CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA
Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 661 30 661 – Email: segreteria@cmcuria.org
Генеральний Настоятель

Рим 15 вересня 2021
СВЯТО СВЯТОГО ВІКЕНТІЯ ДЕ ПОЛЯ
Всім членам Вікентійської Родини!
Дорогі брати і сестри,
Нехай благодать і мир Ісуса завжди будуть з нами!
Вересень називають Вікентійським місяцем, тому що ми, як члени Вікентійської Родини по
всьому світу, готуємось разом святкувати свято св. Вікентія де Поля, приготовлюючи
урочисту Євхаристію, літургію Слова Божого або інші моменти молитви за участю всіх
гілок Вікентійської Родини в парафії, селі, місті, регіоні чи країні. Ми також готуємось
святкувати це свято через конкретні вчинки милосердя щодо тіла та душі нашим «Панам і
Вчителям».
Від щирого серця я хотів би подякувати і привітати кожну гілку Вікентійської Родини за
неймовірну винахідливість, відданість справі та служіння, яке було продемонстровано від
початку пандемії до сьогодення, щоб полегшити страждання у світі, спричинені Covid -19,
який як завжди найбільше вражає бідних, найбільш вразливих. Ми всі сподіваємось і молимося, щоб найгірший етап пандемії вже був позаду, хоча в деяких країнах це більш ймовірно, ніж в інших. Ми все ще живемо у великій невизначеності щодо того, що ще може статися.
Ми все більше і більше вчимося використовувати нові інструменти, щоб залишатися на
зв’язку один з одним за допомогою соціальних медіа, Zoom та інших доступних нам платформ. Це чудовий спосіб розвивати взаємні відносини та співпрацю. Тим не менш, ми
відчуваємо ще більш нагальну потребу відновити особисті зустрічі, акції та заходи, які ми
організовували до поширення пандемії Covid-19.
Після такого тривалого періоду ізоляції, дистанціювання та заборони ми прагнемо помножити кількість особистих зустрічей, подій та заходів.
Хоча Вікентій написав понад 30 000 листів, які в той час були основною формою спілкування на відстані, його дні були наповнені зустрічами з людьми та групами. Крім того, він,
це очевидно, любив повторювати думки з медитацій на конференціях, які відвідували
співбрати та сестри.
Щодо розвитку взаємозв’язків, я хотів би виділити три сфери, про які я вже згадував у
минулому. У кожній з них було досягнуто значного покращення, але для досягнення цілей,
1

які ми хотіли б досягнути потрібно ще багато працювати. Тому я повертаюся до цього
питання у цьогорічному листі. Переконаний, що якщо нам вдасться активізувати взаємні
відносини та співпрацю, а також досягти наших цілей у цих конкретних сферах, решта
областей покращаться майже автоматично, і в майбутньому співпраця майже 160 гілок
Вікентійської Родини для будь-якої нової ініціативи буде набагато простішою.
1) Національні ради Вікентійської Родини у 162 країнах, де сьогодні присутня
Родина
Офіс Вікентійської Родини (YFO)
дуже старанно працює над досягненням такої мети: до наступного
року 2022 року в 162 країнах
будуть створені національні Ради
Вікентійської Родини.
Хто має належати до такої Ради?
Представники всіх гілок у даній
країні. Жодна гілка не повинна
залишатися осторонь, велика чи
мала, всі вони повинні відчувати,
що вони належать до однієї
родини. Якщо це велика країна,
тоді там можуть існувати і регіональні Ради Вікентійської Родини та місцеві Ради у великих містах, як це вже функціонує
у деяких країнах. Усі ці ради будуть постійно підтримувати контакти між собою і координуватимуться Національною Радою.
Я хотів би звернутися до гілок окремих країн, регіонів чи міст, які існують протягом
тривалого часу та мають більший досвід, ніж інші, з точки зору організації, щоб допомогли об’єднати різних представників нашої родини. Вони добре підготовлені до того,
щоб заохотити окремі гілки та організовувати ради, у яких кожна гілка буде брати участь
у спільному плануванні різних проектів, ініціатив та зустрічей протягом усього року. Я
закликаю Національні ради не обмежуватися одним засіданням на рік, а збиратися багато
разів, частіше для того, щоб розвивати та зміцнювати співпрацю та взаємні відносини,
які регулярно пов'язуватимуть нашу Родину.
Щоб підкреслити важливість співпраці в ініціативах, які розпочинають інші, та які
водночас є близькими до мети Конгрегації Місії, Вікентій уявив собі заперечення, які
можуть висловити члени нашої Конгрегації. «Хтось у Конгрегації міг би сказати: Отче,
я живу у світі для того, щоб проповідувати Євангеліє бідним, а ти хочеш, щоб я працював у семінарії. Отче, це справедливо, ми повинні це робити, але чому ти змушуєш нас
служити Дочкам милосердя?; чому обтяжуєш нас турботою про покинутих дітей? Чи
ми не маємо досить інших завдань?» Вікентій стверджує, що ті, хто уникав би такої
співпраці, є «людьми зі звуженим поглядом, які обмежують своє життя та свої помисли певною сферою, в якій вони замкнуті наче в колі і не хочуть його покидати. І коли їм
покажуть щось поза ним, і вони глянуть ближче, тоді негайно втягуються до свого
центру, як равлики у свою оболонку».
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Я закликаю вас докласти максимум зусиль, щоб ці зустрічі, проекти та ініціативи не
обмежувалися двома чи трьома гілками в країні, регіоні чи місті, а охоплювали буквально всі. Якщо одна з гілок запропонує ініціативу та запросить інших до співпраці, вони
обов’язково приєднаються до неї.

