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Восьмий рік поспіль Вікентійська Родина орга-
нізовує у Снятині паломництво до гробу бла-
женної Марти Вєцкої. 27-28 травня приїхали 
помолитись і випросити ласки за заступниц-
твом блаженної більше 1000 паломників. Що-
року кількість паломників зростає. Інформація 
про блаженну Марту Вєцку та її життя ширить-
ся на теренах України і далеко за її межами. 
Зростанню кількості паломників сприяло та-
кож і Всеукраїнське паломництво мощів бл. 
Марти Вєцкої, яке з благословення Конферен-
ції Римсько-Католицьких єпископів та Синоду 
єпископів Греко-Католицької Церкви організу-
вали отці Місіонери Конгрегації Місії та Згрома-
дження Дочок милосердя і яке тривало 2 роки 
(2015-2017 рр). Під час цього паломництва 
мощі бл. Марти побували у багатьох містах і се-
лах України, 475 Римсько і Греко-Католицьких 
парафій, починаючи зі сходу України і завершу-
ючи в Снятині. “Марта завітала” до всіх, хто не 
може з різних причин приїхати в Снятин, щоб 
помолитись біля її гробу. Під час відвідування 
парафій, спільнот люди разом молились про 
мир, єдність і милосердя. 
Також це дворічне паломництво мощів бл. Мар-
ти було приурочене до святкування 400-річчя 
Вікентійської Духовності, яка бере початок у 
1617 році, коли серце св. Вікентія де Поля за-
палало вогнем любові до ближніх, коли він став 
для всіх нас “містиком милосердя”, батьком 

убогих, найбідніших цього світу. 
В ці дні до Снятина приїхало чимало гостей з 
усієї України, а також з інших куточків світу: з 
Італії, Франції, Словаччини, Словенії, Польщі, 
Хорватії, Македонії,   Серед почесних гостей ми 
радо вітали гостей з Генеральної курії Конгре-
гації Місії Генерального Настоятеля Конгрегації 
Місії о. Томажа Мавріча СМ та його асистента 
о. Майлса Гайнена СМ, а також Генеральну на-
стоятельку Дочок милосердя с. Катлін Апплер 
ДМ. Отець Томаж очолив урочисту Літургію 27 
травня. Вулицями міста від храму до гробу про-
йшла урочиста хода. Віряни спільно молились 
до бл. Марти Вєцкої і прославляли Бога. 
28 травня Службу Божу очолив Архієпископ 
Митрополит Львівський Римсько-католицької 
Церкви Мечислав Мокшицький. Співцелебру-
вав йому єпископ Мукачівської Греко-католиць-
кої єпархії Мілан Шашік СМ та координатор Ві-
кентійської Родини в світі о. Джо Аґостіно СМ.  

Також представники гілок Вікентійської Роди-
ни (їх в Україні 10) мали змогу зустрітись під 
час сніданку з о. Джо Аґостіно СМ. Представ-
ники різних гілок розповіли про те, як і в який 
спосіб служать потребуючим, які проблеми 
існують і як у співпраці намагаємось творити 
спільну справу поширюючи вікентійську хариз-
му. Отець Джо пообіцяв ще приїхати в Україну, 
щоб мати більше часу для спільної роботи.

На завершення Настоятель Віце-Провінції о. Ян 
Тчоп СМ подякував всім гостям, всім організа-
торам і людям доброї волі, які долучились до 
організації цієї урочистості, всім тим, хто мо-
лився весь цей час за паломників і організато-
рів. Подяка настоятелям, які приймали групу 
паломників з Всеукраїнського Паломництва 
мощей бл. Марти Вєцкої. І подяка християн-
ському “Радіо Марія”,  працівники і волонте-
ри якої допомагали освітлювати і інформувати 
всіх слухачів про паломництво, і транслювали 
Служби Божі з паломництва у Снятині.

