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Усім членам  Вікентійської Родини

Циркуляр до Свята Святого Вікентія де Поля

 

«ВІДНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ПОКЛИКАНЬ 
ДО БОГОПОСВЯЧЕНОГО ЖИТТЯ»

 

Мої дорогі сестри і брати,

Нехай благодать і мир Ісуса завжди будуть з нами!

Цього ювілейного року, присвяченому 400-річчю Вікентійської Харизми, у нас так багато 
того, за що бути вдячними!

Одна річ, за яку ми маємо подякувати Ісусу - це дар тисячі тисяч представників різних 
гілок Вікентійської Родини протягом 400-річної історії, які зберегли харизму діючою до 
наших днів. Саме завдяки ним з благодаті Божої харизма була передана з покоління в 
покоління. Тисячі з них досягли стану святості, серед яких деякі офіційно визнані Цер-
квою як Блаженні або Святі. Вони зараз на небесах, з яких вони заступаються за нас і 
супроводжують нас у подорожі життям, у нашому власному паломництві до повного і 
вічного поєднання з Богом.

Коли ми підходимо до служби сприяння покликанням до богопосвяченого життя в Вікен-
тійській Родині і дивимось на її майбутнє, а також на майбутнє Вікентійської Харизми як 
такої, глибина нашої особистої залученості, вогню та переконання є надзвичайно важли-
вою. Нехай один з конкретних результатів 400-го Ювілейного року стане “відновлена 

культура покликань до богопосвяченого життя”. Під культурою покликань до богопосвя-
ченого життя я маю на увазі середовище, де покликання до богопосвяченого життя при-
родно зростатимуть, де відповіддю на запрошення Ісуса «слідуйте за мною» буде при-
йняття і не буде розглядатися як дивний або випадковий життєвий вибір. Ми хочемо сере-
довище, де буде «нормальним», а не «ненормальним» для будь-якого молодого чоловіка 
чи жінки вирішити слідувати за Ісусом, у нашому конкретному випадку, по стопам Свято-
го Вікентія де Поля в одній з гілок богопосвяченого життя Вікентійської Родини.

Коли я говорю про оновлену культуру покликань до богопосвяченого життя в цілому, я 
дуже добре розумію, що в багатьох частинах світу така культура покликань існує. Проте 
в інших регіонах суспільство зовсім не сприяє вихованню культури покликань до богопо-
свяченого життя; воно часто протистоїть їй, використовуючи різноманітні засоби, щоб 
зруйнувати таке середовище.

У моєму листі від 25 січня 2017 року, на початку святкування 400-річчя Вікентійської 
Харизми, я попросив кожного члена Вікентійської Родини зробити один дуже конкретний 
крок; а саме кожен учасник повинен привести одного нового кандидата в одну з гілок 
Вікентійської Родини. З тих пір пройшло трохи більше півроку і, оскільки ми відзначаємо 
Урочистість нашого Засновника, кожен з нас може індивідуально відповісти на наступні 
питання:

* Як я відповів на це прохання до цього часу?
* Наскільки активним я був у першій половині ювілейного року в цьому напрямку?
* Чи заохотив я когось до активних дій в одній з гілок Вікентійської Родини, або в 
одній з жіночих чи чоловічих Конгрегацій богопосвяченого життя, або в одній зі світ-
ських гілок?

Оскільки ми вступаємо у другу половину ювілейного року, я гаряче оновлюю це прохання 
до кожного члена Вікентійської Родини окремо, цього разу прохання конкретно направле-
не на богопосвячене життя, щоб всі можливі зусилля допомогли молоді відповісти на 
покликання Ісуса. Я хотів би особливо виділити цю мету, коли ми святкуємо Урочистість 
Святого Вікентія де Поля під час 400-річчя Вікенітйської Харизми. Я прошу кожного 
члена Родини бути відкритим і робити все, що він чи вона можуть, щоб заохочувати 
молитвою, особистим контактом та супроводом, залежно від можливостей кожного, 
молоду людину, якщо ви відчуваєте, що Ісус кличе його чи її до богопосвяченого життя.
Багато хто в Вікентійській Родині невтомно служить сприянню покликанням, і я переко-
наний, що протягом цього ювілейного року ми вже бачили або побачимо конкретні плоди 
у вигляді нових кандидатів, що приєднаються до богопосвяченого життя, а саме до Кон-
грегацій Вікентійської Родини. За це я дякую вам від усього серця! Сам Святий Вікентій 
погодився би:
Дякую Богові за особливу відданість з якою ви плануєте просити Господа, через заступ-
ництво святого Йосифа, помножити Спільноту. Я прошу Його святу доброту вислуха-
ти ваші прохання. Протягом більше двадцяти років я не наважувався попросити про це 
Бога, думаючи, що, оскільки Конгрегація є Його творінням, її збереження і зростання 
слід залишити лише на Його Провидіння. Проте міркуючи над рекомендаціями, даними 
нам в Євангелії, просити Його відправити робітників на збір Його врожаю1, я переконав-
ся в важливості та корисності цієї відданості2.

