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«Подаймо один одному
руку i йдiмо разом до
Небесної Батькiвщини»
Вітання всім учасникам IVE meeting
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Рим, Італія, 30 липня 2019
Подаймо один одному руку i йдiмо разом
до Небесної Батьківщини1
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Директорія Третього Чину, 119

Дорогі члени Третього Чину і друзі Згромадження:
Радо Вас вітаємо!
Нехай буде Благословенний Бог, що дає нам
цю радісну зустріч з Вами, мирянами та друзями
Згромадження Воплоченого Слова, які прибули з
більш ніж 58 різних країн! Ми дуже раді вітати
Вас на цій Зустрічі й особисто висловити подяку за
чудовий внесок у справу Христа.
Знаходячись у Римі, де є осідок Вікарія Ісуса
Христа, як «єдина родина, об’єднана тією ж вірою,
тими ж цілями, тією ж місією, тією ж харизмою,
тією ж природою і тим же духом»2, це власне те що
надає нашій Зустрічі великої цінності. Це унікальна
можливість засвідчити нашу єдність з Церквою і
визнати, що нашим девізом є: «разом з Петром
і під владою Петра»3, і довести, що в нас немає
інших прагнень, ніж працювати заради поширення
Царства Христа4.
Ви, що вирішили бути закваскою, яка відновлює
людство зсередини, є відповіддю Бога, завжди
близького до людей, на незліченні потреби
євангелізації цього світу та незамінну підтримку місії
нашого Згромадження.
Адже нашою метою є принести Воплочене Слово
всім людям, просочити ароматом Христа цінності
суспільства, змінити Його присутністю серця
людей, здійснити великі справи заради Нього,
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зробити так, щоб любов Христа царювала в сім’ях,
запалити невгасиме світло істини Воплоченого Слова
в чотирьох сторонах світу навіть у найскладніших
ситуаціях і в найнесприятливіших умовах. І Ви є
тими сміливими й непохитними свідками обов’язку
та місії євангелізації культур, які допомагають нам
нести Христа в найвіддаленіші місця; підкоряти
реальність Господу, інкультуризуючи Євангеліє у
найвіддаленіших місцях проживання людей.
Ваша співпраця, третьочинці і друзі, є дуже
важливою й ефективною допомогою, щоб місія,
доручена нам Церквою, поширювалася й досягала
тих місць і сфер суспільства, властивих життю
мирян, до яких нам є дуже важко дістатися. Я
запевняю Вас, що Ваша допомога на наших місіях є
життєво необхідною.
Без сумніву, ці дні є часом особливих ласк всіх нас.
Палко молюся, щоб ця перша Міжнародна Зустріч
членів Третього Чину і друзів Згромадження
Воплоченого Слова збільшила родинний дух серед
нас і стала стимулом для того, щоб, повернувшись до
своїх країн, Ви продовжували наполегливо працювати
для «упорядкування земних справ згідно з Богом5»6,
знаючи, що Ви на місії не самі, але маєте Чернечу
Родину, яка підтримує й чекає від Вас великих
речей. Повірте, що саме від таких мирян «значною
мірою залежить поширення Царства Божого і місія
нашої Чернечої Родини у світі»7. Тільки єднаючи
наші сил ми зможемо повністю досягти всіх цілей
апостоляту нашого Згромадження та захистити його
надбання8.
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Дон Оріоне казав: «Подаймо один одному руку і
йдімо разом до Небесної Батьківщини. Допомагаймо
одні одним добрим прикладом»9. Я щиро Вас
закликаю продовжувати свідчити про Христа,
Воплочене Слово, завжди і всюди.
Не можу не висловити своєї глибокої і щирої
вдячності всім, хто організував цю подію: отцям,
братам, сестрам, доброчинцям і, звичайно, нашим
дорогим мирянам і друзям.
Дякую всім Вам за великі зусилля, яких ви
доклали, щоб прибути сюди. Прошу Вас, по
Вашому поверненні, передайте мої слова заохочення
всім членам Третього Чину, які не змогли приїхати,
і щиру подяку за підтримку наших місій.
Просячи для кожного з Вас опіки Марії, Цариці
Апостолів і Зірки нової євангелізації, бажаю Вам
усього добра у часі і у вічності.
В Христі, Воплоченому Слові,
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о. Густаво Ньєто, ВС
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Дух цієї зустрічі
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Нас зовсім не цікавить бути у багатьох країнах
або налічувати велику кількість монахів,
якщо при цьому ми втратимо наш дух...
Ми не втратимо духу,
доки будемо вірними Церкві, в особі Петра...
і доки зберігатимемо все те, що становить
надбання Згромадження