Марина Крутько
Волонтер Офісу Вікентійської Родини в Україні

Більше 1000 паломників у Снятині
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Більшість провінцій, віце-провінцій, регіонів та місій 
COVIAM мають походження в країнах Європи. Тому 
зрозуміло, що COVIAM відчуває ті ж лінгвістичні 
складнощі що й CEVIM. Насправді в COVIAM вико-
ристовуються чотири мови: французька, англійська, 
іспанська та португальська. Але лише англійська та 
французька мови є офіційними.
Мовне розмаїття стало найбільш безпосереднім про-
явом відмінностей між членами COVIAM, хоча і при-
ховувало безліч інших відмінностей, таких як різно-
манітність у світогляді, способі життя, культурними 
практиками та навіть системами поглядів. У резуль-
таті протягом першого десятиріччя свого існування 
(1994-2004 рр.) COVIAM дійсно намагалося досягти 
необхідного консенсусу, щоб сконцентруватися на 
спільних ідеях чи спільних проектах. Було очевид-
но, що культурні та мовні відмінності кидають виклик 
принципам регіонального співробітництва. Проте 
роки наполегливих зусиль дозволили членам подо-
лати виклики, що виникали, і виробити цілісне бачен-
ня культурного різноманіття, що не є загрозою чи ви-
кликом, а розглядалося як можливість, що відкриває 
шлях для ініціювання спільних регіональних програм.
Однією з найбільших перешкод для реалізації цих 
мрій є економічна нестабільність. Раніше COVIAM 
критикували головним чином через відсутність ефек-
тивної організації, стратегічного планування, відсут-
ність прогнозування та інноваційних спільних програм 
на користь співбратів у регіоні. Якщо глибше розібра-
тися в реальній ситуації, то можна зрозуміти, що ці 
критичні зауваження є необґрунтованими. Ми може-
мо мати добре сформульоване та інноваційне стра-
тегічне планування лише в тому випадку, якщо у нас 
є впевненість у двох основних елементах: персоналі 
та фінансах. Члени COVIAM не мали в більшості ви-
падків економічних гарантій, необхідних для хорошо-
го стратегічного планування. Коли ви залишились з 
порожніми руками та босими ногами, ви не можете 

багато планувати для реалізації ваших мрій.
Реальна ситуація полягає в тому, що жодна з провін-
цій-членів, віце-провінцій, регіонів та місій в рамках 
COVIAM не є економічно самодостатньою. Інфра-
структура, спосіб життя, транспортні засоби, вартість 
проживання та рівень комфорту у провінціях відрізня-
ються залежно від можливостей та фінансової спро-
можності своїх материнських провінцій. Деякі еконо-
мічно потужні провінції змогли інвестувати мільйони 
доларів на створення гігантських структур. Звичайно, 
тепер, щоб зберегти величезні структури, потрібно 
знайти значну суму фінансових ресурсів. Можливість 
генерувати доходи всередині провінції або регіону 
спостерігається лише в одному чи двох випадках.
Нагальною потребою, напевно, є зміна у сприйнят-
ті нашого способу життя . Нам необхідно прийняти 
помірний спосіб життя з повагою до життя африкан-
ських людей, з якими ми живемо і для кого ми пра-
цюємо. Будинок, в якому ми живемо, їжа, яку ми вжи-
ваємо, одяг, який ми носимо, та автомобіль, який ми 
використовуємо; все, схоже, дає підстави думати, що 
ми більше ототожнюємося з елітою в суспільстві, аніж 
із звичайною людиною. Ми живемо у добре мебльо-
ваній чотириповерховій будівлі, щоб згори дивитись 
на хатки, де живе звичайна людина.
Хоча африканський континент благословенний вели-
кою кількістю цінних природних ресурсів, його меш-
канці в основному борються з бідністю. Те, що багаті 
природні ресурси континенту можуть так мало впли-
вати на якість життя людей протягом багатьох-бага-
тьох років, виглядає дивним; але це сумна реальність 
африканського континенту. COVIAM відображає цю 
реальність. У більшості наших спільнот в Африці ми 
благословенні мати величезні площі родючих земель 
і струмків, що протікають через цю землю. Але ми не 
навчилися управляти ґрунтом і землями, щоб отри-
мувати певну пряму вигоду. Ми навіть не виробляємо 
продукти для власного споживання. Не те, щоб ми 
не виявили того факту, що хороше управління зем-
лями дає фінансову та емоційну винагороду. Хоча ми 
це знаємо, ми просто не беремося до продуктивного 
використання доступних нам земель.
Це правда, що в минулому деякі форматори ввели в 
оману африканців, кажучи: “Гроші - це не проблема!”. 
Начебто були невичерпні джерела грошей! Тоді ми, 
африканці, не застосували свій розум, щоб відреа-
гувати на цю форму рабства, можливо, через нашу 
молодість. Однак, дякуючи Богу, останнім часом спо-
стерігаємо більшу обізнаність, і в результаті в рамках 
COVIAM розвивається новий спосіб мислення: “стра-
тегія маленьких кроків”. Цей новий спосіб мислення 
говорить про нашу переконаність і рішучість робити 

