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Усім членам Вікентійської Родини.

Мої дорогі брати і сестри,
Нехай благодать і мир Ісуса завжди будуть з нами!

У 2017 році ми відсвяткували 400 річницю від початку Вікентійської Харизми. Ми дяку-
вали Ісусу за те, що підтримує харизму живою, за багато жінок та чоловіків з різними 
життєвими шляхами, які присвятили себе служінню протягом цих чотирьох століть, і 
за тих, хто продовжує безумовне служіння Христу в особі бідних людей щодня з такою 
великою залученістю, пристрастю та любов’ю.

Завдяки своєму божественному натхненню, Вікентійська Харизма завжди показує нам 
шлях до відгуку на потреби постійно зростаючої кількості людей у світі. які покинуті, 
живуть на узбіччі суспільства та знехтувані духовно, матеріально, фізично, емоційно. 
Як один із плодів ювілейного року, ми, члени різних гілок всесвітньої Вікентійської 
Родини, хотіли запустити ініціативу, яка допоможе нам поглибити нашу співпрацю та 
ефективність у відповіді на «крик бідних».
З цією метою ми започаткували Альянс бездомних Famvin (FHA) під час симпозіуму  
Вікентійської Родини у жовтні 2017 на площі Святого Петра в присутності Папи 
Франциска. FHA - це всесвітня ініціатива, яка в багатьох формах зосереджується на 
бездомності. Вона підтримує членів Вікентійської Родини у вирішенні однієї з най-
актуальніших потреб нашого часу, щоб ми могли «привітати незнайомця» у наших 
спільнотах.
Служіння бездомним людям не є чимось новим для гілок Вікентійської Родини. Довгий 
час вони успішно брали участь у відповіді на ці величезні потреби, намагаючись покін-
чити з бездомністю у всьому світі.
Ця ініціатива має за мету об'єднати всі 150 гілок Вікентійської Родини у боротьбі з 
бездомністю. FHA координується міжнародною радою; комісія з міжнародним 
членством супроводжує FHA у всіх країнах світу. Конкретні цілі включають повчи-
тись один у одного, допомогти один одному та  спільну діяльність в безпосередній 
допомозі бездомним, а також співпрацю в захисті їх прав, тим самим перетворюю-
чись на сильнішу та ефективнішу силу. Щоб допомогти нам досягти цілей, Комісія 
FHA пропонує безліч інструментів для боротьби з явищем, що зачіпає 1,2 мільярда 
людей у всьому світі.
Коли ми говоримо про безпритульних, ми маємо на увазі три групи:
a) люди, які живуть на вулицях
b) біженці, які залишили свої будинки
c) люди, які проживають у недостойному житлі.
Жодна з цих груп не має справжнього дому і, отже, є бездомними.
Я дуже вдячний за досягнутий прогрес. Зокрема, я хотів би відзначити три ініціативи:
1) резонансну та успішну Міжнародну Вікентійську конференцію з питань бездомності 
(Рим, листопад 2018 р.); 
2) вплив Вікентійської Родини на те, щоб безпритульність вперше стала пріоритетною 
темою головного засідання Організації Об'єднаних Націй (Комісія з питань соціально-
го розвитку, на сесії в січні 2020 року); та 
3) зростаюча участь у спільній кампанії 13 Будинків FHA.
Цього року Свято Святого Вікентія де Поля, на початку V століття Вікентійської 
Харизми, стає чудовою можливістю поглибити  залученість у FHA та нашу співпрацю 