Українська

Пор. Конституції, 35
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Щиро раді вітати усіх Вас на Міжнародній
Зустрічі Чернечої Родини Воплоченого Слова!
У цій передмові бажаємо представити цілі і
прагнення цієї першої зустрічі.

Головною метою є однодушно визнати наше
переконливе й гаряче бажання, щоб Ісус Христос
був явно присутній у кожній сфері людини, як її
єдиний Спаситель, тому що немає іншого Імені, яким
ми можемо спастися10. Уже в 1925 р. Папа Пій XI
відзначив, що «такого роду ураган зла заполонив
світ тому, що багато людей усунули Ісуса і Його
Найсвятіше право з власних традицій і приватного,
родинного й публічного життя»11. Папа суворо
заявив, що «також і в майбутньому не засяє певна
надія непохитного миру між народами, поки особи
й держави будуть відсторонюватися й заперечувати
панування нашого Спасителя»12. Ісус Христос хоче
царювати, бо для цього прийшов у світ13. Тому в
ці дні проситимемо Його: «Царюй, Господи, над
усією людиною і всією людською реальністю!» З
цим прагненням хочемо «запропонувати Йому нашу
працю ... і служіння»14, щоб Він царював15. Робимо
це з цілковитою довірою й заохоченням, завдяки чому
знаємо, що це Він є Тим, Хто кличе всіх16 «іти за
Ним зараз, у скорботі, щоб потім насолоджуватися
з Ним Його перемогою»17.
Одноголосно, як єдина родина, миряни й
богопосвячені особи, «докладаємо всіх зусиль, щоб
інкультуризувати Євангеліє, тобто продовжити
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1- Публічне визнання вірності
Господу нашому Ісусу Христу
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Воплочення в кожній людині, у всій людині та у
всіх проявах людини». Ці дні будуть публічним
свідченням та підтвердженням нагальної потреби
в царюванні Ісуса в сучасному світі, і так людина
зможе знайти свій шлях до надії, яка не розчарує,
але заповнить порожнечу і тугу19, що залишає в
душі драматичний атеїзм нашого часу.
У світі, який є глухим до голосу Христа, хочемо,
щоб наше визнання лунало по всій Землі, і для цього
ми повинні об’єднатися у Христі, стаючи братами в
Ньому.
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2- Дати новий поштовх апостоляту мирян
Будучи Чернечим Згромадженням, ми, безумовно,
«переконані в тому, що освячення мирян має
величезне значення для життя Церкви»20. З
цього випливає, що Згромадження має «надавати
пріоритет формуванню світських лідерів21», «щоб
вони трактували і впорядковували земні справи згідно
з Богом22», бо неможливо євангелізувати культуру,
нехтуючи тими сферами, що є притаманними саме
мирянам. Вірність нашій конкретній меті вимагає,
щоб ми працювали разом з нашими третьочинцями і
загалом з усіма тими людьми, які є переконаними в
невідкладності євангелізації культури. Цей спільний
аспект є «істотною частиною Згромадження, без якої
не можна обійтися, оскільки це є продовженням дій
Згромадження у сферах, притаманних мирянському
життю»23.