Щорічна зустріч Coviam
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кроки відповідно до розміру наших ніг. Якби не новий 
спосіб мислення, було б неможливим розпочати регі-
ональну формаційну програму в Енугу, Нігерія. Вона 
почалася виключно з внесків учасників COVIAM. Без-
умовно, ця зміна у мисленні та подальша рішучість ро-
бити маленькі кроки не позбавлені проблем, оскіль-
ки деякі висловили занепокоєння і тривогу щодо їх 
практичності. Проте, COVIAM рішуче робить невеликі 
кроки для втілення її шляхетних мрій.
Це нове бачення речей допомагає нам виконувати 
проекти на різних етапах. Наприклад, в тих місцях, 
де освіта є абсолютним пріоритетом, африканська 
мудрість говорить: не сподівайтеся побудувати чоти-
риповерховий будинок, щоб почати освітницьку ро-
боту, а починайте під великим деревом або під тен-
том з наявними місцевими ресурсами. На другому 
етапі ініціюйте діяльність, забезпечуючи її безперерв-
ність. Була переконаність в ефективності цього ме-
тоду після початку спільного формаційного проекту 
в Енгу, Нігерія, у 2015 році. Ми знаємо про критичні 
зауваження щодо його початку та майбутніх успіхів. 
COVIAM переконана, що спільна освітня програ-
ма в Енугу може призвести до більш поглибленого 

міжпровінційного співробітництва в Африці зокрема 
та в Конгрегації в цілому.
Я хотів би в остаточному підсумку сказати, що щоріч-
ні збори COVIAM в Чаді відбулися в дуже братерській 
атмосфері, хоча погодні умови були не дуже приєм-
ними, з температурою надворі від 40 до 44 градусів 
за Цельсієм. Монту, Чад, було обрано місцем щоріч-
ної зустрічі, тому що місія Чаду розглядається після 
COVIAM у співпраці з Генеральною курією. 6 травня 
2017 року члени COVIAM повинні були відвідати Бе-
балім, місія розпочалася в 2011 році. На жаль, силь-
ний дощ і гроза в той день не дозволяли проїхати по 
ґрунтовій дорозі до місця призначення. Ми спробу-
вали, але довелося повернутися з половини шляху. 
Очевидно, що співбрати, сестри та віруючі Бебаліму, 
які з нетерпінням чекали на нас, були дуже розча-
ровані. Нам шкода, що ми не змогли відвідати нашу 
першу місію. Ми просто не можемо зарадити певним 
ситуаціям. Деякі ситуації за межами нашого контро-
лю. Ми дуже вдячні за такий багатий досвід.

Текст: Зеракрітос Йозіф, CM  
Генеральний Асистент

Провінція Словаччина провела свою щотрирічну Про-
вінційну Асамблею
Провінція Словаччина провела свою щотрирічну Про-
вінційну асамблею в Братиславі в провінційному домі 
з співбратами, які поступово під’їжджали до початку о 
15:00 в середу, 10 травня 2017 року. Всі 35 співбратів 
з активним голосом були присутні. Молитва бревіарія, 
внутрішні молитви, Євхаристія та Коронка до Божого 
Милосердя були проведені належним чином протягом 
цих 4 днів.
Ця асамблея було відмінною за способом проведення 
для провінції в Словаччині в тому, що асамблея дуже 

сильно була сконцентрована на формації. Представ-
лені теми стосуються психологічної, духовної та спіль-
нотної динаміки, що залучені до вірного прожиття обі-
тів. Виступали Його преосвященство Марек Форгач, 
єпископ вікарний з м. Кошіце, о. Майлз Хайнен, СМ, 
Генеральний Асистент Конгрегації Місії та о. Штефан 
Боржік, доктор філософії. Динаміка такого дотриман-
ня обітів завершилася паломництвом автобусом до 
Національної святині Божої Матері семи скорбот в 
Шаштін-Страже, де до нас приєднався архієпископ 
Трнави, Його високопреосвященство Ян Орош. На-
прикінці Євхаристії провінція знову посвятила себе, 
просячи допомогу у Марії, щоб слідувати за Ісусом 
Христом, що благовістив бідним. Вечір закінчився 
прекрасним бенкетом, на якому о. Ярослав відзначив 
50-річчя з дня народження.
У перервах в четвер і п’ятницю проводилися презента-
ції життя та роботи окремих домів. Також була прове-
дена двогодинна презентація провінції, в якій подано 
огляд провінції з закликом до оновлення індивідуаль-
но, колективно та з фокусом на служінні, зокрема че-
рез співпрацю.
У суботу, в останній день Асамблеї, вранці відбулися 
вибори Візитатора та чотирьох Провінційних Радників. 
Результати очікують підтвердження від Генерального 
Настоятеля та Генеральної Ради.
Текст: Майлз Хейнен, CM Генеральний Асистент
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Голландія / Колумбія