між гілками, або почати брати участь та співпрацювати в цій ініціативі. Метою є залу-
чити всі гілки Вікентійської Родини: конгрегації, громадські організації та товариства у 
всіх 158 країнах, де присутня Вікентійська Родина.
Багато гілок Вікентійської Родини вже дуже активно залучені до FHA. Багато хто ще 
тільки на шляху до цього.
Цим листом, з огляду на підготовку до відзначання Свята святого Вікентія де Поля 
у всіх країнах, де присутня Вікентійська Родина, я хотів би запропонувати Націо-
нальним радам Вікентійської Родини об’єднати своїх членів. У країнах, де націо-
нальних рад ще немає, я закликаю одного з лідерів скликати зустріч усіх представни-
ків різних гілок. В будь-якому випадку це дуже конкретна мета: долучитися разом до 
проекту FHA.
Гілки Вікентійської Родини можуть брати участь FHA різними способами:
1) Надати інформацію FHA про свої проекти з бездомності. Це дозволить FHA відо-
бразити наш колективний глобальний вплив, підтверджуючи силу місії Вікентійської 
Родини з питань безпритульності.
2) Запропонувати свої знання та вміння широкій Вікентійській Родині. FHA шукає 
проекти, на які потрібен молодий лідер на короткий обмін для отримання досвіду. Ви 
також можете долучитися до проектів з іншими групами, які залучені до сектору з 
питань бездомності.
3) Зайнятися дослідженнями, обговореннями та можливостями навчання, які можуть 
допомогти нам краще зрозуміти обставини багатьох руйнівних біженських криз, що 
дуже часто забуваються.

13 БУДИНКІВ
На додаток до трьох вищезгаданих моментів, з нагоди майбутнього Свята Святого 
Вікентія, я хотів би закликати до дій всі країни, де щодо  «Кампанії 13 будинків»  ще 
не здійснено конкретних кроків у плані її запуску. «Кампанія 13 будинків»  - це один 
із проектів FHA, який безпосередньо впливає на життя бездомних.
Назва «13 будинків» походить від ініціативи  Святого Вікентія де Поля у відповідь на 
руйнівну бідність у Парижі його часів. Разом з Дочками милосердя, Конгрегацією Місії 
та Дамами милосердя  (AIC), він побудував 13 будинків для дітей, що не мали дому.
Метою «Кампанії 13 будинків» є об’єднати гілки Вікентійської Родини у певній країні з 
метою разом будувати будинки для тих, хто їх не має. Кількість будинків або творчі спо-

соби пошуку житла для бездомних буде відрізнятися у різних країнах. У деяких країнах 
Вікентійська Родина може побудувати два або десять будинків; в інших - більше три-
надцяти. У будь-якому випадку, всі ми можемо брати участь у так званій кампанії «13 
будинків». Комісія FHA готова і прагне допомогти втілити це в життя завдяки своїй 
команді експертів, яка допоможе вам планувати та розробляти ваш проект, і, за потре-
би допомогти вам знайти кошти на це через двосторонні зв’язки,  партнерські стосун-
ки, Фонд солідарності або надання грантів.
Я закликаю всіх міжнародних, національних та місцевих лідерів різних гілок Вікен-
тійської Родини, разом, як гілка на міжнародному рівні або окремо на національно-
му чи місцевому рівні, зв’язатися з членом координаційного комітету пані Ясмін 
Каюсте  (�a.info@famvin.org) для надсилання або отримання інформації. Ви також 
можете відвідати веб-сайт FHA: v�omelessalliance.org
Ось посилання на відео, яке заохочує до участі в кампанії «13 домів»:
https://youtu.be/42xwaMfCjO4

Я сподіваюся, що усім членам Вікентійської Родини щорічне відзначання Свята Свято-
го Вікентія де Поля допоможе працювати ефективніше в служінні бідним. В той час, 
коли ми займаємося вирішенням потреб нужденних, хтось допомагає нам задовольни-
ти наші потреби. Це стає святим обміном, святим ґрунтом.
Нехай Святий Вікентій де Поль, «Містик милосердя»,  допоможе нам все більше і 
більше зростати у наших стосунках з Богом і бідними, просвітленими Духом та збіль-
шувати наше бажання самим ставати Містиками Милосердя.