Передмова

Миряни, у свою чергу, не повинні забувати про своє
покликання до апостоляту. Саме до них звертається
догматична Конституція «Світло Народів» цим
чудовим текстом: «Мирянам же за їхнім покликанням
належить шукати Царства Божого, провадячи
мирські справи і впорядковуючи їх по-Божому.
Вони живуть у світі, тобто серед усіх своїх мирських
справ і обов’язків, у звичайних умовах родинного
й суспільного життя, з яких немовби зіткане їхнє
існування. Там Бог їх кличе, щоб вони, виконуючи
свої обов’язки в євангельському дусі, стали,
немовби закваскою для освячення світу ізсередини
і, передовсім, сяючи свідченням власного життя,
вірою, надією та любов’ю являли Христа іншим.
Отож їм, зокрема, належить так просвітлювати і
впорядковувати всі земні речі, з якими вони тісно
пов’язані, щоб завше зростати у Христі й бути на
славу Творця та Ізбавителя»24.
Дон Оріоне казав, що «той, хто не є апостолом
Ісуса Христа і Церкви, є відступником»25. Тому ми
бажаємо в ці дні роздумувати над апостольським
обов’язком мирян, маючи на увазі, що зараз, як
ніколи, «необхідно, щоб миряни прийняли, як
властиве собі завдання, обнову дочасного суспільства
у світлі Євангелії та, йдучи за думкою Церкви, і
натхенні християнською любов’ю, діяли в цьому
прямо і рішуче»26.
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Наші роздуми не повинні зводитися лише до
обов’язку апостольської діяльності, а й до «особливого
стилю нашого апостоляту»27. Ми повинні запитати
себе: чого Христос і Його Церква очікують від нас,
щоб бути вірними тому, до чого ми покликані як члени
цієї Чернечої Родини. Хоча «в нашому апостоляті
немає нічого, що було б абсолютно новим»28, «нам
властиво пропонувати справи, притаманні також
іншим згромадженням, наприклад, Духовні вправи,
ораторії, місії і т.д»29. У будь-якому випадку, ми
не повинні забувати, що «нашою особливістю є
зосередження на Таїнстві Воплочення»30. Саме це
ми пізнаємо більше протягом цих днів.

Програма зустрiЧi
Опис діяльності

ЧернеЧа Родина
ВоплоЧеного Слова
Рим 2019

30
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15:00 Прибуття і реєстрація
На Рецепції Fraterna Domus Вас одразу
ж зустріне молодь групи Голоси Слова, які
перевірять Вашу реєстрацію, і проведуть
Вас до вашої кімнати, та дадуть також
рюкзак зі всім необхідним матеріалом.

ПРецепція
Місце
перевірки
реєстрації

Програма

17:45

202

Молитва на вервиці
(за бажанням)

Перед Урочистим актом відкриття можна
випити кави чи відвідати нашу виставку.
Також, в тому часі у Церкві буде молитва
на Вервицю.

Українська

18:30

Урочистий
акт відкриття

Місце: Зала Don Francesco.
Урочисте
відкриття
IVE
Meeting
розпочнеться піснею до Святого Духа у
виконанні хору «Totus Tuus», переглядом відеопривітання від членів контемплятивної гілки
Чернечої Родини а також презентацією груп,
що приїхали з різних країн. Представник
кожної групи триматиме прапор своєї нації,
вказуючи, таким чином, на міжнародний
характер зустрічі. Пізніше хор виконає
гімн зустрічі під назвою «Все відновити
у Христі», а представники деяких країн
покажуть народні номери. На завершення
буде перегляд вступного відео про зустріч.
Закінчиться піснею до Богородиці різними
мовами.

Зала Don Francesco
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19:30

Служба Божа

Очолює: о. Дієго Помбо, ВС.
Мова: італійська.
Участь у Службі Божій є кульмінацією
і серцем кожної нашої зустрічі.

Кожному при вході
до Церкви буде дано
молитовник

Українська
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Святкова вечеря

Ті, хто дотримуються особливої дієти
(без глютену, без лактози тощо), знайдуть
відповідні страви на спеціальному столі.
Необхідно підійти та обрати те, що до
вподоби.

