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Генеральна Курія

СТР.

Минуло 400 років з часів Фольвіля 
та Шатійону. Цей тривалий період 
не висушив Вікентійську харизму, 
як дуб в Берсо. Вона так само 
жива, як весна високо в горах.

Польський художник, Маріола 
Зайонцковска-Біхо, за ескізом 
отця Луіджі Меззадрі, CM, напи-
сала ікону-триптих. Вона єднає 
нас з початком нашої харизми, го-
ворячи не складними поняттями, 
але в основному зображеннями і 
кольорами, що зрозумілі і мудре-
цю і неосвіченому, в благородній 
традиції Церкви. Дійсно, Ісус ска-
зав: «Славлю Тебе, Отче, Госпо-
ди неба і землі, що ти затаїв це 
від мудрих і розумних, а відкрив 
це дітям» (Мт 11:25). Ми всі зна-
ємо, що коли ми звертаємось до 
зображення стародавнього або 
сучасного мистецтва, нам потріб-
не досконале знання історії мис-
тецтва. Однак, щоб зрозуміти іко-
ну, нам потрібно молитися.

Ікона триптих у закритому вигля-
ді має такі розміри: 60 см х 40 см 
х 6 см. Якщо ми відкриваємо дві 
панелі, 23,75-каратне золото, що 
оздоблює ікону, засліплює нас. 
Золото є божественним світлом, 
яке оточує Святого Вікентія, який 
тримає Біблію і буханку хліба. Ці 
два символи нагадують нам про 
події в Фольвілі (січень 1617 року) 
і Шатійоні-ле-Домб (серпень 1617 
року), коли молодий священик 
мав сміливість започаткувати ро-
боту місії і організувати прихожан 
до «благодійності», щоб явити 
Бога, який прощає і який запро-
шує нас до солідарності. Боже-

ственне світло - це божественна 
печать Вікентійської харизми.

Святий не старий, як прийнято в 
нашій іконописній традиції, в якій 
ми хочемо щоб він виглядав «ста-
рий наче молода людина» (senex 
a puero, як в Літанії до Святого Ві-
кентія), але він молодий, тому що 
він мав участь в повноті Бога (Кол 
2:10). У нього білий одяг, як і на 
іконах Преображення, бо він жив 
перетворюючи служіння в бачен-
ня. Він загорнутий в синій плащ, 
колір, який в колишні часи отри-

мувався шляхом фрагментації ла-
зуриту. Синій - це колір віри, який 
одягає нас в безсмертя. В руках 
він тримає книгу і буханець хліба. 
Книга - червона, як робота Свято-
го Духа, який в Фольвілі «відкрив 
йому вуста», як в обряді хрещен-
ня Еффата, і надихнув його про-
голосити чудеса Господа. Хліб - ні 
білого, ні медового кольору, як 
хліб багатих, але дуже темний, як 
хліб бідних.

Зображення Покровської Бого-
родиці знаходиться на вершині. 
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Вона показує жестом материн-
ський захист усім вчинкам Свято-
го Вікентія і стосується ввіреного 
Чудотворного Медальйону в 1830 
році.

Святий Вікентій зображений на 
лівій панелі. Він - молода людина, 
оточений молодими людьми, тому 
що кожна людина має вік від своїх 
власних гріхів. На задньому плані 
- дві гори. На тій що зліва - дерево 
земного раю, зі стовбуру якого ви-
готовлятиметься дерево хреста, 
так що те, що знищило нас стало 
причиною спасіння. Справа - вища 
гора, месіанська гора: «гора дому 
Господнього буде поставлена на 
вершині гір і підніметься над па-
горбами, і потечуть до неї усі наро-

ди» (Іс 2: 2). Ця гора, яка перевер-
шує всі інші, символізує Христа.

На правій панелі показано те, що 
виникло з Шатійону. Святий не 
тримає дітей як в класичній іконо-
графії, тому що турбота про ма-
леньких була довірена сестрам і 
прихожанам. Сестра справа одяг-
нена в синій колір хітона Христа, 
одягу Діви Марії і апостолів, щоб 
показати, що її діяння прослав-
ляють милосердя. Буханки хліба 
насправді у формі хреста, тому 
що найбільша бідність - голод по 
Богу. Вона не дивиться на свято-
го, тому що вона не примушена в 
своєму покликанні, але дивиться 
вперед у майбутнє, як фігура на 
кормі корабля.

Ікона, якщо ми розглядаємо її в 
молитві, має магнітну силу, яка 
притягує нас до Священного мі-
ста, Єрусалиму, Царства Божо-
го прихованого всередині нас, 
до якого йде бажання серця, так 
що вся Вікентійська Родина може 
бути загорнута в хмарі Божої сла-
ви.

Луїджі Меззадрі, CM

В нижній частині двох панелей 
зображена сойка. Пані Маріола 
доглядала за птахом і була у його 
компанії під час написання ікони.
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Отець Мавріч благословляє новий 
заклад для бездомних чоловіків в 
Катанії

Ця робота проходить повністю в 
рамках Вікентійського проекту, 
святкування 400-ї річниці від по-
чатку Вікентійської харизми під-
тримки і служіння в ім’я найбідні-
ших.

У церемонії взяли участь деякі офі-
ційні особи, серед яких заступник 
секретаря Джузеппе Кастільйоне 
і радники Джузеппе Барретта і 
Анджело Вілларі, яких попрохали 
надати також два приміщення біля 
нового закладу для використання.

Чоловіки, які будуть гостями цього 
нового будинку були схвильовані 
і горді великою зробленою ро-
ботою і запропонованою їм мож-
ливістю. Також на відкритті були 
присутні більше 100 волонтерів 

і людей, близьких до проекту. 
Отець Томаж Мавріч, CM, Гене-
ральний Настоятель Конгрегації 
Місії, урочисто відкрив заклад, пе-
рерізавши стрічку і виступивши в 
якості спікера щодо діяльності Ві-
кентійської Місії в Катанії та у світі.