2) Реакція всієї Вікентійської Родини на стихійні лиха, війни та інші лиха
У Вікентійській Родині ми повинні розробити систему на міжнародному, національному,
регіональному та місцевому рівнях, щоб мати змогу ефективно та якомога швидше реагувати на стихійні лиха, війни та інші катастрофи, не як одна гілка, але разом, як уся Вікентійська Родина. Фактично, ми вже почали розмірковувати та діяти у цьому напрямку на
рівні Виконавчого комітету Вікентійської Родини (VFEC).
Минулого року ми об’єдналися як міжнародна родина, щоб допомогти людям, ураженим
вірусом Covid-19, а також тим, хто постраждав від трагічного вибуху в порту Бейрута.
VFEC разом з Комісією Альянсу Вікентійської Родини для бездомних (FHA) ініціювали
кампанію допомоги сотням тисяч бездомних у столиці Лівану через Національну раду
Вікентійської Родини у Лівані, яку координує її президент.
Під час чуми, яка вразила Марсель у 1649 році, Вікентій, дізнавшись про смерть о. Бруне
та його світського помічника Шевальє де ла Кост описав швидку відповідь на кризу. Він
написав Антоні Портайлу:
«Герцогиня де Еґійон має надіслати вам п'ятсот лівр (...) Якщо вам знадобиться більше
грошей, дайте мені знати. Ми негайно надішлемо їх вам, а при необхідності продамо
наші хрести та чаші, щоб допомогти вам».
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Створюючи та зміцнюючи Національні Ради Вікентійської Родини у 162 країнах, де ми
присутні, ми матимемо координаційні групи на місцях, які працюватимуть з Вікентійською Родиною на міжнародному рівні. Вони стануть силою, на яку можуть розраховувати бідні цього світу. Кожна гілка, велика чи мала, є неоціненною частиною чудової мозаїки, яку створює Вікентійська Родина.
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3) Альянс Вікентійської Родини для бездомних (FHA) та його кампанія
13 будинків
FHA разом з Кампанією 13 будинків є благодійною ініціативою, що об’єднує Вікентійську Родину, і тому її слід підтримувати для того, щоб торкнутися серця кожного члена,
щоб кожен міг зробити свій внесок. FHA - це наш єдиний спільний проект. Тому його
слід підсилювати, впроваджувати та поширювати у 162 країнах, де присутня Вікентійська Родина, щоб жодна конгрегація чи асоціація не залишалася поза ним, та щоб усі
брали
активну
участь у цій ініціативі у всіх куточках
світу, де ми живемо і
служимо.
Станом на сьогодні
44 гілки Вікентійської Родини активно беруть участь у
FHA та кампанії 13
Будинків. Зараз вона
присутня в 44 країнах.
Побудовано
1826 будинків та
надано
допомогу
6628 людям. Ми сподівалися, що з нагоди минулорічного свята св. Вікентія де Поля,
багато інших гілок, конгрегацій та світських асоціацій так чи інакше приєднаються до
FHA, але цієї мети не досягнуто. Попереду ще довгий шлях.
На жаль, кількість людей, які живуть на вулицях, переміщених біженців та людей, що
живуть у небезпечних умовах, серйозно зростає у всьому світі через пандемію
Covid-19. Скоординоване реагування на ці величезні потреби є більш ніж будь-коли
необхідним.
Наші часи нагадують ситуацію, з якою Вікентій стикався під час Фронди, коли він мобілізував вікентійські чи церковні групи, та окремих осіб, щоб прийти на допомогу переселенцям. Ось звіт, який він зробив своєму співбрату в Польщі:
«Близько восьмисот біженців дівчат були розміщені в приватних будинках, де вони
отримують підтримку та освіту. Можете уявити собі, скільки зла було би зроблено,
якби їм довелося бути бездомними. У нас є ціла сотня цих дівчат в одному з будинків на
околиці Святого Діонісія. Ми врятуємо від подібної небезпеки сестер із сільських
монастирів, які втекли від військових до Парижа. Деякі з них є бездомними, інші
живуть у підозрілих місцях, треті - з родичами. Беручи до уваги той факт, що всі вони
живуть у бігах та небезпеці, ми вирішили їх сховати в одному з монастирів під керівництвом сестер Пресвятої Діви Марії, що було благородним вчинком”.
Як я писав в одному зі своїх листів, ми повинні швидко дійти до того, що бездомність
не вирішувалась індивідуально, чи то однією особою чи окремою гілкою, але всією
Вікентійською Родиною на місцевому, національному чи міжнародному рівні. Кожна
гілка, використовуючи свою довгу історію служіння бездомним, свій досвід, професіоналізм та ресурси, сприятиме створенню потужної сили, завдяки якій допомога вбогим
буде набагато ефективнішою.
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З цією метою я хотів би закликати ті гілки Вікентійської Родини (із 160 існуючих), які
ще цього не зробили, стати активними учасниками Альянсу Вікентійської Родини для
бездомних (FHA), звернувшись до пані Ясмін Каюсте (fha.info@famvin.org) координатора комітету FHA, щоб отримати всю інформацію та матеріали. Ви також можете
відвідати веб-сайт FHA: https://vfhomelessalliance.org/
Бажаю всім членам Вікентійської Родини по всьому світу, у широкому сенсі цього
слова, глибокого досвіду благодаті з нагоди свята св. Вікентія де Поля. Нехай Діва
Марія Чудотворного медальйону, св. Вікентій де Поль, усі святі, благословенні та слуги
Божі Вікентійської Родини продовжують заступатися за нас і надихати нас на шляху до
глобалізації Милосердя!

Ваш брат у Святому Вікентії,

Томаж Мавріч CM, Генеральний Настоятель
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