), що 
стосувалася навчання насто-
ятелів різних провінцій. Цю 
навчальну сесію проводив 
отець Корпус Дельгадо (про-
вінція Сарагоса). Незважа-
ючи на деякі зауваження з 
приводу недостатньої участі 
в цих зустрічах,  присутні 
почали вибирати теми для 
зустрічей на найближчі роки, 
наприклад, щодо спільної 
відповідальності в місіонер-
ській діяльності і управлінні 
та пастирського планування. 

виКонавчий Комітет CLAPVI 
зустРівся в Гватемалі
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Було також вирішено, що на-
ступне зібрання CLAPVI буде 
проходити в Бразилії (2017 
року) і там будуть визначені 
подальші теми.

Нам нагадали, що з 29 січня 
до 28 лютого буде проходи-
ти ще одна сесія в «Школі 
Вікентійської духовності» 
(Курітіба). Отець Педро Ги-
льєн сфокусував нашу увагу 
на зобов’язаннях, які CLAPVI 
визначила під час Генераль-
ної Асамблеї, яка проходила 
в Чикаго: [1] подальша участь 
в місії на Кубі і створення 
спільного проекту для місії 
в Тефе (Бразилія), [2] ство-
рення Духовної семінарії 
на рівні CLAPVI (також на 
розгляд буде представлена 
можливість створення школи 
теології на рівні CLAPVI), [3] 
створення аналітичної групи 
щодо напрямків діяльності, 

визначених на Генеральній 
Асамблеї 2016 року, [4] участь 
CLAPVI в проектах, які відсто-
юють і захищають Амазонію 
і Панамазонську мережу 
(REPAM), а також [5] розроб-
ка матеріалу для особистих і 
спільнотних  міркувань щодо 
впровадження в практику 
Євангелія Милосердя (це ос-
таннє питання не є одним із 
рішень, які було зроблено під 
час Генеральної Асамблеї).

Також були розглянуті інші 
питання: темою XVI чергової 
Асамблеї CLAPVI (400-та річ-
ниця Вікентійської Духовнос-
ті: пастирське навернення в 
Латинській Америці і Кариб-
ському басейні) ... ця Асамб-
лея пройде в Бразилії 22-28 
жовтня 2017 року. Ми також 
обговорили важливість зміц-
нення програми навчання 
для викладачів, яке пройде з 

17 червня до 29 липня 2018 
року.

Після відвідин деяких з 
важливих місць мучеників 
Ель-Сальвадору (єпископа 
Оскара Арнульфо Ромеро і 
мучеників єзуїтів в UCA) ми 
закінчили наше зібрання 
молитвою (з солідарності з 
провінцією Еквадор) за отця 
Іоанна Праґер, СМ і його як-
найшвидше одужання.

Ми висловлюємо подяку чле-
нам провінції  Центральної 
Америки і особливо членам 
Духовної семінарії за їх добру 
та щиру гостинність..

Переклад на англійську: 
Чарльз T. Плок, CM
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джон РайБолт отРимав 
наГоРоду пьєРа Косте

http://offices.depaul.edu/mission-and-values

ЧИКАГО - отець Джон Е. 
Rybolt, C.M. 12 грудня був 
удостоєний нагороди П’єра 
Косте Інституту Вікентійських 
досліджень. Райболт, який 
отримав духовний сан в 1967 
році, є Вікентійським запро-
шеним професором в універ-
ситеті Деполь. Він отримав 
нагороду частково на честь 
його недавно опублікованого 

семитомного видання всес-
вітньої історії Вікентійської 
спільноти, яка своїми витока-
ми йде від 1625 року.

Премія названа на честь 
видатного французького 
Вікентійського історика П’є-
ра Косте, CМ, який працю-
вав в першій половині 20-го 
століття. Косте вважається 

засновником сучасних Вікен-
тійських досліджень.

Райболт має ступінь магістра 
в галузі латині від Деполь, 
також ступені в галузях мов і 
літератури Близького Сходу, 
духівництва, теології і свя-
щенного писання, а також 
докторський ступінь в галузі 
біблійних досліджень. Він 
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викладав в семінаріях Кон-
грегації Місії до заснування 
Міжнародного центру освіти 
(СIF), з центральним офісом в 
Парижі, що має метою під-
вищення кваліфікації членів 
Конгрегації Місії та Вікентій-
ської Родини. З 2003 року він 
є істориком Конгрегації.

«Отець Райболт є плідним 
автором і мандрівником. 
Він був обраний для вручен-
ня нагороди П’єра Косте за 
значний внесок у розвиток 
Вікентійських досліджень, що 
включає монументальну се-
митомну працю з  міжнарод-
ної історії Конгрегації Місії і 
ще додатковий том з корот-
ким змістом», зазначив отець 
Едвард Р. Удович, CM.

