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Послання Святішого Папи Франциска до Вікен-
тійської Родини з нагоди ювілейного року, ініці-
йованого вікентійцями на 400-ту річницю від за-
снування.
Дякую Вам за теплий прийом і дякую Генераль-
ному Настоятелю за вступне слово на нашій зу-
стрічі.
Я вітаю вас і разом з Вами дякую Господу за 
чотириста років Вашої харизми. Святий Вікен-
тій створив імпульс милосердя, який тривав 
століттями: імпульс, що вийшов з його серця. З 
цієї причини сьогодні у нас є реліквія: серце Св. 
Вікентія. Сьогодні я хотів би закликати Вас про-
довжувати цю подорож, запропонувавши три 
простих слова, які, на мою думку, мають вели-
чезне значення для Вікентійського духу, а також 
для християнського життя в цілому: адорувати, 
приймати, виходити.
Адорувати. Є численні запрошення від Свято-
го Вікентія розвивати внутрішнє життя та від-
даватися молитві, що очищає та відчиняє сер-
це. Молитва для нього надзвичайно важлива. 
Це щоденний компас, це ніби підручник життя, 
це – писав він – «велика книга проповідника»: 

тільки молитва притягує любов Божу, щоб вили-
ти її світу; тільки молитва, торкається сердець 
людей, проголошуючи Євангеліє (див. Лист до 
А. Дуранд, 1658). Для Святого Вікентія молит-
ва не є лише обов’язком, а тим більше набором 
формул. Молитва означає зупинитися перед Бо-
гом, аби побути з ним, щоб просто присвятитися 
Йому одному. І цією найчистішою молитвою, що 
створює простір для Господа та Його прослави, 
є ніщо інше, як адорація.
Вистачить її відкрити, як адорація стає невід’єм-
ною, оскільки є чистою близькістю з Господом, 
що приносить мир та радість та визволяє від 
життєвих тривог. Тому, хто знаходиться під осо-
бливим тиском, Святий Вікентій також радив 
молитися «без напруги, звертаючись до Бога з 
простими поглядами, не намагаючись відчувати 
його присутність чуттєвими зусиллями, але від-
мовитися від себе заради Нього» (Лист до Дж. 
Песнелле, 1659).
Отож, адорація означає стати перед Господом з 
пошаною, спокоєм та в тиші, віддаючи Йому пер-
шість, з довірою вручаючись Йому. Далі проси-
ти, щоб Його Дух зійшов на нас і дозволити, щоб 
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наші справи підносилися до Нього. Тому також 
нужденні люди, невідкладні проблеми, важкі та 
складні ситуації вкладають в адорацію, тому Св. 
Вікентій просив «молитися Богу навіть у випад-
ках, які вони намагаються зрозуміти і прийняти» 
(див. Лист до Ф. Гета, 1659). Ті хто молиться, хто 
навідується до живого джерела любові, не може, 
так би мовити, не «заразитися». І тоді він почи-
нає поводитися з іншими так, як Господь чинить 
із ним: стає милосерднішим, більш розуміючим, 
доступнішим, долає власну закам’янілість та 
відкривається для інших.
Таким чином ми переходимо до другого слова: 
приймати. Коли чуємо це слово, ми відразу ду-
маємо про щось, що потрібно робити. Але в дійс-
ності, приймати є глибшою схильністю: це вима-
гає не лише зробити місце для когось, але бути 
гостинними, готовими, навченими жертвувати-
ся іншим. Як Бог для нас, так і ми для інших. При-
ймати означає переглянути своє «я», випрямити 
спосіб мислення, зрозуміти, що життя не є моєю 
приватною власністю і що час не належить 