Ваш брат у Святому Вікентії,
Томаж Мавріч, CM,
Президент Виконавчого Комітету 
Вікентійської Родини
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му чи місцевому рівні, зв’язатися з членом координаційного комітету пані Ясмін 
Каюсте  (�a.info@famvin.org) для надсилання або отримання інформації. Ви також 
можете відвідати веб-сайт FHA: v�omelessalliance.org
Ось посилання на відео, яке заохочує до участі в кампанії «13 домів»:
https://youtu.be/42xwaMfCjO4

Я сподіваюся, що усім членам Вікентійської Родини щорічне відзначання Свята Свято-
го Вікентія де Поля допоможе працювати ефективніше в служінні бідним. В той час, 
коли ми займаємося вирішенням потреб нужденних, хтось допомагає нам задовольни-
ти наші потреби. Це стає святим обміном, святим ґрунтом.
Нехай Святий Вікентій де Поль, «Містик милосердя»,  допоможе нам все більше і 
більше зростати у наших стосунках з Богом і бідними, просвітленими Духом та збіль-
шувати наше бажання самим ставати Містиками Милосердя.

Ваш брат у Святому Вікентії,
Томаж Мавріч, CM,
Президент Виконавчого Комітету 
Вікентійської Родини
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Усім членам Вікентійської Родини.

Мої дорогі брати і сестри,
Нехай благодать і мир Ісуса завжди будуть з нами!

У 2017 році ми відсвяткували 400 річницю від початку Вікентійської Харизми. Ми дяку-
вали Ісусу за те, що підтримує харизму живою, за багато жінок та чоловіків з різними 
життєвими шляхами, які присвятили себе служінню протягом цих чотирьох століть, і 
за тих, хто продовжує безумовне служіння Христу в особі бідних людей щодня з такою 
великою залученістю, пристрастю та любов’ю.

Завдяки своєму божественному натхненню, Вікентійська Харизма завжди показує нам 
шлях до відгуку на потреби постійно зростаючої кількості людей у світі. які покинуті, 
живуть на узбіччі суспільства та знехтувані духовно, матеріально, фізично, емоційно. 
Як один із плодів ювілейного року, ми, члени різних гілок всесвітньої Вікентійської 
Родини, хотіли запустити ініціативу, яка допоможе нам поглибити нашу співпрацю та 
ефективність у відповіді на «крик бідних».
З цією метою ми започаткували Альянс бездомних Famvin (FHA) під час симпозіуму  
Вікентійської Родини у жовтні 2017 на площі Святого Петра в присутності Папи 
Франциска. FHA - це всесвітня ініціатива, яка в багатьох формах зосереджується на 
бездомності. Вона підтримує членів Вікентійської Родини у вирішенні однієї з най-
актуальніших потреб нашого часу, щоб ми могли «привітати незнайомця» у наших 
спільнотах.
Служіння бездомним людям не є чимось новим для гілок Вікентійської Родини. Довгий 
час вони успішно брали участь у відповіді на ці величезні потреби, намагаючись покін-
чити з бездомністю у всьому світі.
Ця ініціатива має за мету об'єднати всі 150 гілок Вікентійської Родини у боротьбі з 
бездомністю. FHA координується міжнародною радою; комісія з міжнародним 
членством супроводжує FHA у всіх країнах світу. Конкретні цілі включають повчи-
тись один у одного, допомогти один одному та  спільну діяльність в безпосередній 
допомозі бездомним, а також співпрацю в захисті їх прав, тим самим перетворюю-
чись на сильнішу та ефективнішу силу. Щоб допомогти нам досягти цілей, Комісія 
FHA пропонує безліч інструментів для боротьби з явищем, що зачіпає 1,2 мільярда 
людей у всьому світі.
Коли ми говоримо про безпритульних, ми маємо на увазі три групи:
a) люди, які живуть на вулицях
b) біженці, які залишили свої будинки
c) люди, які проживають у недостойному житлі.
Жодна з цих груп не має справжнього дому і, отже, є бездомними.
Я дуже вдячний за досягнутий прогрес. Зокрема, я хотів би відзначити три ініціативи:
1) резонансну та успішну Міжнародну Вікентійську конференцію з питань бездомності 
(Рим, листопад 2018 р.); 
2) вплив Вікентійської Родини на те, щоб безпритульність вперше стала пріоритетною 
темою головного засідання Організації Об'єднаних Націй (Комісія з питань соціально-
го розвитку, на сесії в січні 2020 року); та 
3) зростаюча участь у спільній кампанії 13 Будинків FHA.
Цього року Свято Святого Вікентія де Поля, на початку V століття Вікентійської 
Харизми, стає чудовою можливістю поглибити  залученість у FHA та нашу співпрацю 