Переходячи до відновленої культури до богопосвяченого життя, я хотів би запропонувати 
зосередитися на наступних трьох групах:

• Члени гілок богопосвяченого життя Вікентійської Родини
Викладаючи цей пункт я також дуже добре розумію, що не говорю про щось нове. Тему 
богопосвяченого життя многі вже розвивали і так багато в історії Церкви говорили про 
неї. Тому я просто хотів би додати свій голос, а також заново звернутися до всіх членів 
Конгрегацій богопосвяченого життя Вікентійської Родини із закликом невтомно працюва-
ти на відновленні культури покликань до богопосвяченого життя.
Оскільки ми є членами гілок богопосвяченого життя Вікентійської Родини, нашим пріо-
ритетом має стати відповідальність за служіння покликанням та продовження побудови 
культури покликань до богопосвяченого життя. Кожна сестра, брат, священик, диякон, 
семінарист та послушник повинні сприймати це як яскравий та невід'ємний знак любові 
до харизми, яку ми успадкували, до Конгрегації, членами якої ми є, до Церкви, до Цар-
ства.
• Члени мирських гілок Вікентійської Родини
Кілька місяців тому до мене звернувся міжнародний лідер світської гілки Вікентійської 
Родини з пропозицією заохочувати всі світські гілки Вікентійської Родини почати активно 
брати участь або продовжувати брати участь у просуванні культури покликань до богопо-
свяченого життя в Конгрегаціях Вікентійської Родини. Цей мирянин висловив цю ініціа-
тиву такими словами: “Ви - сестри, світські брати і священики Вікентійської Родини, 
робили і робите так багато для нас, мирян. Ми б хотіли щось зробити для вас взаємно”. 
Яке чудове заохочення, підтримка та ініціатива, отримані від світського члена Вікентій-
ської Родини!

Я хотів би запросити і заохотити кожного окремого члена світських гілок Вікентійської 
Родини продовжувати або почати активно залучатись до розбудови культури покликань 
до богопосвяченого життя, а також особисто залучатись до служби покликань особливим 
чином для різних Конгрегацій Вікентійської Родини. Це буде явним знаком того, що побу-
дова культури покликань до богопосвяченого життя не є чимось, що стосується винятко-
во осіб у богопосвяченому житті - сестер, братів, священиків, дияконів, семінаристів та 
послушників - але це служба для всіх членів Церкви, всіх членів Вікентійської Родини, 
мирян так само, як і тих, хто живе богопосвяченим життям.

Підхід, способи участі можуть іноді відрізнятись від однієї гілки до іншої, але мета зали-
шається такою: ми, як Вікентійська Родина, всі беремо участь у побудові культури покли-
кань до богопосвяченого життя. Як конкретно світська гілка може взяти участь у цьому 
процесі?

* Регулярно молитися, індивідуально або ж у групі, за нові покликання до богопо-
свяченого життя.
* Бути уважними до знаків того, що Ісус може кликати молодого чоловіка або жінку 
слідувати за Ним як сестра, світський брат або священик і заохочувати його / її в цьому 
напрямку.
* Під час розмов з молоддю говорити про варіант богопосвяченого життя як про 
дуже конкретний вибір. Говорячи про шлюб, ми також повинні говорити і про богопосвя-
чене життя, щоб це трактувалося як дуже нормальний вибір, нормальний заклик і відпо-
відь як справа на все життя.

Цей ювілейний рік - прекрасна можливість продовжувати або почати оновлення або нові 
ініціативи. Світські гілки Вікентійської Родини разом можуть створювати навколишнє 
середовище, культуру, яка буде сприйнятливою до заклику до богопосвяченого життя як 
нормальної реакції на свою життєву місію. Світські гілки носять ту саму харизму і духов-
ність. Вони є природним середовищем, де народжуються нові покликання до богопосвя-
ченого життя.

•    Люди, що не причетні до Вікентійської Родини
Культура покликань до богопосвяченого життя не обмежується лише Вікентійською Роди-
ною, її слід продовжувати, відновлювати або запроваджувати у суспільстві в цілому, 
роблячи покликання разом з іншими варіантами, правильним, нормальним і логічним 
вибором на запрошення Ісуса слідувати за Ним у своїй життєвій місії. На рівні Конгрегації 
одним із способів, яким ми намагаємося залучити та брати участь у відновленні культури 
покликань до богопосвяченого життя  є розвиток цифрових та соціальних медіа, нові або 
відновлені ініціативи та підходи донесення повідомлення до максимально широкої ауди-
торії.

Оскільки ми готуємось до святкування Урочистості Святого Вікентія де Поля цього ювіле-
йного року 400-річчя Вікентійської Харизми, давайте продовжувати бути заохоченими, 
відновити заохочення або наново стати заохоченими побудовою культури покликань до 
богопосвяченого життя, де б ми не служили. Ми розраховуємо на наші власні можливості, 
але завжди з повною віддачею та внутрішнім вогнем, щоб наша любов до пастирського 
служіння в підтримці нових покликань завжди була «афективною та ефективною».

Давайте подякуємо Богові за всі покликання до богопосвяченого життя, які ми отримує-
мо з милостивих рук Ісуса, бо, зрештою, це Його милосердя до різних Конгрегацій богопо-
свяченого життя в Вікентійській Родині робить це чудо реальністю! Як нагадав нам 
Святий Вікентій, високо цінуйте честь, яку Він надав вам у виборі вас серед тисяч, щоб 
обдарувати вас Його добротою і через вас Його страждаючих людей. Завжди дякуйте 
Йому за це в дусі скромної вдячності, яку я випрошую для вас від Його Божественної Бла-
гості; бо, як тільки ви міцно закарбуєте її в своїй душі, це збільшить у вас бажання подо-
батись Богу і прагнення віддати Йому всі ваші дії.3

Нехай Діва Марія  Чудотворного медальйону, Святий Вікентій де Поль і всі Блаженні та 
Святі Вікентійської Родини допоможуть нам у цій справі. Чудового Вам святкування! 
Давайте продовжувати молитися один за одного!

Ваш брат у Святому Вікентії,

 
Томаж Маврич, CM 

Генеральний Настоятель
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Мої дорогі сестри і брати,

Нехай благодать і мир Ісуса завжди будуть з нами!

