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FHA (Альянсу бездомних Famvin) та можливості і виклики 
для Вікентійської Родини по всьому світу у період після COVID-19 

РАЗОМ У МОЛИТВІ, ДУМЦІ І ДІЇ

Дорогі брати і сестри,

Нехай благодать і мир Ісуса будуть завжди з нами!

2020 рік тільки-но розпочався, як відразу приніс нам стільки несподіваних викликів, стільки 
невизначеності, страждань та смерті. Їх спільний знаменник: COVID-19.

Коли вірус поширювався від однієї до іншої країни, щоб охопити весь світ, різні гілки Вікентій-
ської Родини розпочали роботу з подолання багатьох шкідливих наслідків, які цей вірус завдав 
людству. На міжнародному рівні Вікентійська Родина:

1) Надіслала заохочувальне послання з обіцянкою постійної молитви всім членам кожної 
Конгрегації та Асоціації, а також тим, хто офіційно не належить до певної гілки Родини, але 
натхненний духовністю та харизмою Святого Вікентія де Поля і проживає їх у своєму повсяк-
денному житті. У ці важкі часи ми просимо Господа продовжувати благословляти численні 
чудові служіння та справи милосердя для бідних кожної гілки. Ці всі справи сформовані одним 
і тим же духом та харизмою і є справді ознаками того, що «Царство Боже близко» і призначене 
для бідних - послання, яке є важливим як ніколи.

2) Запросила членів Вікентійської родини молитися за заступництвом святого Жана 
Ґабріеля Пербуара, CM, першого канонізованого святого Китаю, про зцілення хворих на 
COVID-19 та просити сил для всіх медичних, соціальних та релігійних працівників, осіб, які 
займають державні посади, та всіх тих, хто всіляко намагається полегшити страждання, спри-
чинені пандемією. Це було відповіддю на численні пропозиції, оскільки Святий Жан Ґабріель 
був задушений на хресті в 1840 році у місті Ухань, Китай, місті, звідки походить вірус 
COVID-19.

Нещодавно молитву про заступництво святого Жана Ґабріеля Пербуара склав отець Анджей 
Яросевич, настоятель Базиліки Успіння Пресвятої Богородиці в Болеславці, Польща. Після 

Щоб посилити наявні практики, моделлю Вікентійської Родини у всьому світі є постійне 
зростання у конкретній практиці дії та реагування на заклики бідних разом, як Родина, 
як Рух. Кожна окрема гілка, незалежно від того, велика вона чи мала, є неоціненною частиною 
чудової мозаїки, яка становить Вікентійську Родину. До цього ми додаємо членів Вікентійської 
Родини у більш широкому значенні цього слова, і разом ми стаємо силою, на яку можуть розра-
ховувати бідні люди у світі.

Вперше всіх міжнародних представників 160 гілок Вікентійської Родини, Генеральних 
Настоятелів та Міжнародних Президентів запросили до Риму в січні минулого року, щоб 
зустрітися, поділитися досвідом, вислухати один одного, скласти плани та вжити конкретних 
кроків для руху вперед у майбутнє. Тема була: «Вікентійська Родина рухається вперед» на 
початку п’ятого століття нашої спільної духовності та харизми.

віднайдення там кілька місяців тому мощей святого Жана Габріеля Пербуара, релікварій був 
розміщений на головному вівтарі, де мощі можна побачити та вшанувати щодня. Разом з насто-
ятелем я хотів би закликати Вікентійську Родину помолитись цю молитву та широко її розпов-
сюдити.

Молитва до святого Жана Ґабріеля Пербуара, CM

Святий Жане Ґабріеле Пербуаре, священику і мученику, 
відгукнися ласкаво на молитви Церкви, якій ти служив все своє життя. 

Ми просимо тебе про милість уберегтися від пандемії коронавірусу, 
яка спустошує людство і яка бере свій початок у місці, 

освяченому твоєю місією та твоєю мученицькою смертю.
 Заради любові до Церкви, твоєї родини, ми просимо про зцілення для всіх хворих, 

сили і терпіння для медичних працівників та всіх інших людей, 
які допомагають, світла Святого Духа для тих, 

хто управляє та намагається зупинити пандемію, 
та спокій у серця тим, хто зневірився. 

Нехай ті, хто покинув цей світ через пандемію, 
отримають благодать нескінченного щастя та втішання для своїх сімей. 