між гілками, або почати брати участь та співпрацювати в цій ініціативі. Метою є залу-
чити всі гілки Вікентійської Родини: конгрегації, громадські організації та товариства у 
всіх 158 країнах, де присутня Вікентійська Родина.
Багато гілок Вікентійської Родини вже дуже активно залучені до FHA. Багато хто ще 
тільки на шляху до цього.
Цим листом, з огляду на підготовку до відзначання Свята святого Вікентія де Поля 
у всіх країнах, де присутня Вікентійська Родина, я хотів би запропонувати Націо-
нальним радам Вікентійської Родини об’єднати своїх членів. У країнах, де націо-
нальних рад ще немає, я закликаю одного з лідерів скликати зустріч усіх представни-
ків різних гілок. В будь-якому випадку це дуже конкретна мета: долучитися разом до 
проекту FHA.
Гілки Вікентійської Родини можуть брати участь FHA різними способами:
1) Надати інформацію FHA про свої проекти з бездомності. Це дозволить FHA відо-
бразити наш колективний глобальний вплив, підтверджуючи силу місії Вікентійської 
Родини з питань безпритульності.
2) Запропонувати свої знання та вміння широкій Вікентійській Родині. FHA шукає 
проекти, на які потрібен молодий лідер на короткий обмін для отримання досвіду. Ви 
також можете долучитися до проектів з іншими групами, які залучені до сектору з 
питань бездомності.
3) Зайнятися дослідженнями, обговореннями та можливостями навчання, які можуть 
допомогти нам краще зрозуміти обставини багатьох руйнівних біженських криз, що 
дуже часто забуваються.

13 БУДИНКІВ
На додаток до трьох вищезгаданих моментів, з нагоди майбутнього Свята Святого 
Вікентія, я хотів би закликати до дій всі країни, де щодо  «Кампанії 13 будинків»  ще 
не здійснено конкретних кроків у плані її запуску. «Кампанія 13 будинків»  - це один 
із проектів FHA, який безпосередньо впливає на життя бездомних.
Назва «13 будинків» походить від ініціативи  Святого Вікентія де Поля у відповідь на 
руйнівну бідність у Парижі його часів. Разом з Дочками милосердя, Конгрегацією Місії 
та Дамами милосердя  (AIC), він побудував 13 будинків для дітей, що не мали дому.
Метою «Кампанії 13 будинків» є об’єднати гілки Вікентійської Родини у певній країні з 
метою разом будувати будинки для тих, хто їх не має. Кількість будинків або творчі спо-

соби пошуку житла для бездомних буде відрізнятися у різних країнах. У деяких країнах 
Вікентійська Родина може побудувати два або десять будинків; в інших - більше три-
надцяти. У будь-якому випадку, всі ми можемо брати участь у так званій кампанії «13 
будинків». Комісія FHA готова і прагне допомогти втілити це в життя завдяки своїй 
команді експертів, яка допоможе вам планувати та розробляти ваш проект, і, за потре-
би допомогти вам знайти кошти на це через двосторонні зв’язки,  партнерські стосун-
ки, Фонд солідарності або надання грантів.
Я закликаю всіх міжнародних, національних та місцевих лідерів різних гілок Вікен-
тійської Родини, разом, як гілка на міжнародному рівні або окремо на національно-
му чи місцевому рівні, зв’язатися з членом координаційного комітету пані Ясмін 
Каюсте  (�a.info@famvin.org) для надсилання або отримання інформації. Ви також 
можете відвідати веб-сайт FHA: v�omelessalliance.org
Ось посилання на відео, яке заохочує до участі в кампанії «13 домів»:
https://youtu.be/42xwaMfCjO4

Я сподіваюся, що усім членам Вікентійської Родини щорічне відзначання Свята Свято-
го Вікентія де Поля допоможе працювати ефективніше в служінні бідним. В той час, 
коли ми займаємося вирішенням потреб нужденних, хтось допомагає нам задовольни-
ти наші потреби. Це стає святим обміном, святим ґрунтом.
Нехай Святий Вікентій де Поль, «Містик милосердя»,  допоможе нам все більше і 
більше зростати у наших стосунках з Богом і бідними, просвітленими Духом та збіль-
шувати наше бажання самим ставати Містиками Милосердя.