Цього ювілейного року, присвяченому 400-річчю Вікентійської Харизми, у нас так багато 
того, за що бути вдячними!

Одна річ, за яку ми маємо подякувати Ісусу - це дар тисячі тисяч представників різних 
гілок Вікентійської Родини протягом 400-річної історії, які зберегли харизму діючою до 
наших днів. Саме завдяки ним з благодаті Божої харизма була передана з покоління в 
покоління. Тисячі з них досягли стану святості, серед яких деякі офіційно визнані Цер-
квою як Блаженні або Святі. Вони зараз на небесах, з яких вони заступаються за нас і 
супроводжують нас у подорожі життям, у нашому власному паломництві до повного і 
вічного поєднання з Богом.

Коли ми підходимо до служби сприяння покликанням до богопосвяченого життя в Вікен-
тійській Родині і дивимось на її майбутнє, а також на майбутнє Вікентійської Харизми як 
такої, глибина нашої особистої залученості, вогню та переконання є надзвичайно важли-
вою. Нехай один з конкретних результатів 400-го Ювілейного року стане “відновлена 

культура покликань до богопосвяченого життя”. Під культурою покликань до богопосвя-
ченого життя я маю на увазі середовище, де покликання до богопосвяченого життя при-
родно зростатимуть, де відповіддю на запрошення Ісуса «слідуйте за мною» буде при-
йняття і не буде розглядатися як дивний або випадковий життєвий вибір. Ми хочемо сере-
довище, де буде «нормальним», а не «ненормальним» для будь-якого молодого чоловіка 
чи жінки вирішити слідувати за Ісусом, у нашому конкретному випадку, по стопам Свято-
го Вікентія де Поля в одній з гілок богопосвяченого життя Вікентійської Родини.

Коли я говорю про оновлену культуру покликань до богопосвяченого життя в цілому, я 
дуже добре розумію, що в багатьох частинах світу така культура покликань існує. Проте 
в інших регіонах суспільство зовсім не сприяє вихованню культури покликань до богопо-
свяченого життя; воно часто протистоїть їй, використовуючи різноманітні засоби, щоб 
зруйнувати таке середовище.

У моєму листі від 25 січня 2017 року, на початку святкування 400-річчя Вікентійської 
Харизми, я попросив кожного члена Вікентійської Родини зробити один дуже конкретний 
крок; а саме кожен учасник повинен привести одного нового кандидата в одну з гілок 
Вікентійської Родини. З тих пір пройшло трохи більше півроку і, оскільки ми відзначаємо 
Урочистість нашого Засновника, кожен з нас може індивідуально відповісти на наступні 
питання:

* Як я відповів на це прохання до цього часу?
* Наскільки активним я був у першій половині ювілейного року в цьому напрямку?
* Чи заохотив я когось до активних дій в одній з гілок Вікентійської Родини, або в 
одній з жіночих чи чоловічих Конгрегацій богопосвяченого життя, або в одній зі світ-
ських гілок?

Оскільки ми вступаємо у другу половину ювілейного року, я гаряче оновлюю це прохання 
до кожного члена Вікентійської Родини окремо, цього разу прохання конкретно направле-
не на богопосвячене життя, щоб всі можливі зусилля допомогли молоді відповісти на 
покликання Ісуса. Я хотів би особливо виділити цю мету, коли ми святкуємо Урочистість 
Святого Вікентія де Поля під час 400-річчя Вікенітйської Харизми. Я прошу кожного 
члена Родини бути відкритим і робити все, що він чи вона можуть, щоб заохочувати 
молитвою, особистим контактом та супроводом, залежно від можливостей кожного, 
молоду людину, якщо ви відчуваєте, що Ісус кличе його чи її до богопосвяченого життя.
Багато хто в Вікентійській Родині невтомно служить сприянню покликанням, і я переко-
наний, що протягом цього ювілейного року ми вже бачили або побачимо конкретні плоди 
у вигляді нових кандидатів, що приєднаються до богопосвяченого життя, а саме до Кон-
грегацій Вікентійської Родини. За це я дякую вам від усього серця! Сам Святий Вікентій 
погодився би:
Дякую Богові за особливу відданість з якою ви плануєте просити Господа, через заступ-
ництво святого Йосифа, помножити Спільноту. Я прошу Його святу доброту вислуха-
ти ваші прохання. Протягом більше двадцяти років я не наважувався попросити про це 
Бога, думаючи, що, оскільки Конгрегація є Його творінням, її збереження і зростання 
слід залишити лише на Його Провидіння. Проте міркуючи над рекомендаціями, даними 
нам в Євангелії, просити Його відправити робітників на збір Його врожаю1, я переконав-
ся в важливості та корисності цієї відданості2.

Переходячи до відновленої культури до богопосвяченого життя, я хотів би запропонувати 
зосередитися на наступних трьох групах:

• Члени гілок богопосвяченого життя Вікентійської Родини
Викладаючи цей пункт я також дуже добре розумію, що не говорю про щось нове. Тему 
богопосвяченого життя многі вже розвивали і так багато в історії Церкви говорили про 
неї. Тому я просто хотів би додати свій голос, а також заново звернутися до всіх членів 
Конгрегацій богопосвяченого життя Вікентійської Родини із закликом невтомно працюва-
ти на відновленні культури покликань до богопосвяченого життя.
Оскільки ми є членами гілок богопосвяченого життя Вікентійської Родини, нашим пріо-
ритетом має стати відповідальність за служіння покликанням та продовження побудови 
культури покликань до богопосвяченого життя. Кожна сестра, брат, священик, диякон, 
семінарист та послушник повинні сприймати це як яскравий та невід'ємний знак любові 
до харизми, яку ми успадкували, до Конгрегації, членами якої ми є, до Церкви, до Цар-
ства.
• Члени мирських гілок Вікентійської Родини
Кілька місяців тому до мене звернувся міжнародний лідер світської гілки Вікентійської 
Родини з пропозицією заохочувати всі світські гілки Вікентійської Родини почати активно 
брати участь або продовжувати брати участь у просуванні культури покликань до богопо-
свяченого життя в Конгрегаціях Вікентійської Родини. Цей мирянин висловив цю ініціа-
тиву такими словами: “Ви - сестри, світські брати і священики Вікентійської Родини, 
робили і робите так багато для нас, мирян. Ми б хотіли щось зробити для вас взаємно”. 
Яке чудове заохочення, підтримка та ініціатива, отримані від світського члена Вікентій-
ської Родини!