Українська
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Щоб підключитися до
Wі-Fі у Fraterna Domus:
• Звернутися за карткою до
працівників Fraterna Domus на
Рецепції (ціна картки 1 євро в день)
• Долучитися до мережі “Fraterna Domus”
• Відкрити сайт www.libero.it
• Ввести пароль
• Важливо: опісля зберігати картку
впродовж цілого дня.
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22:00

Концерт

Українська

Прагнемо, щоб ця зустріч відбувалася
в святкової атмосфері, «яка є духовною
й надприродною таємницею християнина,
що народжується з усвідомлення таємниці
Воплоченого Слова».
Тому відбуватимуться наші традиційні
концерти з народними музичними номерами
та звичними гумористичними номерами
групи «Святого Филипа Нері». Усе це має
на меті зміцнити між нами родинний дух, бо
«саме через братерське життя ми доводимо,
що єдині у Христі... як особлива Чернеча
Родина»31.
Місце: Зала Дон Франческо

Вільний час

31
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Поклоніння
08:00 Найсвятішим
Тайнам

(за бажанням)

Поклоніння Найсвятішим Тайнам
Протягом усього дня відбуватиметься
Поклоніння Найсвятішим Тайнам, оскільки
Євхаристія «повинна бути нашою першою
великою любов’ю»33. Хочемо, щоб кожен
учасник міг величати Євхаристійного Ісуса
в будь-який момент, тому, що, як сказав
святий Петро Юліан Еймард: Поклоніння
Найсвятішим Тайнам - це «найкращий акт,
бо наслідує життя Марії на Землі, коли
Вона поклонялася Йому у своєму дівичому
лоні, у вертепі, на Хресті або в божественній
Євхаристії.
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Найсвятіший Акт, оскільки є ідеальним
вправлянням у всіх чеснотах: вірі, яка є
досконалою й повною, коли поклоняємося
Христу, прихованому, утаєнному й умаленому
в Найсвятішіх Тайнах; надії, бо для того, щоб
ми могли дочекатися небес і щоб привести нас
до них Ісус Христос створив прекрасне небо
Євхаристії; любові, оскільки любов є Законом
- вона довершується завдяки поклонінню
нашому Богові усім розумом, усім серцем,
усією душею і всією силою; через поклоніння
можна також практикувати досконалу любов
до ближнього, молячись за нього і просячи
для нього ласки й милосердя Спасителя. Акт
найсправедливіший, бо поклоняємося Христу
за тих, хто не поклоняється Йому, хто Його
відкидає, забуває, зневажає й ображає»34.

Благословення

Українська

08:40
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Сповідь
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Хочемо, щоб усі, хто бере участь у цій
зустрічі, мали можливість посповідатись
і, скориставшись присутністю священиків,
змогли отримати поради щодо духовного
життя. У наших Конституціях пише, що
піднесення людської дійсності до Євангелія
здійсниться, коли священики, як духовні
провідники, «освітлюватимуть тимчасове
і формуватимуть мирян, щоб вони
трактували і впорядковували земні речі поБожому»35, що є неможливим без особистої
розмови з Ісусом Христом, яка може завжди
удосконалюватися під проводом священика.

09:00
Місце: їдальня

Сніданок
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10:00

Заходи для дітей

Українська

Під час IVE Meeting група богопосвячених
осіб буде піклуватися про ваших дітей,
відповідно до духу Ораторію, виконуючи
вказівку нашого Господа: «Пустіть дітей!
Не бороніть їм приходити до мене, бо таких
є Царство Небесне»36.
Діти, у відповідний час, долучаться до всіх
інших спільних заходів (обід, вечеря, концерт,
Служба Божа, Вервиця).

Місце для ігор

Програма

10:30
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Конференція
Таємниця Воплочення і
центральність Христа в
Божому задумі

Українська

о о. Мігель Фуентес, ВС Міг
Тоді, як у стародавні часи
спроби заперечити Воплочення були
правдивими, хоча й досить ізольованими,37
св. Іван Павло ІІ вважає, що наша епоха
ще більше цим відзначається.38 Тісна
єдність між людським і Божественним,
реалізована в Особі Ісуса Христа, сьогодні
заперечується в постійній спробі відділити
Бога від людини так, ніби вони протилежні.
Таким чином, надприродний світ, від якого
людська реальність залежить в абсолютний
спосіб, «відкладається в далеке минуле або
далеке небо»39 і, навіть якщо деякі сучасники
захоплюються Ісусом, «Він залишається
далеким».40 Насправді, на думку Великого
Папи, Ісуса Христа не знають, не люблять
і не слухають.
Відмова від єдності між Богом і людиною,
здійсненою у Воплоченні, несе «тривожні
наслідки». Ми є свідками культури смерті,
якою підтверджуються пророчі слова
Честертона: «Заберіть надприродне - і
залишиться тільки те, що не є природним»41.
Результатом такого заперечення є деградація
сім’ї та сексуальності, аборти, евтаназія.
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i

