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УРОЧИСТІСТЬ СВ. ВІКЕНТІЯ ДЕ ПОЛЯ
ПЕРЕЙТИ ВІД СТРУКТУРИ «ВІКЕНТІЙСЬКОЇ РОДИНИ»
ДО «РУХУ ВІНКЕНТІЙСЬКОЇ РОДИНИ»
ЦЕНТРИ ДУХОВНОСТІ
ТА ВІКЕНТІЙСЬКОГО ФОРМУВАННЯ У СВІТІ
До членів Вікентійської Родини у світі
Дорогі брати і сестри,
Нехай благодать і мир Ісуса завжди будуть з нами!
Наближаємось до свята св. Вікентія, яке офіційно припадає на 27 вересня, але,
враховуючи місцеві реалії, святкування може відбутися в інший день, щоб у ньому
взяли участь якомога більше людей.
Ми є свідками відновлення особистих зустрічей, що нас тішить і надихає, тому
що, беручи участь у Євхаристії та інших богослужіннях, ми можемо знову свідчити як
родина, як люди віри, чого ми не могли собі дозволити зробити ще рік тому через
пандемію. Це ще один аргумент, щоб після останніх років, коли зустрічі були дуже
обмежені або заборонені, мобілізувати всі наші сили і таланти і зробити це святкування
св. Вікентія де Поля – особливим святом.
Насправді весь вересень називають Вінкентійським місяцем. Згідно з
організацією та програмою Вікентійської Родини в кожній країні протягом місяця
можуть відбуватися різноманітні заходи, зустрічі та ініціативи. Це можуть бути дні
реколекції для молоді, яка розпізнає покликання до богопосвяченого життя, а також
ініціативи формувального та благодійного характеру для поглиблення нашої
духовності та нашої Вікентійської харизми. Ми також заохочуємо інших людей, які,
можливо, не знають св. Вікентія де Поля та інших святих, блаженних і слуг Божих з
Вікентійської Родини, щоб через наші слова та дії вони могли відкрити нашу
духовність і харизму.
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Цьогорічний лист до свята св. Вікентія де Поля має назву: Перехід від
структури «Вікентійської Родини» до «Руху Вікентійської Родини» та центрів
Вікентійської духовності та формування у світі.
Не так давно міжнародні лідери різних Вікентійських згромаджень
богопосвяченого життя та світських об’єднань розпочали свої щорічні зустрічі для
побудови тісніших стосунків та співпраці, бо навіть якщо ми зберігаємо свою
специфіку та свою унікальність, ми належимо до однієї групи, з тією ж духовністю та
харизмою. Цю групу стали називати «Вікентійською Родиною» і символічно
ілюстрували зображення дерева з багатьма гілками. Стовбур дерева з корінням
символізує нашу спільну Вікентійську духовність і харизму, а кожна гілка представляє
конкретне згромадження чи асоціацію. Ось чому ми часто використовуємо слово гілка,
коли йдеться про цей прекрасний символ дерева.
Вінкентійська Родина, це прекрасне дерево, що розвивалося протягом багатьох
років і продовжує рости. Коли ми відкриваємо нові конгрегації та асоціації мирян, які
живуть і практикують Вікентійську духовність і харизму, ми запрошуємо їх
приєднатися до Вікентійської Родини, додавши ще одну гілку до цього зростаючого
дерева.
Об’єднання груп, незалежно від їхнього походження, для сприяння співпраці є
частиною Вікентійської традиції. Звернімо увагу на вступ до Правил для Дам
Милосердя:
Згромадження Дам Милосердя буде засноване для вшанування нашого Господа
та Його Пресвятої Матері та жінок, які йшли за Ним і розпоряджалися
речами, необхідними для Його особи, Його товаришів, а іноді й натовпів, які
йшли за Ним та бідних, захищаючи та допомагаючи Братству милосердя,
знайденим дітям, засудженим, маленьким дівчаткам леді Пулайон і Лестанг,
бідним служницям милосердя в парафіях, дівчатам з Мадлен і всім добрим
справам, які робили жінки в цьому столітті.1
Останнім часом у багатьох країнах Центральної та Південної Америки почали
з’являтися так звані вікентійські асоціації, наприклад: асоціація вікентійських юристів,
вікентійських учителів, вікентійських перекладачів, вікентійських спеціалістів з
комунікації тощо. Вони об’єднують різних людей, які живуть таку ж духовність і ту
саму харизму і відчувають себе членами Вікентійської Родини. І об’єднує їх служіння
бідним.
Нині існує 165 чоловічих і жіночих конгрегацій і асоціацій мирян з власною
структурою. Але чимало людей, залучених і натхнених особою св. Вікентія де Поля та
інших святих, блаженних та слуг Божих Вікентійської Родини офіційно не належать до
1

Coste XIII, 821. Документ 199, Правила для Дам Милосердя.