Я хотів би запросити і заохотити кожного окремого члена світських гілок Вікентійської 
Родини продовжувати або почати активно залучатись до розбудови культури покликань 
до богопосвяченого життя, а також особисто залучатись до служби покликань особливим 
чином для різних Конгрегацій Вікентійської Родини. Це буде явним знаком того, що побу-
дова культури покликань до богопосвяченого життя не є чимось, що стосується винятко-
во осіб у богопосвяченому житті - сестер, братів, священиків, дияконів, семінаристів та 
послушників - але це служба для всіх членів Церкви, всіх членів Вікентійської Родини, 
мирян так само, як і тих, хто живе богопосвяченим життям.

Підхід, способи участі можуть іноді відрізнятись від однієї гілки до іншої, але мета зали-
шається такою: ми, як Вікентійська Родина, всі беремо участь у побудові культури покли-
кань до богопосвяченого життя. Як конкретно світська гілка може взяти участь у цьому 
процесі?

* Регулярно молитися, індивідуально або ж у групі, за нові покликання до богопо-
свяченого життя.
* Бути уважними до знаків того, що Ісус може кликати молодого чоловіка або жінку 
слідувати за Ним як сестра, світський брат або священик і заохочувати його / її в цьому 
напрямку.
* Під час розмов з молоддю говорити про варіант богопосвяченого життя як про 
дуже конкретний вибір. Говорячи про шлюб, ми також повинні говорити і про богопосвя-
чене життя, щоб це трактувалося як дуже нормальний вибір, нормальний заклик і відпо-
відь як справа на все життя.

Цей ювілейний рік - прекрасна можливість продовжувати або почати оновлення або нові 
ініціативи. Світські гілки Вікентійської Родини разом можуть створювати навколишнє 
середовище, культуру, яка буде сприйнятливою до заклику до богопосвяченого життя як 
нормальної реакції на свою життєву місію. Світські гілки носять ту саму харизму і духов-
ність. Вони є природним середовищем, де народжуються нові покликання до богопосвя-
ченого життя.

•    Люди, що не причетні до Вікентійської Родини
Культура покликань до богопосвяченого життя не обмежується лише Вікентійською Роди-
ною, її слід продовжувати, відновлювати або запроваджувати у суспільстві в цілому, 
роблячи покликання разом з іншими варіантами, правильним, нормальним і логічним 
вибором на запрошення Ісуса слідувати за Ним у своїй життєвій місії. На рівні Конгрегації 
одним із способів, яким ми намагаємося залучити та брати участь у відновленні культури 
покликань до богопосвяченого життя  є розвиток цифрових та соціальних медіа, нові або 
відновлені ініціативи та підходи донесення повідомлення до максимально широкої ауди-
торії.

Оскільки ми готуємось до святкування Урочистості Святого Вікентія де Поля цього ювіле-
йного року 400-річчя Вікентійської Харизми, давайте продовжувати бути заохоченими, 
відновити заохочення або наново стати заохоченими побудовою культури покликань до 
богопосвяченого життя, де б ми не служили. Ми розраховуємо на наші власні можливості, 
але завжди з повною віддачею та внутрішнім вогнем, щоб наша любов до пастирського 
служіння в підтримці нових покликань завжди була «афективною та ефективною».

Давайте подякуємо Богові за всі покликання до богопосвяченого життя, які ми отримує-
мо з милостивих рук Ісуса, бо, зрештою, це Його милосердя до різних Конгрегацій богопо-
свяченого життя в Вікентійській Родині робить це чудо реальністю! Як нагадав нам 
Святий Вікентій, високо цінуйте честь, яку Він надав вам у виборі вас серед тисяч, щоб 
обдарувати вас Його добротою і через вас Його страждаючих людей. Завжди дякуйте 
Йому за це в дусі скромної вдячності, яку я випрошую для вас від Його Божественної Бла-
гості; бо, як тільки ви міцно закарбуєте її в своїй душі, це збільшить у вас бажання подо-
батись Богу і прагнення віддати Йому всі ваші дії.3

Нехай Діва Марія  Чудотворного медальйону, Святий Вікентій де Поль і всі Блаженні та 
Святі Вікентійської Родини допоможуть нам у цій справі. Чудового Вам святкування! 
Давайте продовжувати молитися один за одного!

Ваш брат у Святому Вікентії,

 
Томаж Маврич, CM 

Генеральний Настоятель

1 Від Луки 10:2.
2 Вікентій де Поль, Кореспонденція, конференції, документи, переклад та редагування Жаклін Кілар, DC; і Марі Пул, DC; et al; анотація Джон В. Карвен, 
CM; New City Press, Brooklyn and Hyde Park, 1985-2014; том V, с. 468-469; Лист 1956 до Етьєна Блатріона, настоятеля Генуї, 12 листопада 1655 р. 
Подальші посилання на цю роботу будуть вказані за допомогою скорочення CCD, з вказанням після цього номеру тома та номера сторінки, наприклад, CCD 
V, 468-469



Генеральний Настоятель      

           Рим, 20 вересня 2017 р.