Ваш брат у Святому Вікентії,
Томаж Мавріч, CM,
Президент Виконавчого Комітету 
Вікентійської Родини
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Усім членам Вікентійської Родини.

Мої дорогі брати і сестри,
Нехай благодать і мир Ісуса завжди будуть з нами!

У 2017 році ми відсвяткували 400 річницю від початку Вікентійської Харизми. Ми дяку-
вали Ісусу за те, що підтримує харизму живою, за багато жінок та чоловіків з різними 
життєвими шляхами, які присвятили себе служінню протягом цих чотирьох століть, і 
за тих, хто продовжує безумовне служіння Христу в особі бідних людей щодня з такою 
великою залученістю, пристрастю та любов’ю.

Завдяки своєму божественному натхненню, Вікентійська Харизма завжди показує нам 
шлях до відгуку на потреби постійно зростаючої кількості людей у світі. які покинуті, 
живуть на узбіччі суспільства та знехтувані духовно, матеріально, фізично, емоційно. 
Як один із плодів ювілейного року, ми, члени різних гілок всесвітньої Вікентійської 
Родини, хотіли запустити ініціативу, яка допоможе нам поглибити нашу співпрацю та 
ефективність у відповіді на «крик бідних».
З цією метою ми започаткували Альянс бездомних Famvin (FHA) під час симпозіуму  
Вікентійської Родини у жовтні 2017 на площі Святого Петра в присутності Папи 
Франциска. FHA - це всесвітня ініціатива, яка в багатьох формах зосереджується на 
бездомності. Вона підтримує членів Вікентійської Родини у вирішенні однієї з най-
актуальніших потреб нашого часу, щоб ми могли «привітати незнайомця» у наших 
спільнотах.
Служіння бездомним людям не є чимось новим для гілок Вікентійської Родини. Довгий 
час вони успішно брали участь у відповіді на ці величезні потреби, намагаючись покін-
чити з бездомністю у всьому світі.
Ця ініціатива має за мету об'єднати всі 150 гілок Вікентійської Родини у боротьбі з 
бездомністю. FHA координується міжнародною радою; комісія з міжнародним 
членством супроводжує FHA у всіх країнах світу. Конкретні цілі включають повчи-
тись один у одного, допомогти один одному та  спільну діяльність в безпосередній 
допомозі бездомним, а також співпрацю в захисті їх прав, тим самим перетворюю-
чись на сильнішу та ефективнішу силу. Щоб допомогти нам досягти цілей, Комісія 
FHA пропонує безліч інструментів для боротьби з явищем, що зачіпає 1,2 мільярда 
людей у всьому світі.
Коли ми говоримо про безпритульних, ми маємо на увазі три групи:
a) люди, які живуть на вулицях
b) біженці, які залишили свої будинки
c) люди, які проживають у недостойному житлі.
Жодна з цих груп не має справжнього дому і, отже, є бездомними.
Я дуже вдячний за досягнутий прогрес. Зокрема, я хотів би відзначити три ініціативи:
1) резонансну та успішну Міжнародну Вікентійську конференцію з питань бездомності 
(Рим, листопад 2018 р.); 
2) вплив Вікентійської Родини на те, щоб безпритульність вперше стала пріоритетною 
темою головного засідання Організації Об'єднаних Націй (Комісія з питань соціально-
го розвитку, на сесії в січні 2020 року); та 
3) зростаюча участь у спільній кампанії 13 Будинків FHA.
Цього року Свято Святого Вікентія де Поля, на початку V століття Вікентійської 
Харизми, стає чудовою можливістю поглибити  залученість у FHA та нашу співпрацю 