Отець Маріо Сіріка, який відпо-
відальний крім іншого за «Good 
Samaritan Inn» («Прихисток До-
брого Самаритянина») - заклад, 
в якому вже розміщуються різні 
люди в скруті, відповідатиме та-
кож за початок роботи нового 

Урочисте відкриття «Дому для чоловіків» в Катанії -  
названого на честь Святого Вікентія де Поля
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ПРОЦЕС КАНОНІЗАЦІЇ РОЗПОЧАВСЯ В ЄПАРХІЇ МАДРИДУ 
30 червня 2004 року і називається:  

ОТЕЦЬ ЖОЗЕ MAРІЯ ФЕРНАНДЕЗ САНЧЕЗ  
І ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ СПОДВИЖНИКІВ

23 березня 2017 року Святіший Отець Папа Франциск затвер-
див публікацію відповідного указу 

Мученики Вікентійської Родини (Іспанія)

гостьового дому для чоловіків, 
який буде приймати близько 25 
бездомних чоловіків.

Дім розташований на вулиці Ав-
густина, в самому серці історич-
ного центру Катанії, всередині 
приміщення відданого для віль-
ного використання провінційним 
управлінням охорони здоров’я. 
Робота виходить за рамки тради-

ційних моделей обслуговування, 
як, наприклад, надання тільки гур-
тожитку для проживання. Проект 
покликаний стати справжньою 
«лабораторією» життя спільноти. 
Насправді, гості отримають інди-
відуальний курс реабілітації з ме-
тою подолання труднощів і будуть 
в змозі знову  соціально інтегру-
ватися. Один з проектів - розви-

ток денного прийомного центру, 
в якому навіть  розміститься ви-
робництво журналу «TeleStrada 
Press», яка є частиною проекту з 
реабілітації людей, що пережива-
ють бездомність або несприятли-
ве соціальне становище.

Автор: Давіде Ді Бернардо, JMV
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Ця група мучеників Вікентійської 
Родини складається з тридцяти 
трьох членів Конгрегації Місії, сім-
надцять з яких є священиками і 
шістнадцять братами. Цей процес 
було розпочато в листопаді 1960 
року церковною владою, і тепер 
ми повинні завершити цей процес 
адаптуючи його до нових каноніч-
них норм. До цієї групи тридцяти 
трьох релігійних діячів ми додали 
шість мирян, лицарів Чудотвор-
ного Медальйону, членів групи 
мирян, які живили свою віру під 
материнським поглядом Діви Ма-
рії в базиліці в Мадриді. Ці особи 
навчалися в школі Святого Вікен-
тія де Поля, жили з Вікентійськи-
ми мучениками, брали участь в їх 
апостольській і благодійній місії і, 
так само як і вони, були жертвами 
жорстокого релігійного пересліду-
вання, метою якого було знищити 
Церкву в Іспанії. Потрібно зазна-
чити, що вони були не тільки чле-
нами Асоціації, які віддали своє 
життя на захист віри. Ці шість осіб 
були обрані зі списку, що був зро-
блений адміністраторами базиліки 
в 1939 році, і тому ми маємо надій-
ні офіційні документи, що містять 
імена і прізвища і вказують, що 
вони були взяті в полон і вбиті з 
єдиної причини - бо вони займали 
керівні посади в вищезгаданій Ма-
рійній Конгрегації. Крім того, ми 
маємо прямі свідчення їх родичів 
і друзів. Це прекрасна сторінка в 
історії Церкви і Вікентійської Ро-
дини, і отже, ми хочемо підійти до 
цього з повагою і відданістю, буду-
чи переконаними, що їх приклад і 
їх заступництво допоможе нам 
подолати спокуси посередності і 
відсутності надії, які постійно нам 
загрожують.

У 1936 році у Конгрегації Місії було 
п’ять спільнот що виконували різні 
місії Інституту в дієцезії Мадрида, 
до їх місій входили проповіді Єван-
гелія і християнської моралі під 

час Парафіяльних місій, справж-
нє духовне оновлення в парафіях; 
служба Дочкам Милосердя; бо-
гослужіння, святкування таїнств, 
особливо Євхаристії і покаяння, а 
також служба у всіх своїх парафі-
ях; унікальна організація благодій-
ництва та допомога потребуючим 
через Асоціацію мирян.

Давайте розглянемо це більш до-
кладно. Провінційний дім був роз-
ташований за адресою Гарсіа де 
Паредес, 45, там жили тридцять 
сім священиків та дев’ятнадцять 
братів. У ніч на 24 липня 1936 року  
дім був захоплений групою рево-
люціонерів ... ті люди водночас 
напали з трьох дверей дому. Спо-
чатку міліціонери хотіли ув’язнити 
всіх жителів водночас, але їх було 
занадто багато, і тому вони вирі-
шили відкласти виконання. Деякі 
з них змогли втекти наступного 
дня і шукали притулку у сім’ї і / або 
друзів. Інших ув’язнили. Тринад-
цять слуг Божих були жителями 
цього дому, включаючи настояте-
ля, отця Ібанеза.

Інша спільнота, розташована на 
Калле Лопе де Вега, 38 , поруч з 
домом послушництва Дочок Ми-
лосердя, складалася з дев’яти 
священиків (всі вони були залучені 
до навчання та духовного настав-
ництва сестер) і п’яти братів. Цей 
дім зазнав найбільших пересліду-
вань. Тільки чотири священики ви-
жили і тільки тому, що вони були 
за межами Мадриду. Десять муче-
ників - з цієї спільноти, включаючи 
отця Жозе Марія Фернандез, чиє 
ім’я очолює цей список мучеників.

Третій дім був розташований в 
місті Горталеза (Мадрид). Там 
проживали шість священиків, сім-
надцять братів і тридцять шість 
послушників. Послушників і біль-
шість їх викладачів відправили в 
Тардахос (Бургос). Тільки шіст-
надцять віруючих залишилися в 

домі, і всі вони були ув’язнені 21 
липня ... шість з них були вбиті.

П’ять священиків і чотири бра-
ти жили в будинку в Вальдеморо 
(Мадрид). Ці люди також були за-
арештовані 25 липня і доставлені 
у в’язницю в Герфе. Пізніше їх пе-
ревезли у в’язницю в Вентас. Два 
священики і один брат були вбиті.

Спільнота на вулиці Калле Фер-
нандез де Ос, 21 складалася з п’я-
ти священиків з провінції Аквітанія 
... Отець Мануель Рекехо Перез 
був серед мучеників.

Для більшої ясності я продовжу в 
хронологічному порядку.

