
1 
	

ПАЛОМНИЦТВО ДО СНЯТИНУ, УКРАЇНА 
ПРОПОВІДЬ – 25 травня 2019 року 

 
 
Величезною радістю для мене є взяти участь у десятій річниці щорічного паломництва  
Вікентійської Родини до Снятину, де служила і померла Блаженна Марта Вєцка, де тепер 
залишилися її могила, мощі і духовна присутність. Тисячі тисяч людей просять про різні  
благодаті та чудеса через її сильне заступництво перед Ісусом. 
 
Цього року Церква в Україні обрала тему «родина». Вона пропонує, щоб віряни 
поміркували про сенс і роль родини у суспільстві, як шлях до святості, шлях до вічного 
життя. 
 
Як прекрасно належати комусь, належати до родини. Послідовники духовності та 
харизми Святого Вікентія де Поля належать до родини, сім'ї, яку ми називаємо 
Вікентійською Родиною. Ми особистості, але  не ізольовані один від одного. Ми не 
острови. Можливо, ми належимо до певної гілки Вікентійської Родини, світської 
організації або асоціації чи Конгрегації богопосвяченого життя, або ж можливо, ми 
просто відчуваємо, що нас приваблює духовність та харизма Святого Вікентія де Поля 
та слідуємо за його прикладом. Ми всі належимо до Вікентійської Родини. 
 
Яку модель ми можемо взяти, щоб бути впевненими, що наша Родина зростатиме 
глибше, ближче до Ісуса, і навіть чисельно? Модель, яку я пропоную  взяти за приклад і 
слідувати - це Свята Трійця. 

 
Яке послання Святої Трійці для мене особисто, для спільноти, де я живу, для конгрегації 
або групи, до якої я належу, для моєї родини, для людей, до яких Ісус посилає мене 
служити?  

 
Ісус допомагає нам зрозуміти Святу Трійцю: ідентичність, місію і мету Отця, Сина і 
Святого Духа. Ісус допомагає нам зрозуміти відносини між трьома особами, внутрішній 
зв'язок між ними, вплив Трійці на кожну окрему людину, а також на суспільство в 
цілому. 

 
Коли ми відкриємо і розвинемо, з Божої милості, нерозривний зв'язок між Трійцею і 
окремою людиною, між Трійцею і спільнотою, між Трійцею і людством, ми наблизимося 
до ідеальної моделі “відносин”, основних складових нашого життя. Ми були створені не 
як острови, відокремлені один від одного, а як соціальні істоти і як родина, де, в глибині 
нашого буття, ми єдині з Богом, що означає і з Трійцею і один з одним. 

 
Трійця залишається для нас загадкою. Ісус сповістив нам те, що ми знаємо про Отця, 
Сина і Святого Духа. Ісус представив нам Трійцю як ідеальну модель «відносин». 
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Наші міркування про Трійцю повинні супроводжуватися бажанням і метою втілити цю 
ідеальну модель «відносин» у конкретній життєвій ситуації, в якій я опинився, в 
спільноті, де я живу, і в конгрегації чи групі, до якої я належу, в моїй родині, з людьми, 
до яких Ісус посилає мене служити. 

 
Свята Трійця є ідеальною моделлю «відносин»! Ісус показує нам ідеал. 

 
Взаємовідносини між Отцем і Сином. 
Взаємовідносини між Отцем і Духом. 
Взаємовідносини між Сином і Духом. 
Відносини між Отцем, Сином і Святим Духом. 
 

Що ми можемо побачити в цих «відносинах»? 
 
1) Ми бачимо, що увага завжди спрямована на іншу людину, а не на себе. 
2) Ми бачимо, що пріоритет завжди віддається іншій особі, а не собі. 
3) Ми бачимо, що похвала, вдячність, захоплення завжди даються іншій 
Особі, а не собі. 
4) Ми бачимо, що кожна з трьох Осіб Трійці завжди висловлює необхідність 
співпраці з іншою Особою для виконання місії. 
5) Ми бачимо, що кожна з трьох Осіб Трійці завжди чітко висловлює, що 
було б недостатньо і неефективно для кожного з них діяти самостійно. 
 