Це може здатися дещо дивним, але це правда, що 
два співбрати, які святкували свій золотий ювілей ви-
свячення у священики 14 травня 2017 року в Паннін-
гені, Голландія, є наймолодшими у колишній провінції 
Голландії. Дійсно, Гаррі ЯСПЕРС і Кріс ЯНССЕН, на-
лежать до останніх але в групі висвячених священиків 
у 1967 році. Остання група була висвячені священики 
в 1968 році, і їх було троє. На жаль, всі троє з остан-
ньої групи залишили священство. Таким чином, Гаррі 
Ясперс і Кріс Янссен стали улюбленцями у колишній 
провінції Голландії.

Вік - це питання розуму, і головне у житті - зберег-
ти розум молодим. Кожен, хто припиняє любити є 
старим, незалежно від того вісімнадцять йому чи ві-
сімдесят. Кожен, хто любить, залишається молодим. 
Святкування 50-ї річниці висвячення отців Гаррі і Крі-
са показали, що молодість є справою серця та духу. 
Вони підтримують свій розум завжди молодим.

Гаррі та Кріс були дуже сильно схвильовані під час 
прекрасного святкування золотого ювілею, де були 
присутні члени їх сім’ї, друзі, Дочки Милосердя, 
співбрати CM та я, представляючи Курію. Я міг помі-
тити в їх очах сльози радості та вдячності. Їм далеко 
за сімдесят, але їх серцю і розуму, схоже, сімнадцять 
років. Так, Гаррі та Кріс, здається, не втомилися лю-
бити Ісуса; вони, здається, не втомилися любити Цер-
кву та Конгрегацію Місії; насамперед, вони, здається, 
не втомилися любити і служити бідним, їх панам та 
вчителям. Вони молодці. Нехай їх пристрасть служити 
бідним стане зразком для тих, хто стає старим в мо-
лодості. Нехай добрий Господь благословить їх свя-
щеницьке та місіонерське життя. Нехай вони завжди 
будуть благословенними!

Гаррі і Кріс обидва мають великі сім’ї з численними 
братами, сестрами, племінниками та племінницями. 
Всі вони були присутні на святі і їх присутність додала 
святу краси. У Голландії сьогодні незвично мати бага-
тодітні сім’ї. Я бажаю Гаррі і Крісу всього найкращого 
у світі.

Текст: Зерарістос Йосиф, CM Генеральний Асистент

Святкування золотого ювілею висвячення в священики  
двох наймолодших Голландських співбратів

III Зустріч промоутерів покликання
З 26 по 29 травня в місті Ібаге-Толіма відбулася III 
щорічна зустріч промоторів покликання. У цій зустрічі 
взяли участь близько 70 осіб, включаючи семінарис-
тів та священиків Конгрегації Місії, Дочок Милосердя 
провінцій Ла-Мілагроса Богота-Венесуела та Сан-Він-
сент де Поль Калі; також вперше були присутні ми-
ряни, які входять до CLAVOVI (Спільнота мирян, які 
розвивають Вікентійські Покликання).
Текст, що став темою цієї зустрічі, був: «Тож підіть 
на роздоріжжя, і кого тільки зустрінете, кличте їх ...» 
(Матвія 22.9), і мета полягала в тому, щоб закріпити 
і жити нашим Вікентійським покликанням у контексті 
400-річчя Харизми за допомогою навчання, усвідом-
люючи необхідність залучати інших, щоб Особа Ісу-
са Христа була відома і люблена в такий спосіб, щоб 
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VSO Еквадор

Співпраця VSO з провінцією Еквадор

хрещені відкрили свою місію в Церкві». Ця мета була 
реалізована за допомогою чотирьох заходів, що від-
повідали конкретним цілям.
1. Розглядалась дорога, пройдена після двох останніх 
зустрічей, щоб виявити успіхи та невдачі в нашій ролі 
сприяння покликанням. Ті, хто брав участь у трьох 
засіданнях, зрозуміли багатство цієї роботи у плодах, 
які вже починаємо збирати, серед них - апостольська 
місія сприяння покликанням, яка зараз розвивається 
мирянами.
2.Було проведено бесіду, метою якої було оживити 
наш вибір Ісуса Христа у світлі Вікентійської Харизми 
під час святкування 400-річчя цієї Харизми, з тим щоб 
продовжувати пробудження нашої ідентичності.
3. Щоб укріпитись в тому як ми служимо любові Ві-
кентійського покликання з точки зору духовного 
життя, навчання і контактів з бідними, прагнучи залу-
чити нові покликання за допомогою наших свідчень, 
було проведено розважання, що торкнулося сердець 
учасників та мотивоване розважання про покликання 
та вибір життєвих цілей, визнання моментів сили та 
слабкості у наслідуванні Христа.