Нехай жертва твоєї мученицької смерті задушенням 
випросить нам від Бога милість звільнення нас від пандемії, 
яка посіяла смерть, страх і невизначеність у сучасному світі. 

У єднанні з тобою та з Церквою, яку ти любив до кінця, 
і за прикладом Спасителя, ми молимо про заступництво Матері Церкви, 

прийнятої на небеса, 
і говоримо: 

Ми шукаємо твого покровительства, свята Мати Божа; 
не нехтуй наших прохань у наших потребах, 

але збережи нас від усякого зла, о славна та благословенна Діво! 
Амінь.

3) Організувала молитовну зустріч під назвою: «Молитва Вікентійської Родини про 
потреби світу» за тих, хто страждає від страшних наслідків COVID-19, расизму та інших пан-
демій, які завдають шкоди людській гідності. Ми плануємо у майбутньому повторити цей 
досвід молитви, який став можливим завдяки сучасним технологіям.

У розпал епідемії COVID-19 в Лівані сталася ще одна трагедія. Вибух у Бейруті призвів до 
значних людських та матеріальних втрат: багато людей загинуло або було поранено, а понад 300 
000 сімей залишились без даху над головою.

Знову Вікентійська Родина енергійно зреагувала для полегшення фізичних, психологічних та 
матеріальних страждань. Окремі гілки зв’язалися зі своїми членами в Лівані, щоб допомогти їм 
допомагати багатьом людям, які втратили все за лічені хвилини. Виконавчий комітет Вікентій-
ської Родини (VFEC) також розпочав кампанію з Міжнародним комітетом Альянсу бездомних 
Famvin (FHA) щодо допомоги сотням тисяч бездомних в столиці Лівану через Національну 
раду Вікентійської Родини в Лівані, координовану його національним президентом, отцем 
Зіадом Гаддадом, CM.

Ця трагічна подія - та так багато інших подій у всьому світі - війни, землетруси, повені та інші 
лиха - чітко говорять про важливість моделі реагування на такі нагальні потреби швидко, 
максимально організовано та ефективно. Ми прагнемо ставати дедалі більш емоційним та 
ефективним інструментом в руках Ісуса, щоб продемонструвати Його милість, співчуття та 
любов, куди б Він не захотів, щоб ми пішли.
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Однією з тем був Альянс бездомних Famvin (FHA), частиною якого є кампанія 13 будин-
ків. Обговорюючи цю та інші теми, учасники наголосили на необхідності продовжувати 
розвивати співпрацю та взаємну підтримку в рамках спільної відповіді на потреби 
бідних. Виконавчий комітет Вікентійської Родини на цій зустрічі підтвердив думку, що FHA з 
кампанією 13 будинків є ініціативою у сфері благодійності, яка об'єднує Вікентійську 
Родину і, таким чином, їй потрібно всім серцем сприяти у межах Вікентійської Родини, 
щоб досягти серця кожного члена, щоб кожен став активною частиною нашої спільної 
ініціативи.

Оскільки потреби бідних нескінченні, у кожній країні пріоритет отримують різні потреби, 
оскільки окремі гілки так чудово реагують на ці потреби. Проте Альянс бездомних Famvin – 
це наш унікальний спільний проект. Тому його потрібно просувати, розширювати та запро-
ваджувати у всіх 156 країнах, де присутня  Вікентійська Родина, щоб жодна конгрегація чи 
асоціація не залишалася поза ним, але щоб всі брали активну участь у ініціативі в усіх куточках 
світу, де ми живемо і служимо.

На даний момент FHA виповнилося три роки і вона вже показала чудові результати. Потрібно 
додатково розвивати, активізувати та розширювати зусилля для 1,2 мільярда бездомних: людей, 
які живуть на вулицях, біженців, які були переміщені з власних домівок, та людей, які живуть в 
аварійному житлі. Їх кількість різко зростає у всьому світі, як наслідок епідемії COVID-19.

Я хотів би повернутися до деяких моментів з минулорічного листа з нагоди свята Святого 
Вікентія де Поля, які є на моє переконання ключовими для нас, щоб рухатися вперед, щоб 160 
гілок молились, думали та діяли разом. Цього року ми особливо запрошені як Вікентійська 
Родина, як Вікентійський рух і в подальшому брати зобов’язання щодо FHA оскільки у послан-
ні Папи Франциска до 106-го Всесвітнього дня мігрантів та біженців, який будемо відзначати 
27 вересня 2020 року, говориться про одну з груп осіб, яким ми допомагаємо через FHA. Тому 
цьогорічне свято Святого Вікентія де Поля стає надзвичайною можливістю підтвердити 
або взяти на себе зобов’язання брати активну участь у FHA, а також у проекті 
«13 будинків».