Першими мучениками були брат 
Вісант Сесілія Галлардо, 22 років 
(уродженець Кабра, Кордоба) і 
брат Мануель Траченер Монтака-
на, 21 років (уродженець Пузол, 
Валенсія, навчався з Дочками Ми-
лосердя в Бенефіценції в Вален-
сії). Обидва ці брати жили в домі 
Горталеза. Коли вони вирушили 
в Мадрид, щоб отримати призна-
чення від свого настоятеля, їх вби-
ли на дорозі до Канільяз у враніш-
ні години 20 липня. Причиною для 
виконання вироку стало те, що 
в їхньому багажі було розп’яття і 
ряса.

В той же день, 20 липня, на ре-
зиденцію Горталеза було скоєно 
напад. Всі брати і священики, та-
кож пастор міста були ув’язнені. 
Бентежні новини дісталися про-
вінційного дому й брат Роке Ка-
талан Домінго запропонував по-
їхати в Горталеза, щоб дізнатись, 
що відбувається, і щоб допомогти 
співбратам. Перед від’їздом він по-
просив благословення від насто-
ятеля і сказав своїм товаришам: 
якщо я не повернуся, помоліться 
Te Deum за мене. Брат Роке не 
шукав мучеництва; він просто від-
чував, що воно наближається і 

Генеральна Курія
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прийняв його як те, чим воно було, 
а саме, як благодать Божу. Пере-
одягнувшись в темно-синю сороч-
ку і взявши тростину, він прибув в 
Горталеза, в монастир Святої Ро-
дини. Там, однак, його затримали, 
допитали і стратили, тому що він 
був віруючим. Він народився в Ла 
Альдехуела (Теруель) і йому було 
шістдесят два роки в момент його 
смерті. Його головним духовним 
вчителем був його батько, який, 
після кількох років будучи вдів-
цем, став братом і залишив за 
собою слід чеснот і євангельської 
простоти.

Отця Жозе Ібанез Маяндіа, насто-
ятеля, схопили вночі 24 липня. Бу-
дучи відважним і виконуючи свій 
обов’язок, він залишився в домі. У 
неділю, 26 липня, рано вранці він 
пішов служити Месу в сусідньому 
госпіталі, де він був заарештова-
ний і ув’язнений в одній з като-
лицьких шкіл, що були перетворе-
ні в Liberian Athenaeum Chamberі 
(ця школа належала Дочкам Ми-
лосердя, у яких забрали цю влас-
ність). Вони залишили його поми-
рати в Дехесе-де-ла-Вілья, але на 
наступний день, коли вони пішли 
на те саме місце, щоб стратити 
іншу жертву, вони знайшли його 
живим. Вони привезли його назад 
до школи і застосовували до ньо-
го найжорстокіші тортури, а потім 
стратили його ... його злочин: він 
був священиком. Отець Ібанез на-
родився в Ла-Пуебла-де-Хіяр (Те-
руель) і був переданий мучениць-
кій смерті 27 липня 1936 року в 
віці 59 років. Він був ревним місіо-
нером і під час африканських воєн 
він супроводжував і задовольняв 
духовні потреби Дочок Милосер-
дя які повинні були служити в лі-
карні Лараш.

11 серпня тіла брата Перфекто 
дель Ріо Пармо і брата Естаніслао 
Парамо Маркос (двоюрідні бра-

ти), а також тіло капелана церкви 
Святого Йосипа, Сесілія дель Ріо 
(брат Перфекто, у якого Перфек-
то і Естаніслао гостювали в його 
будинку) були знайдені біля стін 
місця кровопролиття. Їх релігійний 
статус виявили і їх ув’язнили за 3 
дні до того. Обидва брати народи-
лися в Педроса-дель-Ріо Урбель 
(Бургос) і на момент їх смерті їм 
було відповідно 54 і 51 роки.

12 серпня, о. Хіларіо Барріоканал 
Кінтан був підданий мучениць-
кій смерті, так само як два члени 
спільноти Гарсіа де Паредес, а та-
кож отець Квінтанавідес з Бургос,  
який був секретарем провінційно-
го дому і капеланом в соціально-
му центрі Гот де Лече (крапля мо-
лока), розташованому на вулиці 
Еспада. Отець Квінтанавідес схо-
вався там, але 9 серпня ополченці 
Соціалістичної Кола моста Сеговія 
захопили будівлю. Отець Баррі-
оканаль зміг видати себе за ро-
дича швейцара, але хтось видав 
його і 11-го серпня о 6:30 вечора 
його доставили до церкви Сан-
та-Крістіна і 12 серпня 1936 року 
його страчено в Каса-де-Кампо. 
Йому було 67 років.

У другій половині серпня в Шамбе-
рі сталася жахлива подія. Пара-
фіяльні церкви Св. Терези і Св. 
Єлизавети були знищені і базилі-
ка перетворюється в конюшню. 
Штаб-квартира секретної поліції 
розміщувалась в різних релігій-
них домах. 21 серпня Жозе Гарві 
Кальвенте, уродженець Мадрида, 
55 років, бізнесмен, одружений, 
батько однієї дочки, після допи-
ту таємною поліцією комуністич-
ної партії Радіо 9, розташованої в 
Санте Енграціа, 46, був переданий 
мученицькій смерті і похований на 
цвинтарі Аравака.

23 числа того ж місяця в 
штаб-квартирі таємної поліції, 
розташованої на Квартел де ла 

Монтака, були вбиті чотири члени 
парафії Чудотворного Медальйо-
ну Непорочної Діви Марії: Жусто 
Рамин Пьєдрафіта, народженого 
в Уеска, 40 років, швейцар, одру-
жений і батько шістьох дітей; Ав-
густин Фернандез Вазкез, уро-
дженець Ель Ескоріал (Мадрид), 
41 років, листоноша, скарбник 
Асоціації і людина, що завжди 
була готова служити в базиліці, 
в шлюбі без дітей; Феліпе Басау-
рі Альтуве, уродженець Більбао, 
55 роки, працював, одружений і 
батько трьох дочок; Едуардо Кам-
пос Васальо, уродженець Ордука 
(Візкая), 52 роки, помічник в адмі-
ністрації громадських робіт, одру-
жений і батько шістьох дітей.