4. Представлено низку інструментів, які полегшують 
розуміння того, як супроводжувати сучасних людей 
у пошуках сенсу у своєму житті. Робочий документ 
на Синод єпископів, який відбудеться в 2018 році,  
«молодь, віра та розсудливість» був ключовим ін-
струментом, представленим на даний момент, крім 
інструментів, розроблених у різних провінціях для су-
проводу пошуку покликання.
Зустріч була глибоким духовним досвідом завдяки 
молитовним зустрічам, Євхаристії та духовної віднови 
протягом пів дня, яка була новим елементом цієї зу-
стрічі та була добре прийнята учасниками. Ранковою 
месою, яка відправлялась в понеділок 29 травня, ця 
третя зустріч закінчилася, залишивши всіх мотивова-
ними до виконання зобов’язань, взятих щоб прожити 
своє служіння промоторами покликання.

Est. Оскар Фабіан Бетанкур
Переклад: Чарлі Плок, CM

Провінція Еквадор налічує 30 співбратів, двоє з яких 
нещодавно померли від хвороби. Дев’ять чолові-
ків проходять формацію, один буде влітку висвяче-
ний на диякона. VSO протягом останніх кількох ро-
ків співпрацювала з провінцією Еквадор у проектах, 
які допомогли відновити застарілу інфраструктуру 
Вікентійської семінарії в Кіто або збудувати на нові 
пасторальні потреби. Мене приймав о. Гідо Моліна, 
CM, провінційний настоятель. Він приділив найбільшу 
увагу тому, щоб показати мені поточні проекти, яким 
VSO допомагає фінансуванням за допомогою наших 

фінансових партнерів. Співбрати дуже пишаються 
роботою, яка була зроблена у Кіто. Наприклад, рек-
тор семінарії о. Хуан Роберто Кінонес показав мені 
розпис інтер’єру та екстер’єру семінарії, перебудова-
ну терасу, сонячні панелі, які нагрівають воду, та нове 
освітлення в семінарській каплиці.
Іншим цікавим проектом є будівництво Вікентійсько-
го навчального центру. Він стоїть поряд із семінарі-
єю і використовується парафією Медалла Мілагроса, 
розташованою в районі Піо Доц в Кіто. Будівництво 
навчального центру було розпочато під керівництвом 
колишнього настоятеля о. Марка Байяс, CM. Він про-
довжує роботу як співбрат відповідальний за проект. 
За допомогою наших фінансових партнерів VSO до-
помогла фінансувати 125 500 доларів США на до-
будову другого поверху Вікентійського навчального 
центру. Парафіяни багато працювали, щоб внести 48 
000 доларів США місцевих фондів. Це було нелегким 
завданням, оскільки вони нещодавно завершили ка-
пітальну кампанію з перебудови парафіяльної церкви 
вартістю 130 000 доларів США.
Вікентійський навчальний центр слугує багатьом гру-
пам: 400 дітям у катехизації, великій харизматичній 
групі, Легіону Марії, Спільноті Св. Вікентія де Поля, 
Асоціації Чудотворного Медальйону та Вікентійській 
Марійній Молоді. Будівельний проект знаходиться 
близько до завершальної стадії з очікуваною датою 
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завершення 15 червня 2017 року. Однак третій по-
верх знаходиться в стані будівництва з лише внутріш-
німи опорами і зовнішніми стінами. Нещодавно завер-
шений дах захищає будівлю від опадів, особливо від 
рясного дощу. VSO сподівається співпрацювати та-
кож у завершенні третього поверху. Після завершен-
ня будівництва проектом передбачено 9 додаткових 
просторих конференц-зали, на додаток до вже існую-
чих офісів та конференц-зали першого поверху..
У середу, 10 травня, наші співбрати, семінаристи та 
парафіяни відкрили майже завершений новий дру-
гий поверх Вікентійського навчального центру. Ліде-
ри парафіяльних груп були добре представлені під 
час Меси Подяки та Посвячення. Наші семінаристи, 
одягнені в накрохмалені альби служили аколітами. 
О. Джуліо Палацій, CM, настоятель, запросив мене 
головувати під час Меси. О. Марко Байяс, C.M. чи-
тав проповідь. Він відзначив відданість парафіян та 
благодатну Божу поміч в проекті. Він говорив про 
труднощі, такі як юридичні питання щодо парафіяль-
них земель, вплив землетрусу 2016 року та наслідки 
недавніх дощів. Він зауважив, що в роботі проявилась 
Божа турбота про Вікентійську пастирську службу в 
парафії. Наприкінці своєї проповіді о. Марко назвав 
деяких лідерів. Він відзначив роботу VSO в успішному 
виконання проекту, дякуючи поіменно співробітникам 
VSO, а саме о. Майлзу Хейнену, СМ як колишньому 