FHA забезпечує єдність у Родині, коли ми відповідаємо на надзвичайні потреби бездомних. 
Міжнародні координатори та члени правління FHA, що акумулюють багаторічний досвід у 
сфері безпритульності, доступні для всієї Вікентійської Родини, щоб надавати інформацію та 
підтримку. Нам потрібно швидко досягти того, щоб проблема бездомності вирішувалася 
не самостійно однією людиною чи окремою гілкою, але разом як Родина на місцевому, 
національному та міжнародному рівнях. Кожна гілка повинна внести свою довгу історію 
служби бездомним, досвід, професіоналізм та ресурси, щоб боротися з цією проблемою разом. 
Дійсно, Папа Франциск наголошує у своєму посланні, «Необхідно співпрацювати, щоб розбу-
довувати... Ми повинні взяти на себе зобов'язання забезпечити міжнародну співпрацю, 
глобальну солідарність та місцеві зобов'язання, не залишаючи нікого виключеним».
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яка посіяла смерть, страх і невизначеність у сучасному світі. 

У єднанні з тобою та з Церквою, яку ти любив до кінця, 
і за прикладом Спасителя, ми молимо про заступництво Матері Церкви, 

прийнятої на небеса, 
і говоримо: 

Ми шукаємо твого покровительства, свята Мати Божа; 
не нехтуй наших прохань у наших потребах, 

але збережи нас від усякого зла, о славна та благословенна Діво! 
Амінь.

3) Організувала молитовну зустріч під назвою: «Молитва Вікентійської Родини про 
потреби світу» за тих, хто страждає від страшних наслідків COVID-19, расизму та інших пан-
демій, які завдають шкоди людській гідності. Ми плануємо у майбутньому повторити цей 
досвід молитви, який став можливим завдяки сучасним технологіям.

У розпал епідемії COVID-19 в Лівані сталася ще одна трагедія. Вибух у Бейруті призвів до 
значних людських та матеріальних втрат: багато людей загинуло або було поранено, а понад 300 
000 сімей залишились без даху над головою.

Знову Вікентійська Родина енергійно зреагувала для полегшення фізичних, психологічних та 
матеріальних страждань. Окремі гілки зв’язалися зі своїми членами в Лівані, щоб допомогти їм 
допомагати багатьом людям, які втратили все за лічені хвилини. Виконавчий комітет Вікентій-
ської Родини (VFEC) також розпочав кампанію з Міжнародним комітетом Альянсу бездомних 
Famvin (FHA) щодо допомоги сотням тисяч бездомних в столиці Лівану через Національну 
раду Вікентійської Родини в Лівані, координовану його національним президентом, отцем 
Зіадом Гаддадом, CM.

Ця трагічна подія - та так багато інших подій у всьому світі - війни, землетруси, повені та інші 
лиха - чітко говорять про важливість моделі реагування на такі нагальні потреби швидко, 
максимально організовано та ефективно. Ми прагнемо ставати дедалі більш емоційним та 
ефективним інструментом в руках Ісуса, щоб продемонструвати Його милість, співчуття та 
любов, куди б Він не захотів, щоб ми пішли.
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Однією з тем був Альянс бездомних Famvin (FHA), частиною якого є кампанія 13 будин-
ків. Обговорюючи цю та інші теми, учасники наголосили на необхідності продовжувати 
розвивати співпрацю та взаємну підтримку в рамках спільної відповіді на потреби 
бідних. Виконавчий комітет Вікентійської Родини на цій зустрічі підтвердив думку, що FHA з 
кампанією 13 будинків є ініціативою у сфері благодійності, яка об'єднує Вікентійську 
Родину і, таким чином, їй потрібно всім серцем сприяти у межах Вікентійської Родини, 
щоб досягти серця кожного члена, щоб кожен став активною частиною нашої спільної 
ініціативи.

Оскільки потреби бідних нескінченні, у кожній країні пріоритет отримують різні потреби, 
оскільки окремі гілки так чудово реагують на ці потреби. Проте Альянс бездомних Famvin – 
це наш унікальний спільний проект. Тому його потрібно просувати, розширювати та запро-
ваджувати у всіх 156 країнах, де присутня  Вікентійська Родина, щоб жодна конгрегація чи 
асоціація не залишалася поза ним, але щоб всі брали активну участь у ініціативі в усіх куточках 
світу, де ми живемо і служимо.