Ці чотири людини були допитані 
таємною поліцією Соціалістичного 
Кола Півночі, яке мало офіси в бу-
дівлі, яка раніше належала спіль-
ноті. Це були саме ті члени таєм-
ної поліції, які викрили вірників 
парафії Богоматері Чудотворного 
Медальйону.

О. Мануель Рекехо Перез вступив 
до Конгрегації в якості штатного 
священика де Бурга Осма. Під час 
релігійних гонінь він знайшов при-
тулок у Малих Сестер Бідних, де 
його приховали як одного з літніх 
мешканців. Священик Редемпто-
рист, отець Антоніо Гірин знайшов 
притулок в тому ж місці, і обидва 
були вбиті в неділю 30 серпня, 
за звинуваченням поліцейсько-
го, який служив вантажником в 
резиденції. Коли вони зрозуміли, 
що будуть вбиті, вони сповідали-
ся одне одному і почали разом 
молитву Розарію. Отець Мануель 
народився в Аранда-де-Дуеро 
(Бургос) і йому було 64 років на 
момент смерті.

С. Ма. Анджелес Інфанта, DC

Переклад: Чарльз T. Плок, CM

Генеральна Курія
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Провінція Перу

ПОДОРОЖУЮЧИМ  
Я БУВ І ВИ МЕНЕ 

ПРИЙНЯЛИ

В кінці січня цього року ніхто не 
міг би передбачити надзвичайну 
ситуацію, яку країна зараз пере-
живає. Життя на півночі Перу, 
зокрема в регіоні Ламбаєке, зда-
валося цілком нормальним, і всі 
готувалися до початку 2017 на-
вчального року. Правда в тому, 
що ніхто не зрозумів, що підви-
щення температури протягом 
останніх тижнів січня було ано-
мальним. Температура підніма-
лася, і раптово підскочила з 22-
24 градусів до 28-38 градусів. 
Море нагрівалось повільно і хма-
ри стали заряджені і беззвучно 
рухалися по всій країні.

Ламбаєке знаходиться в північ-
ній частині Перу. Цей регіон роз-
ділений на три провінції і включає 
в себе в цілому 38 районів і сотні 
населених центрів. Населення 
складає понад 1,2 мільйона жи-
телів. Люди доброзичливі і пра-
целюбні і мають незвичайну істо-
рію. Це земля Пана Сипана. Ця 
область, з великими пустельни-
ми рівнинами і оброблюваними 
землями, а також містами і села-
ми в сільській місцевості, опини-
лася раптом залита водою, яка 
піднялася до рівнів небачених 
починаючи з перших десятиліть 
минулого століття. Давні меш-
канці цього району казали: «Ми 
ніколи не бачили такої ситуації!»
Проливні дощі зумовили руй-
нування дренажної системи ба-
гатьох сіл і стало небезпечно 
використовувати питну воду. У 

деяких місцях, де були прокла-
дені дороги, немає тепер нічого, 
крім бруду і води. Багато місць, 
які були пов’язані між собою 
шосе, тепер недоступні. На да-
ний час залишається ще багато 
ізольованих сіл. Основні річки 
регіону (річка Мотупе, річка Леш, 
річка Реке) захлеснули і знищи-
ли величезну кількість будинків, 
сільськогосподарських угідь та 
сільськогосподарських тварин, 
школи, питні колодязі, медичні 
центри і т.д. Передусім, дощем 
змело спокій і надію багатьох 
людей. 
Проте, ця ж реальність створила 
широку мережу солідарності ... 
мережу, яка повільно просува-
ється до найбільш ізольованих 
регіонів.
Ми живемо в розпалі цієї кри-
зи більш ніж місяць. У багатьох 

Кризова ситуація в Перу
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Провінція Перу

районах школи були повністю 
зруйновані або залиті водою. В 
даному регіоні заняття в школах 
кожного рівня (початковий, се-
редній і вищий) були скасовані. 
Місто, однак, не було паралізо-
ване ... люди, які можуть, пра-
цюють і головні установи міст 
функціонують. Люди пристосо-
вуються до цієї нової реальності. 
Життя повинно продовжувати-
ся!
Багато людей в даний час про-
живають в наметах, які були 
встановлені муніципалітетами 
і / або Міністерством цивільної 
оборони. Багато інших сімей 
знайшли притулок в будинках, 
які залишилися, а і багато інших 
буквально живуть під деревами. 
Деякі сім’ї, які мали трохи більше 
удачі, отримали пластик, за до-
помогою якого вони покривають 
себе. Слід зазначити, що спека 
і сонце все ще дуже інтенсивні. 
Останнім часом поки що не було 
дощів, але за прогнозами очіку-
ється ще більше опадів, і ці дощі 
триватимуть до кінця березня.
Деякі потреби виникли і збіль-
шилися через руйнівну силу при-
роди і слід зазначити, що багато 

сіл і центрів по всьому регіону 
Ламбаєке постраждали від цієї 
кризи..
У парафії ми відреагували на 
надзвичайну ситуацію різни-
ми способами. Ми зосередили 
свою увагу на місті Санта Роза, 
місцевості, яка була особливо 
спустошена. Ми встановили там 
польову кухню і відремонтували 
будинок, в якому надаватиметь-
ся притулок для дітей, жінок і 
людей похилого віку. Ми також 
встановили польову кухню в ра-
йоні Ареналь.
Ми також добралися до сектору 
під назвою Санта Ізабель (об-
ласть в районі Морропе). Там 
ми організували дев’ять центрів 
і тільки в цій області ми забез-
печуємо близько трьох тисяч 
людей їжею, одягом і водою. В 
останні дні ми добиралися на 
вантажівках в райони Ільімо, 
Хайянка і Мочумі.
Я хочу подякувати членам Ві-
кентійської Родини (вчителям, 
парафіянам, батькам, студен-
там і випускникам) за підтримку 
і солідарність. Всі вони невтом-
но працювали від початку цієї 
надзвичайної ситуації. Парафі-