виконавчому директору, Скотту Фіну, Ph.D. і Марфі 
Хосе Пачеко. Потім о. Марко вручив  VSO памятну 
табличку про визнання важливої ролі організації в 
проекті.
Наприкінці Меси, але перед заключним благосло-
венням о. Джуліо Палаціос, СМ заніс в процесії Святі 
Дари до завершеного другого поверху центру. Інші 
священики та люди ішли за ним і зібралися в коло 
для благословення простору. Настрій був радісний, 
коли свята вода окропила будівлю і віруючих. Але ще 
одне. Проекту не вистачало коштів у розмірі 12 500 
доларів США. Раніше в той же день Скотт Фіна запев-
нив мене в електронному листі, що VSO покриє дефі-
цит фінансування. Я думав, що зараз буде найкращий 
час, щоб зробити оголошення про обіцяну допомогу. 
Люди відразу відреагували на новини аплодисмента-
ми та вдячністю.
На завершення, успіх проектів в Еквадорі поширю-
ється за межі співробітників VSO. Це заслуга о. То-
мажа Мавріча, СМ, Генерального Настоятеля, наших 
провінцій, співбратів, благодійників та фінансових 
партнерів по всьому світу. Радість наших співбратів 
і людей показує присутність Святого Духа - підтвер-
дження Божих справ. Ваша підтримка VSO продов-
жує змінювати життя.
Автор: Грегорі Дж. Семенюк, СМ.

Друга зустріч для членів  
Вікентійської Родини - CIF

Вікентійський Міжнародний Освітній Центр провів 
другу зустріч для членів Вікентійської Родини. Ця 
сесія проходила з 25 квітня по 24 травня 2017 року 
в Парижі. Учасники родом з різних країн і предста-
вили різні гілки Вікентійської Родини ... список учас-
ників наступний: Конгрегація Місії: Хосе Валдо Дос 
Сантос Філхо (Бразилія); Ісус Палау Банус (Іспанія, 

але служить в Гондурасі); Маріо Вільяр (Чилі); Аміме 
Вельдегебріель Анду (Еритрея); Бенсон Одхіамбо 
(Кенія); Беніто Вальтер Креспо Кайо (Перу); Сестри 
Милосердя, Нью-Йорк: Маргарет Деннехі (США); 
Сестри Сент-Вінсант-де-Поль, Гіззагем: Марфа 
Соня Фернандез (Бразилія); Сестри Милосердя, Ле-
венворт: Маргарет Фінч, Маргарет Еллен Джонсон 
і Джерелін Мері Кондон (усі зі Сполучених Штатів); 
Марійні Сестри Чудотворного Медальйону, Хорва-
тія: Даніка Гржич; Марійні Сестри Чудотворного Ме-
дальйону, Бенін: Жюльєн Агосса і Соланге Сезонде 
(обидві з Беніну); Слуги Спокутуючої Любові Христа: 
Аннік Сунуву (Бенін); Сестри Милосердя Святого Ві-
кентія де Поля, Сувон: Юнг Соін (Південна Корея); 
Сестри Милосердя, Сетон Хілл: Еон Дж. Чой (Пів-
денна Корея); Брати Богоматері, Матері Милосердя 
(CMM): Андреа Сифуна Бараса (Кенія); AIC: Клара 
Інес Дфаз Хенао і Сікста Тулія (обидві з Колумбії); 
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400 років