На даний момент FHA виповнилося три роки і вона вже показала чудові результати. Потрібно 
додатково розвивати, активізувати та розширювати зусилля для 1,2 мільярда бездомних: людей, 
які живуть на вулицях, біженців, які були переміщені з власних домівок, та людей, які живуть в 
аварійному житлі. Їх кількість різко зростає у всьому світі, як наслідок епідемії COVID-19.

Я хотів би повернутися до деяких моментів з минулорічного листа з нагоди свята Святого 
Вікентія де Поля, які є на моє переконання ключовими для нас, щоб рухатися вперед, щоб 160 
гілок молились, думали та діяли разом. Цього року ми особливо запрошені як Вікентійська 
Родина, як Вікентійський рух і в подальшому брати зобов’язання щодо FHA оскільки у послан-
ні Папи Франциска до 106-го Всесвітнього дня мігрантів та біженців, який будемо відзначати 
27 вересня 2020 року, говориться про одну з груп осіб, яким ми допомагаємо через FHA. Тому 
цьогорічне свято Святого Вікентія де Поля стає надзвичайною можливістю підтвердити 
або взяти на себе зобов’язання брати активну участь у FHA, а також у проекті 
«13 будинків».

FHA забезпечує єдність у Родині, коли ми відповідаємо на надзвичайні потреби бездомних. 
Міжнародні координатори та члени правління FHA, що акумулюють багаторічний досвід у 
сфері безпритульності, доступні для всієї Вікентійської Родини, щоб надавати інформацію та 
підтримку. Нам потрібно швидко досягти того, щоб проблема бездомності вирішувалася 
не самостійно однією людиною чи окремою гілкою, але разом як Родина на місцевому, 
національному та міжнародному рівнях. Кожна гілка повинна внести свою довгу історію 
служби бездомним, досвід, професіоналізм та ресурси, щоб боротися з цією проблемою разом. 
Дійсно, Папа Франциск наголошує у своєму посланні, «Необхідно співпрацювати, щоб розбу-
довувати... Ми повинні взяти на себе зобов'язання забезпечити міжнародну співпрацю, 
глобальну солідарність та місцеві зобов'язання, не залишаючи нікого виключеним».
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ НАСТОЯТЕЛЬ

Рим, 11 вересня 2020 року 
Святий Жан Габріель Пербуар

FHA (Альянсу бездомних Famvin) та можливості і виклики 
для Вікентійської Родини по всьому світу у період після COVID-19 

РАЗОМ У МОЛИТВІ, ДУМЦІ І ДІЇ

Дорогі брати і сестри,

Нехай благодать і мир Ісуса будуть завжди з нами!

2020 рік тільки-но розпочався, як відразу приніс нам стільки несподіваних викликів, стільки 
невизначеності, страждань та смерті. Їх спільний знаменник: COVID-19.

Коли вірус поширювався від однієї до іншої країни, щоб охопити весь світ, різні гілки Вікентій-
ської Родини розпочали роботу з подолання багатьох шкідливих наслідків, які цей вірус завдав 
людству. На міжнародному рівні Вікентійська Родина:

1) Надіслала заохочувальне послання з обіцянкою постійної молитви всім членам кожної 
Конгрегації та Асоціації, а також тим, хто офіційно не належить до певної гілки Родини, але 
натхненний духовністю та харизмою Святого Вікентія де Поля і проживає їх у своєму повсяк-
денному житті. У ці важкі часи ми просимо Господа продовжувати благословляти численні 
чудові служіння та справи милосердя для бідних кожної гілки. Ці всі справи сформовані одним 
і тим же духом та харизмою і є справді ознаками того, що «Царство Боже близко» і призначене 
для бідних - послання, яке є важливим як ніколи.

2) Запросила членів Вікентійської родини молитися за заступництвом святого Жана 
Ґабріеля Пербуара, CM, першого канонізованого святого Китаю, про зцілення хворих на 
COVID-19 та просити сил для всіх медичних, соціальних та релігійних працівників, осіб, які 
займають державні посади, та всіх тих, хто всіляко намагається полегшити страждання, спри-
чинені пандемією. Це було відповіддю на численні пропозиції, оскільки Святий Жан Ґабріель 
був задушений на хресті в 1840 році у місті Ухань, Китай, місті, звідки походить вірус 
COVID-19.