 
Усім членам  Вікентійської Родини

Циркуляр до Свята Святого Вікентія де Поля

 

«ВІДНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ПОКЛИКАНЬ 
ДО БОГОПОСВЯЧЕНОГО ЖИТТЯ»

 

Мої дорогі сестри і брати,

Нехай благодать і мир Ісуса завжди будуть з нами!

Цього ювілейного року, присвяченому 400-річчю Вікентійської Харизми, у нас так багато 
того, за що бути вдячними!

Одна річ, за яку ми маємо подякувати Ісусу - це дар тисячі тисяч представників різних 
гілок Вікентійської Родини протягом 400-річної історії, які зберегли харизму діючою до 
наших днів. Саме завдяки ним з благодаті Божої харизма була передана з покоління в 
покоління. Тисячі з них досягли стану святості, серед яких деякі офіційно визнані Цер-
квою як Блаженні або Святі. Вони зараз на небесах, з яких вони заступаються за нас і 
супроводжують нас у подорожі життям, у нашому власному паломництві до повного і 
вічного поєднання з Богом.

Коли ми підходимо до служби сприяння покликанням до богопосвяченого життя в Вікен-
тійській Родині і дивимось на її майбутнє, а також на майбутнє Вікентійської Харизми як 
такої, глибина нашої особистої залученості, вогню та переконання є надзвичайно важли-
вою. Нехай один з конкретних результатів 400-го Ювілейного року стане “відновлена 

культура покликань до богопосвяченого життя”. Під культурою покликань до богопосвя-
ченого життя я маю на увазі середовище, де покликання до богопосвяченого життя при-
родно зростатимуть, де відповіддю на запрошення Ісуса «слідуйте за мною» буде при-
йняття і не буде розглядатися як дивний або випадковий життєвий вибір. Ми хочемо сере-
довище, де буде «нормальним», а не «ненормальним» для будь-якого молодого чоловіка 
чи жінки вирішити слідувати за Ісусом, у нашому конкретному випадку, по стопам Свято-
го Вікентія де Поля в одній з гілок богопосвяченого життя Вікентійської Родини.

Коли я говорю про оновлену культуру покликань до богопосвяченого життя в цілому, я 
дуже добре розумію, що в багатьох частинах світу така культура покликань існує. Проте 
в інших регіонах суспільство зовсім не сприяє вихованню культури покликань до богопо-
свяченого життя; воно часто протистоїть їй, використовуючи різноманітні засоби, щоб 
зруйнувати таке середовище.

У моєму листі від 25 січня 2017 року, на початку святкування 400-річчя Вікентійської 
Харизми, я попросив кожного члена Вікентійської Родини зробити один дуже конкретний 
крок; а саме кожен учасник повинен привести одного нового кандидата в одну з гілок 
Вікентійської Родини. З тих пір пройшло трохи більше півроку і, оскільки ми відзначаємо 
Урочистість нашого Засновника, кожен з нас може індивідуально відповісти на наступні 
питання:

* Як я відповів на це прохання до цього часу?
* Наскільки активним я був у першій половині ювілейного року в цьому напрямку?
* Чи заохотив я когось до активних дій в одній з гілок Вікентійської Родини, або в 
одній з жіночих чи чоловічих Конгрегацій богопосвяченого життя, або в одній зі світ-
ських гілок?

Оскільки ми вступаємо у другу половину ювілейного року, я гаряче оновлюю це прохання 
до кожного члена Вікентійської Родини окремо, цього разу прохання конкретно направле-
не на богопосвячене життя, щоб всі можливі зусилля допомогли молоді відповісти на 
покликання Ісуса. Я хотів би особливо виділити цю мету, коли ми святкуємо Урочистість 
Святого Вікентія де Поля під час 400-річчя Вікенітйської Харизми. Я прошу кожного 
члена Родини бути відкритим і робити все, що він чи вона можуть, щоб заохочувати 
молитвою, особистим контактом та супроводом, залежно від можливостей кожного, 
молоду людину, якщо ви відчуваєте, що Ісус кличе його чи її до богопосвяченого життя.
Багато хто в Вікентійській Родині невтомно служить сприянню покликанням, і я переко-
наний, що протягом цього ювілейного року ми вже бачили або побачимо конкретні плоди 
у вигляді нових кандидатів, що приєднаються до богопосвяченого життя, а саме до Кон-
грегацій Вікентійської Родини. За це я дякую вам від усього серця! Сам Святий Вікентій 
погодився би:
Дякую Богові за особливу відданість з якою ви плануєте просити Господа, через заступ-
ництво святого Йосифа, помножити Спільноту. Я прошу Його святу доброту вислуха-
ти ваші прохання. Протягом більше двадцяти років я не наважувався попросити про це 
Бога, думаючи, що, оскільки Конгрегація є Його творінням, її збереження і зростання 
слід залишити лише на Його Провидіння. Проте міркуючи над рекомендаціями, даними 
нам в Євангелії, просити Його відправити робітників на збір Його врожаю1, я переконав-
ся в важливості та корисності цієї відданості2.

