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8 березня 2017 року
Шановні члени Вікентійської Родини,
Нехай благодать і мир Ісуса буде завжди з нами!
З великою радістю я запрошую вас приїхати в Рим на вихідні 12-15 жовтня 2017 року на
Симпозіум Вікентійської Родини. Наша ювілейна тема «Прийняти подорожуючого» є
центральною для цієї події. Симпозіум проходитиме з четверга (сама реєстрація) до
13:00 неділі. Детальну інформацію щодо Симпозіуму Ви знайдете в доданому інформаційному листі.
Я вірю, що це нам дар від Бога - мати можливість відсвяткувати цю подію разом з Папою
Франциском, який приєднається до нас в суботу, 14 жовтня. На ці вихідні в Римі ми
також матимемо привілей вшанувати реліквіярій з Серцем Святого Вікентія, який почав
свою подорож по всьому світу. Це велике благословення для всієї Вікентійської Родини
і прекрасна можливість для нас відновитися в нашому місіонерському завзятті. Ми також
будемо проводити Молитовне чування в базиліці святого Павла за Стінами, а також
завершальну Месу в неділю в базиліці Святого Петра.
400-річчя харизми дає нам прекрасну можливість віддати належне нашій Вікентійській
спадщині, подякувати за все, що було зроблено і розробити ідеї і плани на майбутнє.
Велике значення має розгляд наших змін в демографічних і соціальних контекстах,
насущних потреб бідних, а також нашої здатності краще реагувати на них як Родині.
Я також роблю особливе запрошення для молоді (18-28 років). Ми сподіваємося, що
Симпозіум буде також плідним часом, щоб надихнути їх в Вікентійському покликанні.
Після отримання офіційного оголошення кілька тижнів тому, деякі люди почати організовувати групові поїздки і/або паломництва, які включатимуть симпозіум. Я прошу вас заохочувати свої пастирські групи - парафіян, школи і їх випускників і т.д., а також членів
груп волонтерів, пов’язаних організацій та всіх, з ким ведеться співпраця - подумати про
те ж саме.

Vincentian Family Office • Офіс Вікентійської Родини • Офис Викентийской Семьи

У доданому інформаційному листі перераховані деякі туристичні агентства, які можуть
допомогти Вам з житлом і проїздом. Реєстрація для участі в Симпозіумі не передбачає жодних внесків. Кожен учасник самостійно організовує власний проїзд, проживання і харчування.
Ми також створили веб-сайт, через який ви будете отримувати найновішу інформацію
про події, які відбуватимуться протягом цих вихідних: http://famvin400.info/
Щоб зареєструватися, перейдіть за посиланням:
https://depaulhousingforms.wufoo.com/forms/z1435kgz00dvph4/ до 1 вересня 2017
року. Питання, що стосуються симпозіуму, можна надсилати за адресою:
info.symposium@cmglobal.org
Зверніть увагу: якщо для в’їзду до Італії для Вашої країни вимагається, щоб Ви отримали
листа-запрошення, будь ласка, пройдіть за цим посиланням
http://famvin400.info/blog/2017/03/03/letters-of-invitation/ до 1 липня 2017 року.
Я з нетерпінням чекаю нашої зустрічі найближчим часом в Римі!
Ваш брат у Святому Вікентії де Полі
Томаж Мавріч, CM

Генеральний настоятель Конгрегації Місії,
Виконавчий комітет Вікентійської Родини