Нещодавно молитву про заступництво святого Жана Ґабріеля Пербуара склав отець Анджей 
Яросевич, настоятель Базиліки Успіння Пресвятої Богородиці в Болеславці, Польща. Після 

Щоб посилити наявні практики, моделлю Вікентійської Родини у всьому світі є постійне 
зростання у конкретній практиці дії та реагування на заклики бідних разом, як Родина, 
як Рух. Кожна окрема гілка, незалежно від того, велика вона чи мала, є неоціненною частиною 
чудової мозаїки, яка становить Вікентійську Родину. До цього ми додаємо членів Вікентійської 
Родини у більш широкому значенні цього слова, і разом ми стаємо силою, на яку можуть розра-
ховувати бідні люди у світі.

Вперше всіх міжнародних представників 160 гілок Вікентійської Родини, Генеральних 
Настоятелів та Міжнародних Президентів запросили до Риму в січні минулого року, щоб 
зустрітися, поділитися досвідом, вислухати один одного, скласти плани та вжити конкретних 
кроків для руху вперед у майбутнє. Тема була: «Вікентійська Родина рухається вперед» на 
початку п’ятого століття нашої спільної духовності та харизми.

віднайдення там кілька місяців тому мощей святого Жана Габріеля Пербуара, релікварій був 
розміщений на головному вівтарі, де мощі можна побачити та вшанувати щодня. Разом з насто-
ятелем я хотів би закликати Вікентійську Родину помолитись цю молитву та широко її розпов-
сюдити.

Молитва до святого Жана Ґабріеля Пербуара, CM

Святий Жане Ґабріеле Пербуаре, священику і мученику, 
відгукнися ласкаво на молитви Церкви, якій ти служив все своє життя. 

Ми просимо тебе про милість уберегтися від пандемії коронавірусу, 
яка спустошує людство і яка бере свій початок у місці, 

освяченому твоєю місією та твоєю мученицькою смертю.
 Заради любові до Церкви, твоєї родини, ми просимо про зцілення для всіх хворих, 

сили і терпіння для медичних працівників та всіх інших людей, 
які допомагають, світла Святого Духа для тих, 

хто управляє та намагається зупинити пандемію, 
та спокій у серця тим, хто зневірився. 

Нехай ті, хто покинув цей світ через пандемію, 
отримають благодать нескінченного щастя та втішання для своїх сімей. 

Нехай жертва твоєї мученицької смерті задушенням 
випросить нам від Бога милість звільнення нас від пандемії, 
яка посіяла смерть, страх і невизначеність у сучасному світі. 

У єднанні з тобою та з Церквою, яку ти любив до кінця, 
і за прикладом Спасителя, ми молимо про заступництво Матері Церкви, 

прийнятої на небеса, 
і говоримо: 

Ми шукаємо твого покровительства, свята Мати Божа; 
не нехтуй наших прохань у наших потребах, 

але збережи нас від усякого зла, о славна та благословенна Діво! 
Амінь.
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або взяти на себе зобов’язання брати активну участь у FHA, а також у проекті 
«13 будинків».

FHA забезпечує єдність у Родині, коли ми відповідаємо на надзвичайні потреби бездомних. 
Міжнародні координатори та члени правління FHA, що акумулюють багаторічний досвід у 
сфері безпритульності, доступні для всієї Вікентійської Родини, щоб надавати інформацію та 
підтримку. Нам потрібно швидко досягти того, щоб проблема бездомності вирішувалася 
не самостійно однією людиною чи окремою гілкою, але разом як Родина на місцевому, 
національному та міжнародному рівнях. Кожна гілка повинна внести свою довгу історію 
служби бездомним, досвід, професіоналізм та ресурси, щоб боротися з цією проблемою разом. 
Дійсно, Папа Франциск наголошує у своєму посланні, «Необхідно співпрацювати, щоб розбу-
довувати... Ми повинні взяти на себе зобов'язання забезпечити міжнародну співпрацю, 
глобальну солідарність та місцеві зобов'язання, не залишаючи нікого виключеним».
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ НАСТОЯТЕЛЬ

Рим, 11 вересня 2020 року 
Святий Жан Габріель Пербуар

FHA (Альянсу бездомних Famvin) та можливості і виклики 
для Вікентійської Родини по всьому світу у період після COVID-19 

РАЗОМ У МОЛИТВІ, ДУМЦІ І ДІЇ

Дорогі брати і сестри,

Нехай благодать і мир Ісуса будуть завжди з нами!