мені. Це повільне віддалення від всього того, 
що є моїм: від мого часу, від мого відпочинку, від 
власних прав, програм та розпорядків. Той, хто 
приймає, відрікається від «я» та впускає у своє 
життя поняття «ти» та «ми».
Гостинний християнин є істинним мужем чи жін-
кою Церкви, тому що Церква є матір’ю, а мати 
приймає життя та супроводжує його. Й подібно 
до того, як дитина схожа на матір, так і христи-
янин носить риси Церкви. Тоді він є справді вір-
ним сином Церкви, який є гостинним, творить 
згоду та великодушно сіє мир навіть і тоді, коли 
не отримує взаємності. Святий Вікентій допо-
магає нам посилити цю еклезіальну «ДНК» при-
йняття, доступності, єдності, бо в нашому жит-
ті «усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, 
і лайка разом із усякою злобою» взяті від нас ( 
Еф 4:31).
Останнє слово – це виходити. Любов є дина-
мічною та виходить назовні. Той, хто любить, 
не сидить у м’якому кріслі, очікуючи приходу 
кращого світу, але з ентузіазмом та простотою 
підводиться й виходить. Св. Вікентій влучно ска-
зав: «Нашим покликанням є йти не на парафію й 
не лише в дієцезію, але виходити на всю землю. 
Для чого? Для того, щоб запалювати серця лю-
дей, чинячи те, що чинив Божий Син, Який при-
йшов для того, щоб вкинути вогонь у світ, аби 
запалити його Своєю любов’ю» (Конференція 30 
травня, 1659). Це покликання завжди дійсне для 
всіх. Перед кожним із нас воно ставить запитан-
ня: Чи я виходжу назустріч іншим, як цього ба-
жає Господь? Чи несу, туди, куди йду, оте полум’я 
милосердної любові, чи залишаюся замкненим, 
гріючись біля свого каміну? 
Дорогі брати і сестри, дякую за те, що ходите ву-
лицями світу, як Святий Вікентій попрохав би вас 
сьогодні. Бажаю вам не зупинятися, але й надалі 
черпати кожного дня з адорації Божу любов та 
поширювати її у світі через позитивну інфекцію 
любові, готовності та згоди. Благословляю вас 
та хворих, яких ви зустрічаєте. І я прошу вас про 
милість, будь ласка, не забувайте молитися за 
мене.
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14 жовтня 2017 року на Симпозіумі Вікентійської 
Родини та на зустрічі з Святішим Отцем, був за-
снований і офіційно почав свою роботу Глобаль-
ний Альянс безпритульних Вікентійської Родини. 
Трирічний всесвітній проект був представлений 
Європейському Парламенту в Брюсселі 28 черв-
ня.

Ця Вікентійська ініціатива виникла як відповідь 
на глобальну надзвичайну ситуацію: за оцінками 
ООН, понад 1,2 мільярда людей на цій планеті не 
мають постійного місця проживання, і це число, 
ймовірно, зростатиме через бідність, економічні 
кризи, війни, стихійні лиха та урбанізацію. Ця ініці-
атива також випливає як духовний та матеріаль-
ний результат цього Ювілейного року, в якому ми 
не могли не сфокусуватися на тих, хто не має даху 
над головою. Це зобов’язання відрізняло Вікентій-
ську Родину від початку харизми, як знак того, що 
милосердя здійснюється і здійснюється добре, 
заохочуючи та організовуючи його, що завжди 
було натхненним принципом праць Святого Вікен-
тія де Поля.

Цей проект, безсумнівно, є одним з найамбітніших 
в історії Вікентійського руху, який буде здійснюва-
тися у співпраці з організацією «Деполь Інтернеш-
нл», яка працює у семи країнах і щорічно допома-
гає понад 22 тисячам безпритульних і співпрацює 
з Вікентійською Родиною протягом 27 років. Ос-
новна концепція, «мрія» або стратегія, якщо хоче-
те, - це змінити життя тисяч безпритульних людей, 
зробивши їх голоси почутими на глобальному рів-
ні, щоб їх почули політики на місцевому, національ-
ному та міжнародному рівнях, поки ці голоси не 
досягнуть ООН.