2

жодної з її гілок. Вони були залучені до Вікентійської духовності та харизми через
книги, статті, Інтернет, радіо, телебачення та соціальні мережі. Вони бажають
поглибити свої знання про Вікентійський спосіб мислення, мовлення та життя, таким
чином стаючи активними учасниками в дусі св. Вікентія де Поля і мають право
називатися «вікентійцями». Крім того, значна кількість людей, які не належать
безпосередньо до жодної групи, втілюють Вікентійський дух і харизму своїм способом
життя, служінням, мисленням, розмовою та діями. Тут я бачу безперервний розвиток
Вікентійської Родини як великого дерева до того, що стає свого роду «Вікентійським
родинним рухом».
Які інструменти ми можемо використовувати або вже використовуємо, щоб
запропонувати як структурованим групам, так і тим, хто ще не є членами жодної групи
Вікентійської Родини? Як запропонувати духовні зустрічі та курси Вікентійської
формації? Як активно залучати їх до різноманітних проектів та ініціатив Вікентійської
Родини?
У багатьох регіонах світу це вже є реальністю або поступово стає нею. Вчителі,
викладачі, учні та студенти Вікентійських шкіл та університетів, колишні студенти
наших різних установ, персонал лікарень і медичних центрів, інші працівники та їхні
сім’ї, соціальні працівники, парафіяни Вікентійських парафій та окремі особи, різними
засобами зв’язку, або інакше, пізнають вінкентійський стиль. Міжнародний веб-сайт
Вікентійської Родини famvin.org уже пропонує багато інструментів для вивчення
Вікентійської духовності та харизми. Подібним чином інші веб-сайти Вікентійської
Родини пропонують подібні ресурси для формування через соціальні мережі, доступні
будь-кому в будь-якій частині світу.
Багато жіночих і чоловічих конгрегацій формують мирян для роботи в своїх
установах, щоб забезпечити продовження Вікентійського духу та харизми. Коли
Сестри, Брати чи Священики залишать школу, університет, лікарню, оздоровчий центр
тощо, миряни будуть готові продовжувати своє служіння в освіті, охороні здоров’я та
соціальній опіці згідно з Вікентійською традицією.
Крім згаданих вище, є багато інших груп або осіб, які живуть Вікентійською
духовністю та харизмою, але все ще не пов’язані з цим прекрасним деревом
Вікентійської Родини. Як ми можемо їм допомогти? Це друга частина цьогорічної
назви свята св. Вікентія де Поля: організувати «Вікентійські центри духовності та
формування» в різних країнах світу, де присутня Вікентійська Родина. Центри такого
типу вже існують у деяких країнах або різні філії пропонують курси в цій галузі.
Контакт з уже існуючими Центрами дозволив би нам дізнатися, які ресурси ми
вже маємо на рівні всієї Вікентійської Родини. Тому ми можемо запросити інші країни
та регіони відкрити Вікентійські центри духовності та формування там, де їх ще немає,
поділившись багатим матеріалом, який уже підготовлений для таких центрів.
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Св. Вікентій наголошував на необхідності власної формації, якщо ми хочемо
формувати інших. У листі до співбрата він писав:
Слава Богу за таку кількість священнослужителів, яку єпископ ... посилає до
вас. Вам не бракуватиме їх, якщо докладатимете зусиль, щоб формувати їх у
справжньому дусі духовенства, який базується особливо на внутрішньому
житті, молитві та практиці чеснот. Недостатньо навчити їх співу, обрядів і
трохи моральної теології. Найголовніше – сформувати їх міцну релігійність і
благочестя. Тому ми, священики, повинні бути першими, хто ними буде
наповненими, бо було б марно, якби ми їх цьому навчали, а не давали їм
прикладу. Ми маємо бути повними резервуарами, щоб могли давати свою воду
іншим. Ми повинні мати того духа, яким хочемо наповнювати їх. Бо ніхто не
може дати те, чого не має.2
У листопаді цього року Виконавчий комітет Вікентійської Родини буде
розглядати цю тему на своїх щорічних зустрічах у Римі.
Закликаю всі відповідальні міжнародні, національні та регіональні філії цього
прекрасного дерева, яким є Вікентійська Родина, запросити до участі в заходах, які
будуть організовані в різних країнах протягом вересня, якомога більше асоціацій і
співробітників, які не належать до конкретної групи.
Заздалегідь дякую, що надсилаєте нам фотографії та відео різноманітних
святкувань, які ви збираєтесь організовувати протягом цього Вікентійського місяця,
або короткі статті на цю тему. Ці матеріали слід надсилати на одну з двох електронних
адрес, наведених нижче. Ми, у свою чергу, намагатимемось поділитися ними через
різні засоби комунікації.
Хав'єр Фернандес Ченто: chento@famvin.org
Уго Марсело Вера, CM: nuntia@cmglobal.org
Нехай Діва Марія Чудотворного Медальйону, св. Вікентій де Поль, всі святі,
блаженні та Слуги Божі Вікентійської Родини, заступаються за нас перед Ісусом!
Ваш брат у св. Вікентії,

Томаж Мавріч CM
Генеральний настоятель
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