Переходячи до відновленої культури до богопосвяченого життя, я хотів би запропонувати 
зосередитися на наступних трьох групах:

• Члени гілок богопосвяченого життя Вікентійської Родини
Викладаючи цей пункт я також дуже добре розумію, що не говорю про щось нове. Тему 
богопосвяченого життя многі вже розвивали і так багато в історії Церкви говорили про 
неї. Тому я просто хотів би додати свій голос, а також заново звернутися до всіх членів 
Конгрегацій богопосвяченого життя Вікентійської Родини із закликом невтомно працюва-
ти на відновленні культури покликань до богопосвяченого життя.
Оскільки ми є членами гілок богопосвяченого життя Вікентійської Родини, нашим пріо-
ритетом має стати відповідальність за служіння покликанням та продовження побудови 
культури покликань до богопосвяченого життя. Кожна сестра, брат, священик, диякон, 
семінарист та послушник повинні сприймати це як яскравий та невід'ємний знак любові 
до харизми, яку ми успадкували, до Конгрегації, членами якої ми є, до Церкви, до Цар-
ства.
• Члени мирських гілок Вікентійської Родини
Кілька місяців тому до мене звернувся міжнародний лідер світської гілки Вікентійської 
Родини з пропозицією заохочувати всі світські гілки Вікентійської Родини почати активно 
брати участь або продовжувати брати участь у просуванні культури покликань до богопо-
свяченого життя в Конгрегаціях Вікентійської Родини. Цей мирянин висловив цю ініціа-
тиву такими словами: “Ви - сестри, світські брати і священики Вікентійської Родини, 
робили і робите так багато для нас, мирян. Ми б хотіли щось зробити для вас взаємно”. 
Яке чудове заохочення, підтримка та ініціатива, отримані від світського члена Вікентій-
ської Родини!

Я хотів би запросити і заохотити кожного окремого члена світських гілок Вікентійської 
Родини продовжувати або почати активно залучатись до розбудови культури покликань 
до богопосвяченого життя, а також особисто залучатись до служби покликань особливим 
чином для різних Конгрегацій Вікентійської Родини. Це буде явним знаком того, що побу-
дова культури покликань до богопосвяченого життя не є чимось, що стосується винятко-
во осіб у богопосвяченому житті - сестер, братів, священиків, дияконів, семінаристів та 
послушників - але це служба для всіх членів Церкви, всіх членів Вікентійської Родини, 
мирян так само, як і тих, хто живе богопосвяченим життям.

Підхід, способи участі можуть іноді відрізнятись від однієї гілки до іншої, але мета зали-
шається такою: ми, як Вікентійська Родина, всі беремо участь у побудові культури покли-
кань до богопосвяченого життя. Як конкретно світська гілка може взяти участь у цьому 
процесі?

* Регулярно молитися, індивідуально або ж у групі, за нові покликання до богопо-
свяченого життя.
* Бути уважними до знаків того, що Ісус може кликати молодого чоловіка або жінку 
слідувати за Ним як сестра, світський брат або священик і заохочувати його / її в цьому 
напрямку.
* Під час розмов з молоддю говорити про варіант богопосвяченого життя як про 
дуже конкретний вибір. Говорячи про шлюб, ми також повинні говорити і про богопосвя-
чене життя, щоб це трактувалося як дуже нормальний вибір, нормальний заклик і відпо-
відь як справа на все життя.

Цей ювілейний рік - прекрасна можливість продовжувати або почати оновлення або нові 
ініціативи. Світські гілки Вікентійської Родини разом можуть створювати навколишнє 
середовище, культуру, яка буде сприйнятливою до заклику до богопосвяченого життя як 
нормальної реакції на свою життєву місію. Світські гілки носять ту саму харизму і духов-
ність. Вони є природним середовищем, де народжуються нові покликання до богопосвя-
ченого життя.

•    Люди, що не причетні до Вікентійської Родини
Культура покликань до богопосвяченого життя не обмежується лише Вікентійською Роди-
ною, її слід продовжувати, відновлювати або запроваджувати у суспільстві в цілому, 
роблячи покликання разом з іншими варіантами, правильним, нормальним і логічним 
вибором на запрошення Ісуса слідувати за Ним у своїй життєвій місії. На рівні Конгрегації 
одним із способів, яким ми намагаємося залучити та брати участь у відновленні культури 
покликань до богопосвяченого життя  є розвиток цифрових та соціальних медіа, нові або 
відновлені ініціативи та підходи донесення повідомлення до максимально широкої ауди-
торії.

Оскільки ми готуємось до святкування Урочистості Святого Вікентія де Поля цього ювіле-
йного року 400-річчя Вікентійської Харизми, давайте продовжувати бути заохоченими, 
відновити заохочення або наново стати заохоченими побудовою культури покликань до 
богопосвяченого життя, де б ми не служили. Ми розраховуємо на наші власні можливості, 
але завжди з повною віддачею та внутрішнім вогнем, щоб наша любов до пастирського 
служіння в підтримці нових покликань завжди була «афективною та ефективною».

Давайте подякуємо Богові за всі покликання до богопосвяченого життя, які ми отримує-
мо з милостивих рук Ісуса, бо, зрештою, це Його милосердя до різних Конгрегацій богопо-
свяченого життя в Вікентійській Родині робить це чудо реальністю! Як нагадав нам 
Святий Вікентій, високо цінуйте честь, яку Він надав вам у виборі вас серед тисяч, щоб 
обдарувати вас Його добротою і через вас Його страждаючих людей. Завжди дякуйте 
Йому за це в дусі скромної вдячності, яку я випрошую для вас від Його Божественної Бла-
гості; бо, як тільки ви міцно закарбуєте її в своїй душі, це збільшить у вас бажання подо-
батись Богу і прагнення віддати Йому всі ваші дії.3

Нехай Діва Марія  Чудотворного медальйону, Святий Вікентій де Поль і всі Блаженні та 
Святі Вікентійської Родини допоможуть нам у цій справі. Чудового Вам святкування! 
Давайте продовжувати молитися один за одного!

Ваш брат у Святому Вікентії,

 
Томаж Маврич, CM 

Генеральний Настоятель



Генеральний Настоятель      

           Рим, 20 вересня 2017 р.