На даний час за оцінками безпритульних в ціло-
му можна поділити на три групи: тих, хто живе на 
вулиці, тих, хто живе в таборах для біженців / шу-
качів притулку, і тих, то живе в гетто та нетрях по 
всьому світу. На даний час розрахунки показують 
близько 65 мільйонів біженців на міжнародному 
рівні, найбільший показник з будь-коли зафіксова-
них. У світі 863 мільйони чоловіків, жінок та дітей, 
що живуть в халупах та периферіях. Дані зрозумі-
лі: кількість людей на вулицях, як у Європі, так і 
в усьому світі зростає, людей, що випали за межі 

ГЛОБАЛЬНИЙ АЛЬЯНС БЕЗПРИТУЛЬНИХ  
ВІКЕНТІЙСЬКОЇ РОДИНИ У ЮВІЛЕЙНОМУ РОЦІ
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системи соціального забезпечення та потребують 
допомоги для реінтеграції в спільноти.

Враховуючи обставини, Альянс безпритульних Ві-
кентійської Родини сподівається  змінити життя 
цих сотень тисяч, сприяючи в глобальному вимірі 
збільшенню можливостей для біженців, мешкан-

ців периферій та тих, хто живе на вулиці. Він праг-
не створити більш міцну мережу співпраці серед 
Вікентійських груп, що дбають про безпритульних, 
а також підтримувати розвиток цієї мережі та її 
нових лідерів. Альянс планує ділитися досліджен-
нями, методами та конкретними моделями впли-
ву з організаціями та країнами, використовуючи 
веб-сайти та організовуючи конференції. Його ме-
тою є сприяння та підтримка зростання нових та 
інноваційних послуг; підтримка місцевого, регіо-
нального та глобального лобіювання з питань за-
хисту безпритульних людей; розробка та надання 
доступного освітнього матеріалу для підтримки 
цієї ініціативи через духовний супровід.

Нарешті, за допомогою нещодавно заснованого 
Інституту глобальної безпритульності, розташова-
ному в Чикаго в Університеті Деполь, він прагне 
вирішити проблему безпритульності у 150 країнах 
світу через співпрацю з іншими організаціями, що 
працюють у цій галузі.

Для інформації:

http://vfhomelessaliiance.org/  
FB: Famvin Homeless Alliance  
E-mail: homeless@famvin.org 

Недавно отриманий досвід на Симпозіумі 
збагатив мене як на особистому, так і на 
професійному рівні як Вікентійського місіоне-
ра. Дозвольте мені поділитися з вами, як це 
відбувалося.

Я вирушив у Рим разом з групою МІСЕВІ 
(Іспанія), що складалася з п’ятнадцяти до-
рослих і десяти дітей ... всі з яких були ми-
ряни. З ними був отець Давид Фернандес 
(міжнародний радник МISEVI), сестра Марія 
Донат, DC і я (національні радники MISEVI). 
Ви можете уявити, що розпорядок життя 
сімей з маленькими дітьми (Анна, 4 місяці 
та Віра, 3 місяці, були членами нашої групи) 
природно відрізнявся від решти нас. Тим не 
менше, всі взяли участь у всіх заходах. Мати 
можливість поділитися з усіма цими людьми 

досвідом Вікентійської Родини - це дуже зба-
гатило нас. Я не знаю, що діти зрозуміли чи 

СИМПОЗІУМ ВІКЕНТІЙСЬКОЇ РОДИНИ
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не розуміли, але я впевнений, що їхня концеп-
ція родини була розширена.

Це був мій перший візит до Риму. Кожного 
разу, коли я говорю це комусь, вони здивова-
ні, але це правда. Моє життя місіонера було 
спрямоване на людей на периферії, а не на 
людей, які є центром усіх різноманітних рухів 
суспільства. Місто Рим і всі його різні пам’ят-
ники - просто неймовірні. Погода була пре-
красною, і в результаті ми могли гуляти від 
одного місця до іншого. Ви також праві, якщо 
вважаєте, що це був також мій перший візит 
до Ватикану, серця Католицької Церкви та 
всього, що це представляє. Там я мав можли-
вість помолитися за Конгрегацію, за Провін-
цію, за MISEVI, за моїх близьких і за всіх тих 
численних людей, котрі в той чи інший спосіб 
супроводжували мене в житті.