2020 рік тільки-но розпочався, як відразу приніс нам стільки несподіваних викликів, стільки 
невизначеності, страждань та смерті. Їх спільний знаменник: COVID-19.

Коли вірус поширювався від однієї до іншої країни, щоб охопити весь світ, різні гілки Вікентій-
ської Родини розпочали роботу з подолання багатьох шкідливих наслідків, які цей вірус завдав 
людству. На міжнародному рівні Вікентійська Родина:

1) Надіслала заохочувальне послання з обіцянкою постійної молитви всім членам кожної 
Конгрегації та Асоціації, а також тим, хто офіційно не належить до певної гілки Родини, але 
натхненний духовністю та харизмою Святого Вікентія де Поля і проживає їх у своєму повсяк-
денному житті. У ці важкі часи ми просимо Господа продовжувати благословляти численні 
чудові служіння та справи милосердя для бідних кожної гілки. Ці всі справи сформовані одним 
і тим же духом та харизмою і є справді ознаками того, що «Царство Боже близко» і призначене 
для бідних - послання, яке є важливим як ніколи.

2) Запросила членів Вікентійської родини молитися за заступництвом святого Жана 
Ґабріеля Пербуара, CM, першого канонізованого святого Китаю, про зцілення хворих на 
COVID-19 та просити сил для всіх медичних, соціальних та релігійних працівників, осіб, які 
займають державні посади, та всіх тих, хто всіляко намагається полегшити страждання, спри-
чинені пандемією. Це було відповіддю на численні пропозиції, оскільки Святий Жан Ґабріель 
був задушений на хресті в 1840 році у місті Ухань, Китай, місті, звідки походить вірус 
COVID-19.

Нещодавно молитву про заступництво святого Жана Ґабріеля Пербуара склав отець Анджей 
Яросевич, настоятель Базиліки Успіння Пресвятої Богородиці в Болеславці, Польща. Після 

Щоб посилити наявні практики, моделлю Вікентійської Родини у всьому світі є постійне 
зростання у конкретній практиці дії та реагування на заклики бідних разом, як Родина, 
як Рух. Кожна окрема гілка, незалежно від того, велика вона чи мала, є неоціненною частиною 
чудової мозаїки, яка становить Вікентійську Родину. До цього ми додаємо членів Вікентійської 
Родини у більш широкому значенні цього слова, і разом ми стаємо силою, на яку можуть розра-
ховувати бідні люди у світі.

Вперше всіх міжнародних представників 160 гілок Вікентійської Родини, Генеральних 
Настоятелів та Міжнародних Президентів запросили до Риму в січні минулого року, щоб 
зустрітися, поділитися досвідом, вислухати один одного, скласти плани та вжити конкретних 
кроків для руху вперед у майбутнє. Тема була: «Вікентійська Родина рухається вперед» на 
початку п’ятого століття нашої спільної духовності та харизми.

віднайдення там кілька місяців тому мощей святого Жана Габріеля Пербуара, релікварій був 
розміщений на головному вівтарі, де мощі можна побачити та вшанувати щодня. Разом з насто-
ятелем я хотів би закликати Вікентійську Родину помолитись цю молитву та широко її розпов-
сюдити.

Молитва до святого Жана Ґабріеля Пербуара, CM

Святий Жане Ґабріеле Пербуаре, священику і мученику, 
відгукнися ласкаво на молитви Церкви, якій ти служив все своє життя. 

Ми просимо тебе про милість уберегтися від пандемії коронавірусу, 
яка спустошує людство і яка бере свій початок у місці, 

освяченому твоєю місією та твоєю мученицькою смертю.
 Заради любові до Церкви, твоєї родини, ми просимо про зцілення для всіх хворих, 

сили і терпіння для медичних працівників та всіх інших людей, 
які допомагають, світла Святого Духа для тих, 

хто управляє та намагається зупинити пандемію, 
та спокій у серця тим, хто зневірився. 

Нехай ті, хто покинув цей світ через пандемію, 
отримають благодать нескінченного щастя та втішання для своїх сімей. 