 
Усім членам  Вікентійської Родини

Циркуляр до Свята Святого Вікентія де Поля

 

«ВІДНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ПОКЛИКАНЬ 
ДО БОГОПОСВЯЧЕНОГО ЖИТТЯ»

 

Мої дорогі сестри і брати,

Нехай благодать і мир Ісуса завжди будуть з нами!

Цього ювілейного року, присвяченому 400-річчю Вікентійської Харизми, у нас так багато 
того, за що бути вдячними!

Одна річ, за яку ми маємо подякувати Ісусу - це дар тисячі тисяч представників різних 
гілок Вікентійської Родини протягом 400-річної історії, які зберегли харизму діючою до 
наших днів. Саме завдяки ним з благодаті Божої харизма була передана з покоління в 
покоління. Тисячі з них досягли стану святості, серед яких деякі офіційно визнані Цер-
квою як Блаженні або Святі. Вони зараз на небесах, з яких вони заступаються за нас і 
супроводжують нас у подорожі життям, у нашому власному паломництві до повного і 
вічного поєднання з Богом.

Коли ми підходимо до служби сприяння покликанням до богопосвяченого життя в Вікен-
тійській Родині і дивимось на її майбутнє, а також на майбутнє Вікентійської Харизми як 
такої, глибина нашої особистої залученості, вогню та переконання є надзвичайно важли-
вою. Нехай один з конкретних результатів 400-го Ювілейного року стане “відновлена 

культура покликань до богопосвяченого життя”. Під культурою покликань до богопосвя-
ченого життя я маю на увазі середовище, де покликання до богопосвяченого життя при-
родно зростатимуть, де відповіддю на запрошення Ісуса «слідуйте за мною» буде при-
йняття і не буде розглядатися як дивний або випадковий життєвий вибір. Ми хочемо сере-
довище, де буде «нормальним», а не «ненормальним» для будь-якого молодого чоловіка 
чи жінки вирішити слідувати за Ісусом, у нашому конкретному випадку, по стопам Свято-
го Вікентія де Поля в одній з гілок богопосвяченого життя Вікентійської Родини.

Коли я говорю про оновлену культуру покликань до богопосвяченого життя в цілому, я 
дуже добре розумію, що в багатьох частинах світу така культура покликань існує. Проте 
в інших регіонах суспільство зовсім не сприяє вихованню культури покликань до богопо-
свяченого життя; воно часто протистоїть їй, використовуючи різноманітні засоби, щоб 
зруйнувати таке середовище.

У моєму листі від 25 січня 2017 року, на початку святкування 400-річчя Вікентійської 
Харизми, я попросив кожного члена Вікентійської Родини зробити один дуже конкретний 
крок; а саме кожен учасник повинен привести одного нового кандидата в одну з гілок 
Вікентійської Родини. З тих пір пройшло трохи більше півроку і, оскільки ми відзначаємо 
Урочистість нашого Засновника, кожен з нас може індивідуально відповісти на наступні 
питання:

* Як я відповів на це прохання до цього часу?
* Наскільки активним я був у першій половині ювілейного року в цьому напрямку?
* Чи заохотив я когось до активних дій в одній з гілок Вікентійської Родини, або в 
одній з жіночих чи чоловічих Конгрегацій богопосвяченого життя, або в одній зі світ-
ських гілок?

Оскільки ми вступаємо у другу половину ювілейного року, я гаряче оновлюю це прохання 
до кожного члена Вікентійської Родини окремо, цього разу прохання конкретно направле-
не на богопосвячене життя, щоб всі можливі зусилля допомогли молоді відповісти на 
покликання Ісуса. Я хотів би особливо виділити цю мету, коли ми святкуємо Урочистість 
Святого Вікентія де Поля під час 400-річчя Вікенітйської Харизми. Я прошу кожного 
члена Родини бути відкритим і робити все, що він чи вона можуть, щоб заохочувати 
молитвою, особистим контактом та супроводом, залежно від можливостей кожного, 
молоду людину, якщо ви відчуваєте, що Ісус кличе його чи її до богопосвяченого життя.
Багато хто в Вікентійській Родині невтомно служить сприянню покликанням, і я переко-
наний, що протягом цього ювілейного року ми вже бачили або побачимо конкретні плоди 
у вигляді нових кандидатів, що приєднаються до богопосвяченого життя, а саме до Кон-
грегацій Вікентійської Родини. За це я дякую вам від усього серця! Сам Святий Вікентій 
погодився би:
Дякую Богові за особливу відданість з якою ви плануєте просити Господа, через заступ-
ництво святого Йосифа, помножити Спільноту. Я прошу Його святу доброту вислуха-
ти ваші прохання. Протягом більше двадцяти років я не наважувався попросити про це 
Бога, думаючи, що, оскільки Конгрегація є Його творінням, її збереження і зростання 
слід залишити лише на Його Провидіння. Проте міркуючи над рекомендаціями, даними 
нам в Євангелії, просити Його відправити робітників на збір Його врожаю1, я переконав-
ся в важливості та корисності цієї відданості2.