Аудієнція з Папою Франциском була дуже 
емоційною ... він є наступником святого Пе-
тра та голови Церкви, але, що більш важливо, 
Папа Франциск, на мій погляд, являє собою 
відновлення Церкви. Він закликав усіх нас 
жити за Євангелієм у спосіб, що дуже нага-

дує нашу Вікентійську харизму. Папа постій-
но запрошує нас бути Церквою, що виходить 
за межі, яка виходить до інших, бути церквою 
місіонерів-учнів і бути церквою, близькою до 
бідних чоловіків і жінок.

Бути зі співбратами з усього світу... протягом 
свого місіонерського життя я мав можли-
вість їздити до різних країн і брати участь у 
різних міжнародних конференціях, тому зу-
стрічався з багатьма іншими Вікентійськими 
місіонерами. Великою радістю було для мене 
побачити цих співбратів, привітати їх, більше 
дізнатися про їх життя, їх надії та їх мрії. У 
той же час мені пощастило зустріти багатьох 
інших співбратів уперше і таким чином роз-
ширити братерські зв’язки.

Я хочу, щоб цей досвід став невід’ємною 
частиною мого життя, щоб зміцнив мене в 
моєму покликанні та місіонерському житті.

Текст: брат Франсіско Бербегал, CM  
провінція Святого Вікентія де Поля (Іспанія)

Переклад: Чарльз Т. Плок, CM
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«Finding Vince 400»: Міжнародний кінофестиваль 
та конкурс, присвячений Святому Вікентію, щоб 
розповісти про глобалізацію милосердя.

Завершальна ініціатива цього ювілейного року, що 
була запущена на симпозіумі, називається «Finding 
Vince 400». Культурні комунікації, що здійснюються 
через кіно, широко висвітлять одну з повторюва-
них тем цього Вікентійського ювілею, глобалізацію 
милосердя. З цієї думки виникла ідея організувати 
справжній і типовий міжнародний кінофестиваль, 
в якому головним героєм буде особа Вікентія де 
Поля та його любов до бідних. Координатором по-
дії, що відбудеться в Кастель-Гандольфо з 18 по 21 
жовтня 2018 року, стане актор Кларенс Гільярд з 
США. Він відомий широкій публіці за його роботу в 
телесеріалі «Уолкер Техас Рейнджер» і в багатьох 
успішних фільмах, включаючи крім інших «Найкра-
щий стрілець».

Метою фестивалю є стимулювати творчість на 
тему глобалізації милосердя. З цією метою під час 
симпозіуму було запропоновано запросити учас-
ників взяти участь у конкурсі на створення сцена-
рію та короткометражних фільмів на цю тематику. 

«Finding Vince 400» це заклик складати історії та 
поширювати думку глобалізації милосердя через 
мистецтво сучасного наративу. Конкурс, відкри-
тий для всіх, від молоді до дорослих, передбачає 
його «кульмінацію» в Кастель-Гандольфо з презен-
тацією та наступним нагородженням кращих ро-
біт. Конкурс розділений на три секції, перша з яких 
спрямована на тих, хто молодше 18 років, і нази-
вається «Зерна надії». Учасників запрошують ви-
користовувати будь-яку виразну форму від музики 
чи скульптури і до поезії. Друга секція спрямова-
на на сценаристів, яких запрошують придумати та 
скласти сценарій короткометражного фільму. Тре-
тя секція спрямована на тих, хто представить ко-
роткометражний або художній фільм . Єдина умо-
ва полягає в тому, що у всіх трьох секціях має бути 
витримана тема: служіння бідним.

Програма фестивалю, крім церемонії нагороджен-
ня, включатиме вистави та участь артистів кіно у 
якості суддів конкурсу. Будуть проведені конфе-
ренції, групова робота, показ короткометражних 
фільмів та художніх фільмів, музика та розваги. За-
хід також надасть можливість зустрітися з режисе-
рами та сценаристами з усього світу.

МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ

Кларенс Гільярд
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Після повернення додому з Вікентійського симпо-
зіуму в Римі я почув фразу, яка, на мою думку, най-
більш актуальна в цей час: як швидко ми забуваємо! 
Після того, як я прожив і отримав враження від цих 
чотирьох днів у Римі, цих днів, коли мені пощасти-
ло взяти участь у Симпозіумі Вікентійської Родини 
з нагоди 400-ї річниці від початку нашої харизми, я 
повинен сказати, ми НЕ МОЖЕМО забути, я не можу 
забути, я повинен не забувати те, що ми святкували; 
я НЕ МОЖУ забути той факт, що ми зібралися разом 
і разом святкували актуальність нашої харизми. Ми 
жили разом В РОДИНІ І ЯК РОДИНА.

Я міг би розказати багато про що: про прекрасне 
місто Рим, про іспаномовну групу, про організацію 
цієї події... про все, що було чудовим чи трохи менш 
чудовим. Але я хотів би розповісти і поміркувати 
про те, що я сприймав як надзвичайне, що торкну-
лося мого серця. Це те, що я завжди роблю (про 
те, що менш чудове, я говорю в належний час і з 
відповідними людьми, і завжди для того, щоб по-
кращити ситуацію).

Закарбувався в мені жовтий колір, колір хустинок, 
які я зустрічав на вулицях Риму і які люди носили з 
великою гордістю та радістю, коли обмінювалися 
привітаннями та усмішками з іншими людьми, що 
також носили такі самі жовті хустинки ... людьми з

різних країни, різних культур, різних обрядів ... різ-
ними в багатьох відношеннях, але все-таки об’єдна-
ними тим, що має важливе значення: Вікентійська 
харизма.

Багато з цих людей я знав через мій пастирський 
досвід протягом літа або протягом Святого тижня 
(Іспанія, Ліван, Гондурас), з часів мого навчання у 
Внутрішній семінарії в Італії, з часів коли я був чле-
ном Вікентійської Маріїної Молоді (перед вступом 
у семінарію); інших співбратів та Дочок Милосер-
дя, яких я знав, тому що вони були моїми вчителя-
ми і супроводжували мене на певному етапі мого 
життя. Яка велика радість зустрітись з цими людь-
ми ще раз, людьми, яких Бог послав у моє життя, 
людьми, яких Бог послав мені як дари, і багато хто 
з них залишилися друзями та попутниками на шля-
ху життя.

Закарбувалася в мені зустріч Генерального Насто-
ятеля, о. Томажа Мавріча з посвяченими молодими 
чоловіками та жінками, під час якої ми заслухали 
декілька свідчень, які змусили нас думати, оціню-
вати, міркувати... презентації, які змусили мене за-
давати питання, і це привело мене до більш глибо-
кого «так». Я був зворушений, коли слухав історію 
покликання Генерального Настоятеля, особливо, 
коли він підкреслив важливість своєї родини та 
важливість тих людей, котрі розширили запрошен-
ня і супроводжували його в подорожі його покли-
кання.

Закарбувалася в мені зустріч Генерального Насто-
ятеля з усіма молодими чоловіками та жінками. Це 
був дуже святковий і радісний час, дуже зворушли-
вий час, що дуже вплинув на нас. Перед образом 
Святого Вікентія, освітленого свічками, які трима-
ли молоді чоловіки і жінки, отець опустився навко-

У РОДИНІ ТА ЯК РОДИНА
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лішки і молився в тиші. Потім він став перед нами 
і запитав: чи хочете ви бруднити руки на службі 
бідним? Образ та питання, які стали особистим 
запрошенням, тому вимагали особистої відповіді. 
ТАК, я хочу, я хочу забруднити свої руки на службі 
бідним... допоможи мені, Господи, зробити це; до-
поможи мені, Господи, залишатися з Тобою і в Тобі.

Закарбувалося в мені зібрання на площі Святого 
Петра та присутність Папи Франциска. Такі зібран-
ня можуть викликати суміш дуже різних почуттів, 
а три слова: адорувати, приймати та виходити - це, 
підсумовуючи, три запрошення, які Папа Франциск 
адресував для всіх нас.

Нарешті, закарбувалися в мені повернення додому, 
тому що тепер у мене є можливість наново прожи-
ти у своєму повсякденному житті ці чотири дні. По-
вернення до мого повсякденного життя, до нашого 
повсякденного життя, не означає, що ми повинні 
швидко забути цей час разом ... радше нас запро-
шено прожити і актуалізувати все, що відбулося 
протягом цих чотирьох днів.