між гілками, або почати брати участь та співпрацювати в цій ініціативі. Метою є залу-
чити всі гілки Вікентійської Родини: конгрегації, громадські організації та товариства у 
всіх 158 країнах, де присутня Вікентійська Родина.
Багато гілок Вікентійської Родини вже дуже активно залучені до FHA. Багато хто ще 
тільки на шляху до цього.
Цим листом, з огляду на підготовку до відзначання Свята святого Вікентія де Поля 
у всіх країнах, де присутня Вікентійська Родина, я хотів би запропонувати Націо-
нальним радам Вікентійської Родини об’єднати своїх членів. У країнах, де націо-
нальних рад ще немає, я закликаю одного з лідерів скликати зустріч усіх представни-
ків різних гілок. В будь-якому випадку це дуже конкретна мета: долучитися разом до 
проекту FHA.
Гілки Вікентійської Родини можуть брати участь FHA різними способами:
1) Надати інформацію FHA про свої проекти з бездомності. Це дозволить FHA відо-
бразити наш колективний глобальний вплив, підтверджуючи силу місії Вікентійської 
Родини з питань безпритульності.
2) Запропонувати свої знання та вміння широкій Вікентійській Родині. FHA шукає 
проекти, на які потрібен молодий лідер на короткий обмін для отримання досвіду. Ви 
також можете долучитися до проектів з іншими групами, які залучені до сектору з 
питань бездомності.
3) Зайнятися дослідженнями, обговореннями та можливостями навчання, які можуть 
допомогти нам краще зрозуміти обставини багатьох руйнівних біженських криз, що 
дуже часто забуваються.

13 БУДИНКІВ
На додаток до трьох вищезгаданих моментів, з нагоди майбутнього Свята Святого 
Вікентія, я хотів би закликати до дій всі країни, де щодо  «Кампанії 13 будинків»  ще 
не здійснено конкретних кроків у плані її запуску. «Кампанія 13 будинків»  - це один 
із проектів FHA, який безпосередньо впливає на життя бездомних.
Назва «13 будинків» походить від ініціативи  Святого Вікентія де Поля у відповідь на 
руйнівну бідність у Парижі його часів. Разом з Дочками милосердя, Конгрегацією Місії 
та Дамами милосердя  (AIC), він побудував 13 будинків для дітей, що не мали дому.
Метою «Кампанії 13 будинків» є об’єднати гілки Вікентійської Родини у певній країні з 
метою разом будувати будинки для тих, хто їх не має. Кількість будинків або творчі спо-

соби пошуку житла для бездомних буде відрізнятися у різних країнах. У деяких країнах 
Вікентійська Родина може побудувати два або десять будинків; в інших - більше три-
надцяти. У будь-якому випадку, всі ми можемо брати участь у так званій кампанії «13 
будинків». Комісія FHA готова і прагне допомогти втілити це в життя завдяки своїй 
команді експертів, яка допоможе вам планувати та розробляти ваш проект, і, за потре-
би допомогти вам знайти кошти на це через двосторонні зв’язки,  партнерські стосун-
ки, Фонд солідарності або надання грантів.
Я закликаю всіх міжнародних, національних та місцевих лідерів різних гілок Вікен-
тійської Родини, разом, як гілка на міжнародному рівні або окремо на національно-
му чи місцевому рівні, зв’язатися з членом координаційного комітету пані Ясмін 
Каюсте  (�a.info@famvin.org) для надсилання або отримання інформації. Ви також 
можете відвідати веб-сайт FHA: v�omelessalliance.org
Ось посилання на відео, яке заохочує до участі в кампанії «13 домів»:
https://youtu.be/42xwaMfCjO4

Я сподіваюся, що усім членам Вікентійської Родини щорічне відзначання Свята Свято-
го Вікентія де Поля допоможе працювати ефективніше в служінні бідним. В той час, 
коли ми займаємося вирішенням потреб нужденних, хтось допомагає нам задовольни-
ти наші потреби. Це стає святим обміном, святим ґрунтом.
Нехай Святий Вікентій де Поль, «Містик милосердя»,  допоможе нам все більше і 
більше зростати у наших стосунках з Богом і бідними, просвітленими Духом та збіль-
шувати наше бажання самим ставати Містиками Милосердя.

Ваш брат у Святому Вікентії,
Томаж Мавріч, CM,
Президент Виконавчого Комітету 
Вікентійської Родини