Що говорить мені модель відносин у Трійці про моє власне життя у: 
a) моїх відносинах з Богом, 
b) моїх відносинах зі спільнотою, 
c) моїх відносинах з родиною, 
d) моїх відносинах з тими, до кого Ісус посилає мене служити?  
 

Оскільки ми не острови, але істоти, що належать до людської родини, “відносини” є 
невід'ємною частиною нашої місії. Ідеальна модель Трійці, яку залишив нам Ісус, є 
моделлю, яку слід наслідувати. 

 
Святий Вікентій де Поль зробив ідеальну модель Святої Трійці однією з основ своєї 
духовності. Сьогодні нам запропоновано зробити нові кроки до ідеальної моделі 
«відносин», даної нам через Ісуса.   

 
Якщо кожен з нас на перше місце поставить іншу людину, поставить її перед собою, 
перед власними бажаннями, перед власними інтересами, перед власними прагненнями, 
то хтось зробить те ж саме для кожного з нас. Якщо кожна людина зверне увагу на іншу 
людину, поділиться часом, думками, переживаннями, труднощами, сумнівами, 
стражданнями, радощами тощо, слідуючи ідеальній моделі “відносин Трійці”, тоді хтось 
зробить те ж саме для кожного з нас. Таким чином, відбудеться формування дивовижних 
і чудових відносин, де ми разом, найкращим і найбільш ефективним способом, 
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виконаємо місію, доручену нам Ісусом. Я ніколи не повинен ставити себе в центр, але 
це має зробити інший. Таким чином, Любов стає повністю живою. Ви можете побачити 
це. Ви можете доторкнутися до неї. 
 
Вікентійська Родина по всьому світу розвивається за допомогою технологій, засобів 
комунікації, надзвичайної відданості багатьох членів, і наша глибока віра в численні 
благословення, отримані належністю до духовної родини, яка є більшою, ніж будь-яка 
конкретна гілка, асоціація, Конгрегація. Ми поглиблюємо зв'язки між собою, 
співпрацюючи, пропонуючи взаємну підтримку в країнах, де присутня Вікентійська 
Родина, і навіть започатковуючи нові асоціації і конгрегації богопосвяченого життя, які 
слідують духовності і харизмі Святого Вікентія де Поля і офіційно приєднуються до 
Вікентійської Родини по всьому світу. 
 
В даний час Вікентійська Родина представлена в 156 (сто п’ятдесяти шести) країнах 
світу, але нам ще потрібно пройти довгий шлях, якщо ми хочемо бути присутніми у 
кожній країні світу, а це понад 220 (двісті двадцять) країн. 
 
Наступного року, з 7 (сьомого) по 12 (дванадцяте) січня 2020 (дві тисячі двадцятого) 
року, всі міжнародні лідери 150 (сто п’ятдесяти) гілок Вікентійської Родини по всьому 
світу вперше зустрінуться в Римі. Це буде можливість помріяти разом про найближче та 
про далеке майбутнє. 
 
Модель Святої Трійці далека від індивідуалізму, егоїзму, егоцентризму та 
самодостатності, щоб бути відкритим для інших. Члени нашої Родини також не можуть 
залишатися закритими в собі, своїх власних інтересах і бажаннях, але завжди мають бути 
відкритими для інших. У цьому сенсі Вікентійська Родина перетворюється на силу, рух, 
з дуже конкретною духовністю і харизмою, рух в межах Церкви і світу. Вона стає 
прикладом для суспільства і для людства. 
 
Я сподіваюся і молюся, щоб модель Святої Трійці все більше зростала в кожному з нас 
як особистостях, як членах певної гілки, асоціації або Конгрегації богопосвяченого 
життя у Вікентійській Родині на місцевому, національному та міжнародному рівні. 
Нехай ми наблизимося до того, щоб стати рухом, що безумовно вірить у провидіння і 
план Ісуса щодо нас, з повним смиренням і простотою, будучи частиною місії, 
покладеної на Ісуса на землі: зробити Царство Боже реальністю для всього людства на 
віки вічні. Амінь. 
 
 

Томаж Мавріч, CM 
Генеральний суперіор  