яни розділилися таким чином, 
щоб надавати допомогу людям 
в різних зонах міста Чиклайо. 
Слід також сказати, що багато 
державних і приватних установ 
докладають всіх зусиль, щоб 
допомогти населенню ... але як і 
раніше існує необхідність додат-
кової допомоги.
Питання, які ми задаємо собі як 
Вікентійці: після надзвичайної 
ситуації, тоді що; після того, як 
проходить початковий «шок», 
а що далі? Потрібно починати 
фазу реконструкції. Буде необ-
хідно подумати про творчі спо-
соби створити робочі місця для 
багатьох жінок (одинокі матері), 
які залишилися без місця робо-
ти. Необхідно буде також нада-
ти кредит фермерам, щоб вони 
могли засадити знову свої поля 
і забезпечити їжею людей цієї 
нації. Ми повинні також шукати 
способи, щоб допомогти сотням 
молодих людей і дітей з обме-
женими ресурсами продовжити 
своє навчання. Таким чином, це 
питання, які потребують відпові-
дей, які випливають з нашої Ві-
кентійської місії і милосердя. Так 
звані «аутсайдери», які потребу-
ють прихистку в цій частині світу, 
це ті, хто постраждав від дощів.
Що Господь хоче від Вікентій-
ських місіонерів, які готуються 
до святкування 400-ї річниці від 
початку їх харизми? Подібно до 
Ісуса, наше милосердя повинне 
бути винахідливим до нескінчен-
ності. Таким чином, ми повинні 
йти служити бідним так ніби ми 
зібралися загасити пожежу.

Текст: отець Рікардо Круз, CM 
Переклад: Чарльз T. Плок, CM
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16 і 17 березня  2017 року: 
Симпозіум з Вікентійської  

Харизми
У четвер, 16 березня і в п’ят
ницю, 17 березня члени Конгре-
гації Місії в Словенії організували 
симпозіум з Вікентійської Хариз-
ми. Цей симпозіум є частиною 
програми зі святкування 400-річ-

чя започаткування Вікентійської 
харизми.
Генеральний настоятель, отець 
Томаж Мавріч взяв участь в сим-
позіумі. Різні презентації поясни-
ли відповіді Вікентія на невідклад-
ні потреби своєї епохи, потреби, 
які були дуже помітні в матеріаль-
ній та духовній убогості, що була 

так широко розповсюджена в 
сімнадцятому столітті.
Розвиток харизми було пред-
ставлено на основі аналізу ре-
альності сімнадцятого століття, а 
потім у порівнянні цієї реальності 
з сучасною. На сьогоднішній день 
існує так само багато нагальних 
проблем, як це було в часи Вікен-
тія де Поля. Разом Вікентійська 
Родина може відповідати на ці 
проблеми у найбільш ефектив-
ний спосіб.
У неділю, 19 березня, відбулося 
святкування на честь 20-ї річни-
ці культурного і духовного цен-
тру Святого Йосипа в домі місії 
в Цельє, в місці, куди Місіонери 
Конгрегації прибули в 1852 році. 
Єпископи Словенії брали участь 
в цьому святі, а кардинал Франк 
Роде був головним учасником 
богослужіння під час Євхаристії.

Вікентійський Симпозіум в Словенії

Зустріч з відповідальним за гілки Вікентійської Родини в Словенії

18 березня 2017 року: Зустріч 
отця Томажа Мавріча з лідерами 
Вікентійської Родини в Словенії.
У суботу, 18 березня 2017 року, 
Генеральний настоятель отець 
Томаж Мавріч зустрівся з ліде-
рами різних гілок Вікентійської 
Родини, що служать в Словенії. 
Отець Томаж поінформувала 
групу про різні заходи, які були 
заплановані на цей Ювілейний 
рік, в тому числі про зустріч з 
Папою Франциском. Він закли-
кав гілки співпрацювати один з 
одним і планувати спільний на-
ціональний проект. Генераль-
ний настоятель також закликав 
групу сформувати Національну 

раду. Лідери зобов’язалися при-
значити одного з членів своєї 
групи сформувати частину Наці-
ональної ради і перше засідання 

ради було призначено на 19 квіт-
ня 2017 року.



11

Провінція Коста Ріка

Брібріс і Кабекар грають важ-
ливу роль в церковній історії 
Латинської Америки. Іспанці не 
змогли колонізувати ці два ко-
рінних народи. Вони залишалися 
ізольованими протягом багатьох 
століть, під охороною красивих 
гір Кордильєра-де-Таламанка, 
найбільш важливий регіон Цен-
тральної Америки без армії.
З 20-25 березня Марвін Роблес, 
CM, і Роландо Гутьєррез, СМ су-
проводжували єпископа єпархії 
Лімин, монсеньйора Хав’єр Ро-
мана під час його візиту спіль-
ноти Альто Теліре, найбільш 
віддаленої від місії корінних на-
родів. Їм довелося йти п’ять днів 
на гору дорогою по 13 годин по 
бруду, схилах, через дощі і через 
бурхливі річки. Четверо мирян і 

четверо духовних осіб входили 
до складу місії.
Фотографії, якими ми ділимось, 
дозволяють побачити реаль-
ність, де злидні і життя зміша-
лися для сотень дітей, які на-
вчаються на підлозі в класах, які 
мають кілька стовбурів дерев у 
якості стін. Вони сплять вночі, 
де їм вдається, майже завжди 
серед собак, курей і свиней; без 
іграшок і лише з кількома ноут-
буками. Там Маленька компанія 
як і раніше присутня, намагаю-
чись принести надію і заохочува-
ти розвиток, з тією ж швидкістю, 
з якою можна пройти ті важкі 
гори.
Отець Марвін Роблес, нинішній 
парафіяльний священик місії в 
Таламанка, говорить: «виклики 

тут занадто прості і в той же час 
дуже складні. Це питання про те, 
як бути поруч з ними зважаючи 
на такі великі відстані. Я вважаю, 
що мій найбільший виклик - це 
бути поруч з ними», - пояснює 
місіонер.
Місія в горах Таламанка була 
досягненням Конгрегації Місії з 
постійною присутністю Церкви 
на цих землях з 1962 року, коли 
Бернхарду Коху, CM, а пізніше 
Бернардо Другу, CM (хай бла-
гословить його Господь) вдали-
ся поселитися серед місцевих 
жителів. Вони пройшли через 
прохід, який другий єпископ 
Коста-Ріки, монсеньйор Бернар-
до Аугусто Тіль, СМ відкрив між 
гір, щоб принести християнство 
корінним народам в кінці 19-го 
століття.
Команда «отця Бернардо» сьо-
годні - героїчна глава в історії 
Церкви в Коста-Ріці, не тільки в 
своїй місії євангелізації, але і в 
справжньому людському і соці-
альному розвитку, що ці люди 
принесли в село, де все носить 
їх ім’я: початкова і середня шко-
ли, медичні центри, дороги, ак-
ведуки, транспорт і т.д. Інші місі-
онери, такі як Вільям Бенавідес, 
CM, теперішній Віце-Візитатор, 
Фабіо Флорес, СМ і брат Аль-
варо Герра, CM також віддали 
велику частину свого життя цій 
Вікентійській місії.
Текст: о.Романдо Гутьєррез Зу-
ніга, CM