Нехай жертва твоєї мученицької смерті задушенням 
випросить нам від Бога милість звільнення нас від пандемії, 
яка посіяла смерть, страх і невизначеність у сучасному світі. 

У єднанні з тобою та з Церквою, яку ти любив до кінця, 
і за прикладом Спасителя, ми молимо про заступництво Матері Церкви, 

прийнятої на небеса, 
і говоримо: 

Ми шукаємо твого покровительства, свята Мати Божа; 
не нехтуй наших прохань у наших потребах, 

але збережи нас від усякого зла, о славна та благословенна Діво! 
Амінь.

3) Організувала молитовну зустріч під назвою: «Молитва Вікентійської Родини про 
потреби світу» за тих, хто страждає від страшних наслідків COVID-19, расизму та інших пан-
демій, які завдають шкоди людській гідності. Ми плануємо у майбутньому повторити цей 
досвід молитви, який став можливим завдяки сучасним технологіям.

У розпал епідемії COVID-19 в Лівані сталася ще одна трагедія. Вибух у Бейруті призвів до 
значних людських та матеріальних втрат: багато людей загинуло або було поранено, а понад 300 
000 сімей залишились без даху над головою.

Знову Вікентійська Родина енергійно зреагувала для полегшення фізичних, психологічних та 
матеріальних страждань. Окремі гілки зв’язалися зі своїми членами в Лівані, щоб допомогти їм 
допомагати багатьом людям, які втратили все за лічені хвилини. Виконавчий комітет Вікентій-
ської Родини (VFEC) також розпочав кампанію з Міжнародним комітетом Альянсу бездомних 
Famvin (FHA) щодо допомоги сотням тисяч бездомних в столиці Лівану через Національну 
раду Вікентійської Родини в Лівані, координовану його національним президентом, отцем 
Зіадом Гаддадом, CM.

Ця трагічна подія - та так багато інших подій у всьому світі - війни, землетруси, повені та інші 
лиха - чітко говорять про важливість моделі реагування на такі нагальні потреби швидко, 
максимально організовано та ефективно. Ми прагнемо ставати дедалі більш емоційним та 
ефективним інструментом в руках Ісуса, щоб продемонструвати Його милість, співчуття та 
любов, куди б Він не захотів, щоб ми пішли.
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Однією з тем був Альянс бездомних Famvin (FHA), частиною якого є кампанія 13 будин-
ків. Обговорюючи цю та інші теми, учасники наголосили на необхідності продовжувати 
розвивати співпрацю та взаємну підтримку в рамках спільної відповіді на потреби 
бідних. Виконавчий комітет Вікентійської Родини на цій зустрічі підтвердив думку, що FHA з 
кампанією 13 будинків є ініціативою у сфері благодійності, яка об'єднує Вікентійську 
Родину і, таким чином, їй потрібно всім серцем сприяти у межах Вікентійської Родини, 
щоб досягти серця кожного члена, щоб кожен став активною частиною нашої спільної 
ініціативи.

Оскільки потреби бідних нескінченні, у кожній країні пріоритет отримують різні потреби, 
оскільки окремі гілки так чудово реагують на ці потреби. Проте Альянс бездомних Famvin – 
це наш унікальний спільний проект. Тому його потрібно просувати, розширювати та запро-
ваджувати у всіх 156 країнах, де присутня  Вікентійська Родина, щоб жодна конгрегація чи 
асоціація не залишалася поза ним, але щоб всі брали активну участь у ініціативі в усіх куточках 
світу, де ми живемо і служимо.

На даний момент FHA виповнилося три роки і вона вже показала чудові результати. Потрібно 
додатково розвивати, активізувати та розширювати зусилля для 1,2 мільярда бездомних: людей, 
які живуть на вулицях, біженців, які були переміщені з власних домівок, та людей, які живуть в 
аварійному житлі. Їх кількість різко зростає у всьому світі, як наслідок епідемії COVID-19.

Я хотів би повернутися до деяких моментів з минулорічного листа з нагоди свята Святого 
Вікентія де Поля, які є на моє переконання ключовими для нас, щоб рухатися вперед, щоб 160 
гілок молились, думали та діяли разом. Цього року ми особливо запрошені як Вікентійська 
Родина, як Вікентійський рух і в подальшому брати зобов’язання щодо FHA оскільки у послан-
ні Папи Франциска до 106-го Всесвітнього дня мігрантів та біженців, який будемо відзначати 
27 вересня 2020 року, говориться про одну з груп осіб, яким ми допомагаємо через FHA. Тому 
цьогорічне свято Святого Вікентія де Поля стає надзвичайною можливістю підтвердити 
або взяти на себе зобов’язання брати активну участь у FHA, а також у проекті 
«13 будинків».