Переходячи до відновленої культури до богопосвяченого життя, я хотів би запропонувати 
зосередитися на наступних трьох групах:

• Члени гілок богопосвяченого життя Вікентійської Родини
Викладаючи цей пункт я також дуже добре розумію, що не говорю про щось нове. Тему 
богопосвяченого життя многі вже розвивали і так багато в історії Церкви говорили про 
неї. Тому я просто хотів би додати свій голос, а також заново звернутися до всіх членів 
Конгрегацій богопосвяченого життя Вікентійської Родини із закликом невтомно працюва-
ти на відновленні культури покликань до богопосвяченого життя.
Оскільки ми є членами гілок богопосвяченого життя Вікентійської Родини, нашим пріо-
ритетом має стати відповідальність за служіння покликанням та продовження побудови 
культури покликань до богопосвяченого життя. Кожна сестра, брат, священик, диякон, 
семінарист та послушник повинні сприймати це як яскравий та невід'ємний знак любові 
до харизми, яку ми успадкували, до Конгрегації, членами якої ми є, до Церкви, до Цар-
ства.
• Члени мирських гілок Вікентійської Родини
Кілька місяців тому до мене звернувся міжнародний лідер світської гілки Вікентійської 
Родини з пропозицією заохочувати всі світські гілки Вікентійської Родини почати активно 
брати участь або продовжувати брати участь у просуванні культури покликань до богопо-
свяченого життя в Конгрегаціях Вікентійської Родини. Цей мирянин висловив цю ініціа-
тиву такими словами: “Ви - сестри, світські брати і священики Вікентійської Родини, 
робили і робите так багато для нас, мирян. Ми б хотіли щось зробити для вас взаємно”. 
Яке чудове заохочення, підтримка та ініціатива, отримані від світського члена Вікентій-
ської Родини!

Я хотів би запросити і заохотити кожного окремого члена світських гілок Вікентійської 
Родини продовжувати або почати активно залучатись до розбудови культури покликань 
до богопосвяченого життя, а також особисто залучатись до служби покликань особливим 
чином для різних Конгрегацій Вікентійської Родини. Це буде явним знаком того, що побу-
дова культури покликань до богопосвяченого життя не є чимось, що стосується винятко-
во осіб у богопосвяченому житті - сестер, братів, священиків, дияконів, семінаристів та 
послушників - але це служба для всіх членів Церкви, всіх членів Вікентійської Родини, 
мирян так само, як і тих, хто живе богопосвяченим життям.

Підхід, способи участі можуть іноді відрізнятись від однієї гілки до іншої, але мета зали-
шається такою: ми, як Вікентійська Родина, всі беремо участь у побудові культури покли-
кань до богопосвяченого життя. Як конкретно світська гілка може взяти участь у цьому 
процесі?

* Регулярно молитися, індивідуально або ж у групі, за нові покликання до богопо-
свяченого життя.
* Бути уважними до знаків того, що Ісус може кликати молодого чоловіка або жінку 
слідувати за Ним як сестра, світський брат або священик і заохочувати його / її в цьому 
напрямку.
* Під час розмов з молоддю говорити про варіант богопосвяченого життя як про 
дуже конкретний вибір. Говорячи про шлюб, ми також повинні говорити і про богопосвя-
чене життя, щоб це трактувалося як дуже нормальний вибір, нормальний заклик і відпо-
відь як справа на все життя.

Цей ювілейний рік - прекрасна можливість продовжувати або почати оновлення або нові 
ініціативи. Світські гілки Вікентійської Родини разом можуть створювати навколишнє 
середовище, культуру, яка буде сприйнятливою до заклику до богопосвяченого життя як 
нормальної реакції на свою життєву місію. Світські гілки носять ту саму харизму і духов-
ність. Вони є природним середовищем, де народжуються нові покликання до богопосвя-
ченого життя.

•    Люди, що не причетні до Вікентійської Родини
Культура покликань до богопосвяченого життя не обмежується лише Вікентійською Роди-
ною, її слід продовжувати, відновлювати або запроваджувати у суспільстві в цілому, 
роблячи покликання разом з іншими варіантами, правильним, нормальним і логічним 
вибором на запрошення Ісуса слідувати за Ним у своїй життєвій місії. На рівні Конгрегації 
одним із способів, яким ми намагаємося залучити та брати участь у відновленні культури 
покликань до богопосвяченого життя  є розвиток цифрових та соціальних медіа, нові або 
відновлені ініціативи та підходи донесення повідомлення до максимально широкої ауди-
торії.

Оскільки ми готуємось до святкування Урочистості Святого Вікентія де Поля цього ювіле-
йного року 400-річчя Вікентійської Харизми, давайте продовжувати бути заохоченими, 
відновити заохочення або наново стати заохоченими побудовою культури покликань до 
богопосвяченого життя, де б ми не служили. Ми розраховуємо на наші власні можливості, 
але завжди з повною віддачею та внутрішнім вогнем, щоб наша любов до пастирського 
служіння в підтримці нових покликань завжди була «афективною та ефективною».

Давайте подякуємо Богові за всі покликання до богопосвяченого життя, які ми отримує-
мо з милостивих рук Ісуса, бо, зрештою, це Його милосердя до різних Конгрегацій богопо-
свяченого життя в Вікентійській Родині робить це чудо реальністю! Як нагадав нам 
Святий Вікентій, високо цінуйте честь, яку Він надав вам у виборі вас серед тисяч, щоб 
обдарувати вас Його добротою і через вас Його страждаючих людей. Завжди дякуйте 
Йому за це в дусі скромної вдячності, яку я випрошую для вас від Його Божественної Бла-
гості; бо, як тільки ви міцно закарбуєте її в своїй душі, це збільшить у вас бажання подо-
батись Богу і прагнення віддати Йому всі ваші дії.3

Нехай Діва Марія  Чудотворного медальйону, Святий Вікентій де Поль і всі Блаженні та 
Святі Вікентійської Родини допоможуть нам у цій справі. Чудового Вам святкування! 
Давайте продовжувати молитися один за одного!

Ваш брат у Святому Вікентії,

 
Томаж Маврич, CM 

Генеральний Настоятель

3 CCD V, 614-615; Лист 2068 до сестри Франсуа Менаж в Нанті, 17 травня 1656 р.