Віце-провінція Коста-Ріка

Таламанка: Вікентійська Місія корінних народів
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Мала провінція  
з великою історією

Вступ
Я хотів би поділитися з вами 
своїм особистим досвідом візи-
тації провінції Угорщина (в люто-
му 2017 г.). Це мала провінція з 
великою історією! Це була моя 
перша візитація провінції Східної 
Європи: світу, невідомого мені. 
Я скористався цією можливістю, 
щоб подякувати всім співбратам 
провінції Угорщина за теплий 
прийом, братню гостинність і щи-
рий діалог, особливо я вдячний 
Візитатору, отцю Віктору Кунай, 
завдяки якому я відчув себе як 
вдома, разом зі своїми братами і 
співбратами.
Під час мого короткого перебу-
вання в Угорщині я зрозумів, на-
скільки захоплююча це країна і 
народ. Це стало причиною, чому 
я захотів написати цю коротку за-
писку в Nuntia. Угорщина: дуже 
захоплююча історія відважних 
людей. Віддалене коріння угор-
ців є невизначеними, і здається у 
істориків ще ведеться багато су-
перечок з цього приводу. Відпо-
відно до останніх реконструкцій 
вони прибули до центральної Єв-
ропи в кінці першого тисячоліття 
(близько 895 року). Незалежно 
від того звідки вони родом, угор-
ців, особливо починаючи з деся-
того століття і пізніше поважали і 
боялися в Європі, тому що вони 
здійснили кілька нападів у цен-
тральній Європі і Північній Італії. 
Вони мають репутацію жорстких 
і гордих правителів. Проте вони 
були також розумними, тому що 
якщо вони не були впевнені в пе-
ремозі на війні, вони залишалися 
вдома або думали про утворення 
відповідних союзів, як це сталося 

з Австрією на початку другої по-
ловини ХIХ століття. Саме цей дух 
приведе їх до цього компромісу в 
ті часи і не тільки, дуже незвичай-
ного і несподіваного компромісу. 
Це сталося 30 червня 1867 року.
Це попередня угода про утво-
рення Австро-Угорської імперії, 
яка тривала протягом п’ятдесяти 
років, передбачала єдину імперію 
під керівництвом одного короля, 
який керував двома столицями 
- Будапештом і Віднем, з дво-
ма відповідними парламентами 
і Прем’єр міністрами з повним 
дотриманням національного за-
конодавства у прийнятті рішень. 
Зовнішня політика, їх захист, 
розвиток армії, надійні заводи 
були об’єднані під одним дахом я 
поняття не маю, як вони змогли 
вирішити всі практичні і конкретні 
проблеми. Ця імперія однак була 
однією з найсильніших і найбільш 

потужних імперій в Європі. Полі-
тичний і економічний рівень був 
досить конкурентоспроможний 
і амбітний. Цей амбітний проект 
Австро-Угорської імперії роз-
громила, розламала і зруйнува-
ла Перша Світова війна в 1918 
році. Переможці Першої Світової 
війни попросять заплатити дуже 
високу ціну, особливо Угорщині. 
Справді, в 1920 році відповід-
но до Тріанонського договору 
(Франція), сторони-переможці 
в Другій світовій війні піддадуть 
Угорщину настільки різкому те-
риторіального скороченню, що 
країна втратить більше полови-
ни своїх територій, частини відій-
дуть сусіднім країнам (Румунія, 
Словаччина, Чехословаччина...).
Саме ця історія пояснює і об-
ґрунтовує існування наших мо-
лодих співбратів, угорців з пов-
ними правами, але румунськими 

Угорщина
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паспортами і національністю 
словацькою чи іншою. Це зву-
чить дивно, але це правда, що 
жоден з наших співбратів про-
вінції Угорщини, за винятком П. 
Термецьки Жено, не мають угор-
ських паспортів, хоча якщо вони 
захотять отримати їх сьогодні 
- це дуже просто (це те, що мо-
лоді угорські співбрати сказали 
мені під час моєї візитації).

Провінція Угорщини: нечисленна, 
але дуже молода!
Статистика цієї провінції не ста-
вить її в ряд с сильними провін-
ціями. На даний час вона скла-
дається з тільки 8 співбратів. 
Проте тільки одному, о. Термець-
ки Жено, 95 років, решта сім 
місіонерів молоді (33-48 років). 
Середній вік активних співбратів 
складає 39,8 років. Таким чи-
ном, Угорська провінція є одні-
єю з наймолодших Вікентійських 
європейських провінцій. Звісно, 
кількість є кількість, але оскільки 
провінція молода - майбутнє на-
лежить їм.
Історично угорська провінція є 
духовним чадом провінції Австрії. 
Перед комуністичною окупацією, 
тобто до кінця Другої світової 
війни, кількісно провінція скла-
далась, разом зі священиками і 
братами, з більше 70 членів, що 
працювали в тринадцяти домах 
і спільнотах. Це була дуже про-
цвітаючою провінція і було біль-
ше сорока студентів з філософії і 
теології в Соб. На жаль, комунізм 
розтоптав усі ці прекрасні квіти, 
зменшивши нашу реальність до 
того, що ми бачимо в даний час.
Традиційна діяльність тут була: 
Парафіяльні місії, місії молоді 
(особливо в школах і коледжах), 
навчання духовенства і власне 
навчання, а також місії Дочок 
Милосердя. Сьогодні, в основ-
ному через невелику кількість 