ДЯКУЮ ВІКЕНТІЙСЬКІЙ РОДИНІ!!!

Текст: Рікардо Розас, CM - семінарист 

Переклад: Чарльз Т. Плок, CM  
Східна провінція , США

Певний досвід життя не можна описати слова-
ми, його треба просто прожити. Це саме те, що 
сталося зі мною в ті дні благодаті, дні, протягом 
яких я поділяв дух Святого Вікентія і в той же час 
опинився в присутності серця Святого Вікентія. 
Я відчував, що саме серце Вікентія торкнулося 
мене і зворушило моє серце. Я відчував, ніби Ві-
кентій був присутнім з усіма учасниками, в мо-
менти тиші та під час молитви. Тому дозвольте 

мені розповісти вам щось про себе, про моє по-
ходження та про те, що я є частиною цієї Вікен-
тійської Родини.

Мене звати Ррок, я семінарист з Албанії та член 
італійської Провінції. Я є членом Вікентійської 
Родини, тому що саме родина відкрила мені не-
скінченну Божу любов, родина заповнила мою 
порожнечу, родина привела мене до глибшого пі-
знання себе.   Я не забуду цього Симпозіуму, тому 

Я НЕ ЗАБУДУ ЦЕЙ СИМПОЗІУМ
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Об’єднані словами з нагоди 400-ї річниці від початку 
Вікентійської харизми «пасторальне перетворення в 
Латинській Америці та Карибському басейні», члени 
Вікентійських провінцій в Латинській Америці (CLAPVI) 
зібралися у місті Белу-Оризонті (Бразилія) на свою XVI 
Чергову Асамблею (22-28 жовтня, 2017 р.). У Асамблеї 
взяли участь отець Аарон Гутьеррес Нава, CM (Гене-
ральний Асистент та зв’язковий CLAPVI), Візитатори 
з дванадцяти провінцій, Віце-Візитатор Віце-провінції 
Коста Ріка, настоятелі чотирьох регіонів та Виконав-
чий Секретар. Також на зібранні були присутні: єпископ 
Фернандо Барбоза (єпископ територіальної прелатури 
Тефе: Бразилія), Джон Карні (радник і скарбник у Пана-
мі), Пауло Естакіо Венуто (місіонер) . 

КОНФЕРЕНЦІЯ ВІКЕНТІЙСЬКИХ ПРОВІНЦІЙ 
В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ 

що я відчув тепло Вікентійської Родини, тому що 
я відчув потребу виходити і відкривати своє сер-
це подорожуючому, тому що в мене визріла по-
треба приймати чужинця, тому що я відчув, що 
Бог супроводжує мене, як мій близький. Мушу 
зізнатися, що вночі перед початком Симпозіуму 
я не міг спати, тому що я був наповнений очіку-
ванням зустрічі різних людей, різних молодих чо-
ловіків і жінок з настільки багатьох різних гілок 
Родини ... Я був наповнений очікуванням бути в 
присутності серця Святого Вікентія і участі в ау-
дієнції з Папою Франциском.

Дні Симпозіуму були дійсно часом благодаті. Я 
вітав незліченних людей, яких я ніколи раніше не 
зустрічав. Я не говорив їх мовою, але ми розуміли 
один одного через взаємні посмішки (я не вірив, 
що таке можливо). Так, я проживав Симпозіум. Я 
хочу поділитися з вами одним конкретним випад-
ком, який стався під час проведення Симпозіуму. 
Інший семінарист, якого я не знав, привітав мене 
і сказав: «Привіт, Ррок». Я відповів: «Привіт, ми 
знаємо один одного?» - «Так», - цей молодий чо-
ловік відповів, - «я бачив тебе на фейсбуці». Потім 
ми обійняли один одного - щось зовсім несподі-
ване. Ще однією важливою подією була зустріч з 
іншими молодими богопосвяченими чоловіками 
та жінками ... розповіді цих людей збагатили моє 
життя, як і Євхаристія, яку провів Генеральний 
Настоятель в базиліці Святого Павла за мура-
ми ... що ж, всі ці події дійсно незабутні. Разом 

із Святим Вікентієм я можу тільки сказати: «Лю-
бов винахідлива до нескінченності!». Кожна мить 
Симпозіуму була важливою, і кожній людині було 
що сказати і чим поділитися.