Прес-служба міжнародної релігійної 
родини Св. Вікентія де Поля

Прес-служба міжнародної релігійної родини Св. Ві-
кентія де Поля із задоволенням ділиться новиною 
про продовження святкування 400-річчя від засну-
вання.
Європейський парламент організовує приймає при-
йом та програму, присвячену 400-річчю духовної 
Родини Св. Вікентія де Поля
(ФІЛАДЕЛЬФІЯ: Офіс Вікентійської Родини) Анто-
ніо Таджані, президент Європейського парламенту, 
оголосив, що в середу, 28 червня 2017 року о 11 
годині, а відбудеться урочиста церемонія визнання 
служби Вікентійської Родини бідним людям світу в 
залі Ієгуді Менухіна, 1-й поверх будівлі Пауля-Анрі 
Спака, Європейський парламент, вулиця Вірца 60, 
1047 Брюссель.
Церемонія святкування 400-річчя цієї духовної ро-
дини.
Церемонія включатиме:
• Привітальне слово пана Алойза Петерле, депутата 

Європарламенту та преподобного Томажа Мавріча, 
СМ, Генерального Настоятеля Конгрегації Місії та 
міжнародного спікера Вікентійської Родини; вистав-
ка фотографій міжнародної роботи Вікентійської Ро-
дини; 
Виступи
• Вікентійський отець Педро Опека, місіонер на Ма-
дагаскарі та кандидат на Нобелівську премію миру;
• Сестра Керол Кіхан, Дочка Милосердя, а також 
президент та головний виконавчий директор Като-
лицької Асоціації охорони здоров’я США;
• Вікентійський отець Матео Тальяферрі, президент 
Спільноти в Діалозі (Італія);
• і пан Марк МакГріві, президент Деполь Інтернеш-
нл. 
Прийом, який влаштовує пан Таджані, завершить 
цей захід.
Для отримання додаткової інформації зверніться до 
Офісу Вікентійської Родини
vfo@famvin.org 
Це повідомлення іншими мовами та додаткові мате-
ріали можна знайти на сторінці
http://famvin.info 

Лінда Моррісон (вчителька у різних Вікентійських 
школах) ... дуже різноманітна група. Протягом цієї 
сесії було чітко виявлено мультикультурні та міжна-
родні виміри Вікентійської Родини. У той же час ста-
ло очевидним, чому ми більше не використовуємо 
вислів «подвійна родина», оскільки вона не виражає 
більше справжній Вікентійський спадок . На особи-
стому рівні я був дуже задоволений цією групою, що 
проявила великий інтерес до поглиблення свого мо-
литовного життя та турботу щодо постійної співпраці 
(ця група також співала разом і, хоча люди говорили 
різними мовами, була певна гармонія у їх музиці).
Під час сесії люди знайомились один з одним на 
більш глибокому рівні, і це найважливіше, оскільки 
на багатьох рівнях ми насправді не знаємо, чим за-
ймаються різні гілки ... насправді ми так багато дові-
далися про нашу Родину.
Різні презентації стосувалися походження нашої ха-
ризми, а також поглиблювали наше розуміння життя 

та вчення Вікентія де Поля та Луїзи де Маріяк. Проте 
ми були не просто зосереджені на минулому, але й 
постійно приймали виклик, щоб жити і відтворювати 
нашу харизму, щоб ефективно реагувати на сучасну 
ситуацію. З цієї причини протягом певного часу ми 
обговорювали важливість підходу системних змін у 
наших різних місіях. Також було проведено три па-
ломництва, які виявили багатство Вікентійської ха-
ризми та підтвердили реальність того, що саме жит-
тя є паломництвом. Особливу увагу було приділено 
Фольвілю-Гану та Шатійону.
Я дякую Богові за цю сесію і переконаний, що ми 
повинні продовжувати цей процес. Ми хотіли б щоб 
більше гілок Вікентійської Родини та інших учасників 
з різних мирських асоціацій брали в цьому участь.

Текст: Андрес Мотто, CM
Директор CIF
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У ці надзвичайні дні кожен з нас відчував радість 
та вдячність. Нам дуже сподобались фотографії 
та презентація сестри Станіслави. Після пре-
зентації сестра розмістила релікварій в нашій 
каплиці, де ми могли спокійно та благоговійно 
молитися.

Нас також глибоко вражає образ Вікентія, який 
був розміщений біля входу в нашу каплицю. 
Наш Засновник з’явився серед нас  під час па-
ломництва по всій Франції. Ми запропонували 
багато молитов, включаючи наші молитви за 
поглиблення його духу у всій Вікентійській Ро-
дині, молитви про покликання до Родини, мо-
литви за бідних.

У суботу, 6 травня, нам була надана ще одна 
велика милість. Реліквія серця Вікентія була 
введена в присутність сестри Франциски Вал-
ккарт, яка при смерті. Це був потужний досвід 
для нашої сестри, а також для сестри Фран-

циски, Едіт. Через кілька годин сестра померла 
з миром і пішла на зустріч з Господом.