співбратів і руйнівного світського 
світогляду в країні, провінція на-
магається перезапустити Пара-
фіяльні місії і місії молоді в школах 
і коледжах, але досі вони далекі 
від того, щоб бути успішними. Ба-
гато змін відбуваються в країні, в 
основному світський спосіб мис-
лення є жахливим.
Після падіння комунізму в 1989 
році уряд Угорщини почав по-
вертати багато з наших об’єктів 
власності, конфіскованих кому-
ністами. На жаль, це повернен-
ня об’єктів власності, більшість 
з яких напівзруйновані і порож-
ні, буде коштувати дорого, щоб 
повернути все до первісного ви-
гляду, і провінція, не зважаючи 
на всі зусилля візитаторів з 1993 
року, не може відновити їх і від-
крити, оскільки у нас було/ще є 
багато таких  об’єктів власності 
і будівель, особливо в Пілішча-
бе, Соб і Будапешті. Кілька міся-
ців тому ми повернулися також 
в Орадя, коли ми їздили, щоб 
повернути прихід (Орадя знахо-
диться в Румунії, але з очевидно 
домінуючим угорським населен-
ням) і провінція отримує інвести-
ції, щоб зробити наш дім гостин-
ним, дім який дали нам сестри 
Дочки Милосердя.
В цілому у нас є близько дев’я-
ти об’єктів власності; Я хотів би 
сказати, що всі ці об’єкти влас-
ності дуже великі і як і раніше 
потребують значних інвестицій, 
щоб знову їх використовувати. 
В даний час, на жаль, провінція 
робить все можливе, але ми все 
ще дуже далекі від того, щоб від-
новити ці доми через економічні 
труднощі провінції. Ця провінція 
потребує допомоги. Звичайно, 
теперішній візитатор, як і його по-
передники, зробив багато, щоб 
оновити і перетворити ці об’єкти 
власності для більш ефективно-

го використання, отримати від їх 
використання якийсь дохід, але 
цю діяльність як і раніше потрібно 
продовжувати, тому що її не до-
статньо. Щоб подолати наслід-
ки ця провінція все ще потребує 
людських зусиль і фінансових ре-
сурсів. Зрозуміло, що там є надії 
і перспективи. Ми просто повинні 
підсилити розквіт цієї провінції, 
подавши їй сильну руку. Загаль-
на атмосфера дуже добра і про-
вінція має кількох перспективних 
молодих співбратів.

Майбутнє угорської провінції
Майбутнє належить Богу. Однак 
вірно також те, що «майбутнє 
належить тим, хто вірить в кра-
су своєї мрії». В Угорщині у нас 
є чудова група молодих співбра-
тів, здатних мріяти разом, тому 
що «мріяти» є належною якістю 
молодих людей. «Якщо ми мрі-
ємо разом, наші мрії справдять-
ся» (Томаж Мавріч, в заключно-
му слові останньої Генеральної 
Асамблеї, 15.7.2016). Всі ми зна-
ємо, що наше майбутнє зале-
жить значною мірою від нашого 
сприйняття і бачення сьогодніш-
нього дня, тому що життя мож-
на зрозуміти тільки з минулого, і 
його потрібно прожити з мужні-
стю і надією того, що попереду, 
тобто на наше майбутнє. І я пови-
нен сказати, що серед співбратів 
угорської провінції є обґрунтова-
не занепокоєння за своє майбут-
нє. Вони добре знають, що там, 
в їх найближчому майбутньому, 
все важливо і вони дуже залучені 
в молодіжне служіння (служіння 
покликання), особливо в Тран-
сільванії, в Ораді, де ще можна 
отримати покликання, як і рані-
ше.

О. Зеракрістос Йосіеф, CM 
Генеральний Асистент
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Стаття про VSO - Подорож до Риму, 
Німеччини, Голландії та Польщі
1-го березня я здійснив свою першу 
поїздку в Європу в якості виконавчо-
го директора Офіса Вікентійської Со-
лідарності (VSO). Мета поїздки була 
потрійна (а) представити кварталь-
ний звіт Вікентійської Генеральної 
Ради, (б) відвідати фінансові устано-
ви в Німеччині, і (в) обговорити спіль-
не використання ресурсів з домом в 
Паннінген, Нідерланди, і провінцією 
Польщі. О. Майлз Хайнен, CM пла-
нував нашу поїздку по Європі. Моя 
роль була в тому, щоб дізнатися від 
о. Майлза про кроки, що зроблені в 
просуванні проектів VSO і розвива-
ти відносини з нашими фінансовими 
партнерами.
Під час наших поїздок до різних уста-
нов в Німеччині ми зустрілися з бага-
тьма відданими мирянами і кількома 
священиками. Німецька церква ві-
діграє важливу роль у фінансуванні 
світової Церкви (Weltkirche). Багато 
єпархій в країнах, що розвиваються, 
а також богопосвячені чоловіки і жін-
ки, включаючи вікентійців, отримува-
ли підтримку від ініціатив, творчості і 
щедрості різних католицьких фінан-
сових установ. Наші фінансові парт-
нери поділилися з нами важливою 
інформацією, наприклад, тенденція-
ми фінансування і їх теперішніми ке-

рівними принципами та пріоритетами 
проектів.
У свою чергу, Майлз і я розказали на-
шим партнерам про ініціативу щодо 
системних змін і спільною роботою 
Вікентійської Родини щодо подолан-
ня бездомності.
Наш маршрут включав в себе дві 
зупинки в Вікентійських домах (а) в 
Паннінгені, Голландія і (б) в Кракові, 
Польща. Наш план включав три дні 
перебування в кожному місці. Обидві 
провінції мають довгу і видатну істо-
рію кадрової та фінансової місіонер-
ської діяльності в зарубіжних країнах.
Голандці більше не організовані в 
провінцію. Проте незважаючи на при-
меншення, побратими залишають-
ся глибоко вкорінені в Вікентійську 
харизму. Вони знаходяться в центрі 
процесу реалізації плану прищеплю-
вати Вікентійську харизму голланд-
ській католицькій церкві в районі 
Паннінген. Історик і колишній провін-
ційний настоятель, о. Віктор Гроете-
лаарс, СМ взяв нас на паломництво 
в Стейл, де зберігаються останки 
святого Арнольда Янссена, засно-
вника Місіонерського товариства 
Божественного Слова і дім єпископа 
Франса Шравена, CM. Наш співбрат 
єпископ Франс Шравен народився 
13 жовтня 1873 року в Лоттомі, (Лім-
бург, Нідерланди) і виріс в Брьокхай-