Я не забуду цей Симпозіум через чудовий дос-
від спільного часу, який ми розділили з іншими 
співбратами з Албанії та іншими групами палом-
ників з Албанії та Косово (багато з ким я був зна-
йомий). Я не забуду цей Симпозіум через прості, 
але глибокі слова Папи Франциска, який запро-
сив нас молитися, приймати та виходити; я також 
не забуду підбадьорливих слів отця Томажа, його 
простота допомогла мені поглибити мою любов 
до нашої харизми.

Так, це правда, що чотири сотні років минуло з тих 
пір, як Вікентій де Поль започаткував нашу хариз-
му, милосердя, яке потрібно проживати день за 
днем. Зараз переді мною стоїть задача прожити 
цей Симпозіум в моїй місцевій спільноті, у моїх 
щоденних справах, у моїх зустрічах з людьми. Я 
вдячний усім, хто брав участь у цій події, і я про-
шу продовжувати молитися разом за майбутнє 
нашої Родини. Давайте разом принесемо «серце 
Святого Вікентія» тим, хто без притулку, без надії, 
молодим чоловікам і жінкам, немічним, бідним, 
тим людям, які є «нашими близькими».

Ррок Шпорай, CM,  
провінція Італії
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Асамблея проходила у братерській атмосфері та у дусі 
єднання з усією Конгрегацією Місії, яка святкує 400-річ-
чя виникнення Вікентійської харизми. Презентації та 
рефлексії допомогли нам поглибити розуміння нашої 
ідентичності, щоб ми могли продовжувати служити в 
ім’я найбільш бідних і найбільш нужденних.

Протягом перших двох днів Асамблеї ми слухали досвід 
різних провінцій і виступ о. Аарона Гутьєрреса. Потім на 
одному з наших засідань в середу отець Мізал Поггіолі 
виступив з доповіддю про системні зміни (закликаючи 
нас поглянути на системи в цілому як на колегіальний 
орган, який складається з частин, які працюють разом). 
В другій половині дня ми слухали єпископа Фернандо 
Барбозу, який розповів про місію в Тефі, як про місіо-
нерський проект, який відповідає Вікетійській харизмі 
і який чекає на допомогу, про яку було прийнято рішен-
ня на Генеральної Асамблеї 2016 року (одне з рішень 
CLAPVI). Також у середу ми обговорили та проаналі-
зували всі рішення, прийняті на Генеральної Асамблеї 
2016 року.

У четвер Виконавчий секретар представив звіт про 
різні види діяльності, а також фінансовий звіт за 2015-

2017 роки. Було переглянуто Статут та формулювання 
трирічного плану.

В останній день, відповідно до нашого звичаю та наших 
Статутів, було обрано нову виконавчу раду. Термін її по-
вноважень становить три роки (2018-2020 рр.). У Раду 
було обрано: о. Одар Мігель Гонгалвес: президент (Бра-
зилія), о. Жозе де Ісус Пласценція: віце-президент (Мек-
сика), о. Густаво Мартін Гонсалес: Перший асистент (Ар-
гентина), о. Алехандро Хуан Пауліно: Другий асистент 
(Пуерто-Ріко), о. Хосе Карлос Фонсатті: Виконавчий се-
кретар (Бразилія).

Ми просимо вас молитися за членів нової виконавчої 
ради та всіх членів Конференції  CLAPVI, щоб у вірності 
харизмі Святого Вікентія вони могли продовжити свою 
місіонерську діяльність у всіх тих різних місцях, де вони 
присутні.

Текст: Хосе Джейр Велес Дуке, CM колишній виконав-
чий секретар

Переклад: Чарльз Т. Плок, CM (Східна провінція: США)
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