Книги, статті та дослідження 
Райболта з історії Святого 
Вікентія де Поля і Конгрегації 
Місії були частиною великого 
відродження Вікентійських 
досліджень в другій полови-
ні 20-го століття, за словами 
Удовича, який є секретарем 
університету Деполь, профе-
сором історії, членом керів-
ництва місії університету, а 
також віце-президентом з 
викладання та навчальних 
ресурсів.

«Тепер ми бачимо вчених, 
які слідують отцю Райболту 
у його дослідженнях»,- пояс-
нив Удович.

Премія П’єра Косте була 
заснована в 2003 році і пе-
ріодично надається як знак 
визнання видатних досяг-
нень в галузі Вікентійських 
досліджень. Попередніми 
лауреатами були сестра Марі 

Пул, DC , редактор відомого 
англійського перекладу ба-
гатотомної праці П’єра Косте 
«Вікентій де Поль: Листи, 
конференції, документи» 
(2004); о. Стаффорд Пул, CM, 
Вікентійський історик (2006); 
Сестра Луїза Саліван, DC, 
автор кількох Вікентійських 
праць, включаючи «Свята 
Луїза де Маріяк: Духовні Пи-
сання» (2010); нині покійний 
о. Пол Гензман, CM, архівіст 
в “Maison Mère” Конгрега-
ції Місії в Парижі (2010); а 
також Барбара Діфенфорф, 
професор історії Бостонсько-
го університету, чий внесок 
в релігійну історіографію 
Франції 17-го століття додали 
контекст щодо заснування 
Вікентійської традиції (2013).

«Косте - це той, хто об’єднав 
всі праці і конференції Ві-
кентія, що дійшли до нашого 
часу, і помістив їх в автори-
тетне критичне видання»,- 
сказав Удович. «Він написав 
сучасну біографію Вікентія, 
що до сих пір вважається ос-
новною. Він є першою люди-
ною, яка почала розчищати 
міфи і  контекстуалізувати 
Вікентія у його світі, тому він 
дійсно встановив стандарт 
для Вікентійської науки 20-го 
століття».

«За цим всім є трансцендент-
на мета», додав Удович. «Ця 
нагорода нагадує нам про те, 
що відновлення історії відбу-
лося через науковий пошук 
чоловіків і жінок, які при-
святили все своє життя цим 
дослідженням, які є і повинні 
бути висококваліфіковани-
ми фахівцями, оскільки цю 

історію не легко відновити і 
нелегко переосмислити».

«Щоб виконати цю роботу, 
необхідно мати вчений сту-
пінь, таким чином нагорода 
нагадує нам, що за цими 
чудовими роботами з істо-
рії, цими томами за томами 
і статтями за статтями, за 
цими працями стоять чолові-
ки і жінки, які все своє життя 
присвятили створенню пись-
мового слова про Вікентія та 
його життя», - сказав він.

Заснований в 1979 році 10 
провінціями Конгрегації 
Місії і Дочками Милосердя в 
Сполучених Штатах, Інститут 
Вікентійських досліджень 
є міжнародним ресурсом 
Вікентійської науки. Інститут 
спонсорує традиційні дослі-
дження, публікації та підви-
щення кваліфікації шляхом 
розширення цих ресурсів за 
допомогою різних он-лайн і 
цифрових проектів. Він розта-
шований в офісі місії і цін-
ностей Деполь. Детальніше 
про це йдеться за посилан-
ням http://offices.depaul.edu/
mission-and-values
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NECROLOGIUM 

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

	

Ordinationes 
	

REIS	FERNANDES	Gonçalo	 29/11/2016	 DC	Director	Portugal	

BENAVIDES	ARAYA	William	 20/12/2016	 Vice-Visitor	Costa	Rica	

BRAVO	HERNÁNDEZ	Jesús	Amable	 20/12/2016	 Regional	Superior	
Venezuela	

	

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

ARIAS	AVELLANEDA	Argemiro	Mesías	 Sac	 11/12/2016	 Col	 90	 71	

TUSA	Salvatore	 Sac	 14/12/2016	 Ita	 66	 43	

JACOBS	Cristiano	 Sac	 15/12/2016	 For	 87	 69	

RAMÍREZ	GASCA	Luis	María	 Sac	 20/12/2016	 Col	 87	 68	

DE	LIMA	DIAS	Pedro	 Sac		 23/12/2016	 Flu	 40	 15	

WYSZYNSKI	Tadeusz	 Sac	 23/12/2016	 SCM	 86	 67	

VALCÁRCEL	ANSORENA	José	Antonio	 Fra		 29/12/2016	 POR	 85	 70	

	

OBI-TAMBE	William	Oben	 Sac	 Cam	 03/12/2016	

ANDRADE	BARRAGÁN	Efrén	Bladimir	 Sac	 Aeq	 10/12/2016	

SAMANIEGO	VALLE	Daniel	Armando	 Sac		 Aeq	 10/12/2016	

	