зені. Дім його дитинства знаходиться 
в близько півгодини їзди від Вікентій-
ського дому і колишньої семінарії.1

У Кракові, Польща, о. Майлз зустрівся 
з о. Криспіном Банко, CM щоб обго-
ворити канонічний візит в 2020 році. Я 
також обговорив підтримку провінці-
єю Фонду Вікентійської Солідарності. 
Провінція Польща продовжує заохо-
чувати покликання і навчання прохо-
дять більш ніж 30 семінаристів. Ми з 
о. Майлзом мали можливість зустрі-
тися з більшістю наших семінаристів 
при двох нагодах. Перша зустріч з 8 
послушниками проходила в Вікентій-
ському притулку в Кшешовіце, Поль-
ща. Послушники брали участь в се-
мінарах по формації людини. Друга 
зустріч відбулася в нашій семінарії в 
Кракові за чашкою кави після неділь-
ної меси. Семінаристи вразили нас 
двома речами (а) своїм вільним воло-
дінням англійською мовою, і (б) своїм 
інтересом до суспільного життя.
Озираючись на досвід, я порівнюю 
наші подорожі по Європі з іншими по-
дібними подорожами, а саме з подо-
рожами Павла і Варнави. Я залишаю 
читачеві вирішувати, яку роль відда-
ти Майлзу і мені. Разом ми гуляли по 
багатьом міським площам, проїхали 
кілька сотень кілометрів залізницею 
Deutche Bahn і зустріли багато су-
путників. І Майлз, і я були зворушені 
спонтанною гостинністю наших єв-
ропейських господарів, багато з яких 
були нашими співбратами в Вікентій-
ській курії, в Нідерландах і Польщі. Від 
наших фінансових партнерів ми бага-
то дізналися про ті сфери, в яких VSO 
має проекти. Наші партнери похвали-
ли VSO за гарну роботу. Нарешті, я 
вдячний о. Майлзу за те, що він так 
щедро віддавав себе в цій подорожі 
на службі Конгрегації Місії.

Грегорі Дж Семенюк, СМ., S.Th.D. 
Виконавчий директор VSO

(Endnotes)
1 https://en.wikipedia.org/ wiki/Frans_
Schraven

Офіс Вікентійської Солідарності
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400 -річчя

24 березня було оголошено, що 
Святіший Отець, через офіс Апо-
стольської Пенітенціарії, надав 
всім членам Вікентійської Роди-
ни пленарну індульгенцію протя-
гом цього ювілейного року, коли 
ми відзначаємо 400-річчя від по-
чатку нашої харизми. Отець Джу-
зеппе Гуерра, CM, Генеральний 
Прокуратор при Святому Пре-
столі і Постулатор канонізації 
святих відповідає на питання, які 
зорієнтують нас у зв’язку з цим 
питанням.

Що таке індульгенція?
У документі Indulgentiarum 
Doctrina (від 1 січня 1967 року) 
папа Павло VI намагався врегу-
лювати в більш сучасний спосіб 
практику індульгенцій і коротко 
підсумував сенс індульгенцій з 
широкими доктринальних і іс-
торичними поясненнями. У чет-
вертому пункті цього документа 
Папа написав: Серед людей іс-
нує, прихована і покірна таєм-
ниця Божої волі, надприродна 
солідарність, в якій гріх одно-
го шкодить іншим так само, як 
святість одного також прино-
сить користь іншим. Коли моя 
молитва або мій добрий вчинок 
«отримав індульгенцію» владою 
Церкви, я отримую доскона-
лість прощення, що я вже отри-
мав через покаяння, молитву і 
таїнства.

Скільки є видів індульгенцій?
Павло VI спростив список ін-
дульгенцій. Індульгенції не зале-

жить від об’єктів або місць, але 
від певних видів діяльності вірую-
чих. Є часткові індульгенції (біль-
ше не визначається кількістю 
днів і / або місяців), які являють 
собою дублювання або посилен-
ня того, що досягнуто молитвою 
або діями віруючих; і є пленарна 
індульгенція, що повністю вдо-
сконалює покаяння і прощення, 
отримане в молитві і таїнствах.

Чи можу я отримати індульгенцію 
для іншої людини?
У світлі реальності спільності 
святих, тобто в світлі реальності 
солідарності, яка існує серед ві-
руючих, так і серед тих осіб, які 
померли, не тільки можливо, але 
і бажано отримати індульгенцію 
для іншої людини.

Як можна отримати індульгенцію, 
яку Папа дарував членам Вікен-
тійської Родини протягом цього 
ювілейного року?
В першу чергу необхідно вико-
нати загальні умови, які необ-
хідні для отримання будь-якої 
індульгенції: сповідь, причастя 
і молитви в намірах Папи. Не-
обхідно також взяти участь в 
якомусь святкуванні спільноти 
протягом ювілейного року. Про-
те таке святкування спільноти 
можна замінити молитвою (Отче 
наш, визнанням віри, молитва до 
Пресвятої Діви Марії і Святого 
Вікентія) ... це особливо актуаль-
но для тих людей, які не можуть 
допомогти спільноті на святку-
ваннях, наприклад, для людей з 
обмеженими можливостями.
Переклад: Чарльз T. Плок, CM

До питання про індульгенції
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Nominationes / Confirmationes 

GÓMEZ PERALTA Néstor Hernando 23/03/2017
Director DC Central 
Africa

(Reconfirmed)

SCHOEPFER Bernard 25/03/2017
General Director DC

(Reconfirmed)

GROZIO Stephen M. 27/03/2017 Visitor U.S.A. Eastern

NECROLOGIUM

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

MORIARTY William B. Sac 01/03/2017 Occ 77 58

 RESTREPO ALZATE Álvaro Sac 04/03/2017 Fra 75 59

 GAULIN Frederick J. Sac 13/03/2017 Orl 95 73

 TEIXEIRA DE SOUSA Agostinho Sac 17/03/2017 Lus 61 43

 HOERNIG Alphonse X. Sac 22/03/2017 Occ 88 69

 DE LOS RÍOS VARGAS John Sac 24/03/2017 Col 86 68

 URBANCL Andrej Sac 27/03/2017 Sln 64 45
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