Багато сестер говорили про радість, яку вони 
відчували в ці дні. Одна з них писала: «Що мене 
найбільше зворушило - це віра тих паломників, 
які прийшли у великій кількості і вшановували 
реліквію. Також зворушливо було дивитися на 
дітей, які за пропозицією свого духовного рад-
ника присвятили свою молитву Св. Вікентію. 
Зі свого боку, я дякую Богові за час, протягом 
якого ми могли поклонятися серцю Св. Вікентія. 
Нехай Бог наповнить наші серця духом наших 
Засновників»

Дочка Милосердя

Реліквію серця Святого Вікентія  
вшановували протягом двох днів

400 ЮВІЛЕЙ - ЧАС БЛАГОДАТІ  
ТА ВІДНОВЛЕННЯ
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Посвячення

Провінція Південної Індії
Провінція Південної Індії радіє з нашими співбратами 
Ренітом, Себастьяном Д’Крузом та Фреді, які 18 травня 
2017 року були висвячені дияконами Його Високопре-
освященством Канікадасом Вільямом Антоні, єписко-
пом Майсур. В попередній день вони були долучені до 
Конгрегації Місії і склали свої вічні обіти.

Регіон Кенія, Західна Провінція США
27 травня 2017 року в Центрі Деполь, регіон Кенії буде 
висвячено трьох чоловіків у священники та шість чо-
ловіків у диякони. Імена цих чоловіків наступні: Посвя-
чення у священництво: Джон Боско Ідіама, СМ; Домінік 
Макау, СМ; та Майкл Каріукі, СМ. Посвячення у дия-
конство: Вілфред Атінда Оріна, СМ; Девід Мваура Нди-
чу, СМ; Джон Боско Мутінда, СМ; Ленард Кочва Амані, 
СМ; Пітер Кеннеді Мутула, СМ; і Сатурдей Вісент, СМ

Провінція Форталеза, рукоположення у пресвітери:
Хосе Карлос Галено де Олівіндо, СМ, 31 травня 2017 р.
Жоао Режис Араужо Телес, СМ, 3 червня 2017 р. 
Наріон Алехіо де Мендонга, СМ, 27 травня 2017 р.

Регіон Руанда-Бурунді, провінція Колумбія
У неділю, 21 травня, такі наші співбрати були руко-
положені: Марк Гасазіра, СМ (від єпархії Кабгійі), 
Руанда та Едуард Айірванда, СМ (з єпархії Нюндо, 
Руанда), єпископ Гебремедін Маркос, апостоль-
ський вікарій Джимми Бонга - Ефіопія.

Провінція Польща
У суботу, 20 травня 2017 року архієпископ Марек 
Єндрашевський з Кракова (на посаді з 28 січня 
2017 року) уділив Таїнство Священства чотирьом 
співбратам провінції Польщі. Два співбрати були 
висвячені в священики: Павел Кліщак, СМ і Мате-
уш Стопа, СМ. Ще двоє були рукоположені (пере-
хідний етап) в диякони: Мачей Чієпелік, CM.

Провінція Франція
11 травня наш співбрат Патрік Рабрісон, СМ, 
був висвячений на священика.
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Curia General

Nominationes / Confirmationes 

JAŠŠO Jaroslav 19/05/2017
Visitor Slovakia

(Confirmed)

MARTÍN ESTEBAN Teodoro 19/05/2017 Director North Spain

ORDINATIONIS

RABARISON Patrick Sac Fra 11/05/2017
KLISZCZAK Paweł Sac Pol 20/05/2017
STOPA Mateusz Bogusław Sac Pol 20/05/2017
GICHOHO Michael Kariuki Sac Occ 27/05/2017
IDIAMA John Bosco Sac Occ 27/05/2017
MUNYAO Dominic Makau Sac Occ 27/05/2017
ALÉCIO DE MENDONÇA Narión Sac For 27/05/2017
GALENO DE OLIVINDO José Carlos Sac For 31/05/2017
TELES ARÁUJO João Régis Sac For 03/06/2017

NECROLOGIUM

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

TEEL Matthew J. Fra 01/05/2017 Occ 85 68

 NGUYEN VIET Augustin Chung Sac 10/05/2017 Vtn 61 20

 CIARDULLO Carmen V. Fra 13/05/2017 Orl 77 60

 SANTOS ARNÁIZ Benjamín Sac 14/05/2017 SVP 87 70

General Information