FHA забезпечує єдність у Родині, коли ми відповідаємо на надзвичайні потреби бездомних. 
Міжнародні координатори та члени правління FHA, що акумулюють багаторічний досвід у 
сфері безпритульності, доступні для всієї Вікентійської Родини, щоб надавати інформацію та 
підтримку. Нам потрібно швидко досягти того, щоб проблема бездомності вирішувалася 
не самостійно однією людиною чи окремою гілкою, але разом як Родина на місцевому, 
національному та міжнародному рівнях. Кожна гілка повинна внести свою довгу історію 
служби бездомним, досвід, професіоналізм та ресурси, щоб боротися з цією проблемою разом. 
Дійсно, Папа Франциск наголошує у своєму посланні, «Необхідно співпрацювати, щоб розбу-
довувати... Ми повинні взяти на себе зобов'язання забезпечити міжнародну співпрацю, 
глобальну солідарність та місцеві зобов'язання, не залишаючи нікого виключеним».
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З цією метою я хотів би запросити всі 160 гілок Вікентійської Родини стати активними учасни-
ками ініціативи Альянсу бездомних Famvin (FHA) таким чином:

a) Звернутися, якщо ви цього ще не зробили, до члена координаційного комітету FHA 
пані Ясмін Каюсте (fha.info@famvin.org), щоб отримати інформацію та матеріали. Ви 
також можете відвідати веб-сайт FHA: vfhomelessalliance.org

b) Поділитися і надіслати пані Каюсте багатства знань, досвіду та ресурсів, які кожна 
гілка надбала у сфері безпритульності.

c) Включити цю мету в річний план діяльності конкретної гілки, яка ще не стала 
активно частиною FHA на міжнародному, національному та місцевому рівнях.

d) Поділитися інформацією від FHA з усіма її членами, щоб усі були в курсі цієї ініціа-
тиви та спонукали стати активним учасником разом з іншими гілками у сфері їх 
служіння.

e) Заохочувати членів бути активними учасниками національних рад Вікентійської 
Родини у країнах, де вони утворені. У країнах, де їх ще немає, заохочуати керівників 
конкретних гілок об'єднатися з чіткою метою спільно взяти участь в ініціативі FHA.

Боротьба з безпритульністю також є відповіддю на епідемію COVID-19. Якщо людині немає де 
жити, всі інші зусилля, спрямовані на боротьбу з епідемією COVID-19 не матимуть бажаного 
ефекту, оскільки щоб профілактичні заходи та медичні процедури були ефективними, вони 
передбачають наявність належного місця для проживання людини.

Пандемія COVID-19 принесла нам як людям, так і членам всесвітньої Вікентійської Родини 
безліч можливостей, а також викликів. Те саме буде актуальним і в період після COVID-19. 
Папа Франциск неодноразово нагадує нам, що світ, і ми як особистості, не можемо залишатися 
без змін після COVID-19. Або ми станемо кращими, або ми зробимо крок назад і станемо 
гіршими. Те саме стосується нашої Вікентійської Родини, нашого Вікентійського Руху. Стільки 
чудових кроків, будь то нові форми молитовних зборів, спільний розподіл їжі, або інші ініціати-
ви, які вже були реалізовані в період пандемії і будуть реалізовані в так званий період після 
COVID-19, все більше і більше об’єднуючи Родину.

Нехай Свято Святого Вікентія де Поля стане можливістю взяти спільне зобов’язання, допомага-
ючи один одному в процесі, щоб до святкування наступного року ми могли з величезною раді-
стю оповістити, що мета залучити до активної участі всі 160 гілки Вікентійської Родини у FHA 
стала реальністю, на славу Ісуса та задля добра бідних!

Я бажаю всім глибокого досвіду Провидіння яке йде попереду, коли ми вступаємо в час можли-
востей та викликів після COVID-19.

Нехай Богоматір Чудотворного Медальйону, Святий Вікентій де Поль, усі святі, блаженні та 
слуги Божі Вікентійської Родини продовжують заступатися за нас і надихати нас на цьому 
шляху!

Ваш брат у Святому Вікентії,

Томаж Мавріч, CM 

Генеральний Настоятель
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