Мова: іспанська.
Всі конференції відбуватимуться в
двох головних залах: Auditorium і залі Don
Francesco.
Ця конференція розпочнеться музичним
номером на гітарі у виконанні Крістіано
Паоліні.
Щоб перейти
від Аудиторії до зали
Don Francesco, можна
спуститися цими сходами.

Українська

Також «коли відкидаємо чи заперечуємо
Христа, зменшується наше бачення сенсу
людського буття, бо, коли ми сподіваємося
і прагнемо до чогось нижчого, надія
поступається відчаю, а радість – депресії»42.
Тривожним наслідком заперечення Воплочення
є також «розгляд індивідуальних відносин з
Богом як виключно особистих і приватних,
відділяючи їх від процесів, за допомогою яких
керується соціальна, політична й економічна
діяльність»43.
Не потрібно звикати до культури
смерті, руйнування сім’ї, чужих Євангелію
політичних суспільств. Ми повинні оголосити
битву проти цих речей, і для цього необхідно
підняти прапори Воплочення Слова, бо
тільки Христос може підняти людину і всю
реальність людини з нещастя, що є наслідком
заперечення Його Таїнства і Його реальності
правдивого Бога і правдивої Людини.

Програма

11:30
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Перерва
Expo-congre

Під час перерв можна буде відвідати Expo
congre (виставка), яка знаходиться біля зали
Don Francesco, і буде відкрита протягом
цілого дня!
Ця виставка має за мету допомогти
краще пізнати харизму Згромадження,
представляючи елементи, якими не можна
нехтувати.
З цією метою кожного дня виставлятимуть
різні стенди, поєднані з темою конференцій.

Українська

i

Крім цього, буде спеціальний стенд
для прослуховування і продажу дисків
з піснями, записаними членами нашої
Чернечої Родини спеціально для цієї
Зустрічі.

213

Програма

12:15

Конференція

о о. Ґонсальо Руїс, ВС
Підтвердити Воплочення Слова
є бажанням Бога при створенні нашої
маленької Чернечої Родини. Святий Дух
дарує харизму, особливу ласку, отриману
Засновником і призначену для спорудження
всієї Церкви, щоб ті, хто її отримали, могли
свідчити своїм життям про чесноти Христа
в Його Втіленні: живучи чеснотами умалення,
трансцендентності і під опікою Марії, як
Христос, коли воплотився. Таким чином,
будучи «чашами, наповненими Христом,
які розливають на інших свою надзвичайну
щедрість»44, ми можемо наповнити Ним
інших людей і всю реальність людини. Ця
харизма спочатку реалізовується у кожному,
щоб потім змогти запропонувати її іншим,
бо до неї покликані всі богопосвячені особи,
а також, особливим чином і відповідно до
власного стану - миряни нашого Третього
Чину і, загалом, усі ті, хто розуміє
нагальність євангелізації культури.

i

Мовa: iталійська.
Ця конференція
розпочнеться музичним
номером на скрипці у
виконанні новика Яна
Седліцького.

Українська

Харизма Згромадження
Воплоченого Слова

Програма

13:30
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Обід

Вільний час
15:30

Конференції по групах

Українська

Духовні Вправи св. Ігнатія Лойоли.
Їх Значення і поширення
«У своєму духовному вимірі Згромадження
повинно, передусім, євангелізувати культуру
через освячення осіб. Це здійснюватиметься
за допомогою Духовних Вправ за методом і
духом святого Ігнатія Лойоли»45.
Духовні Вправи, як засіб особистого
освячення, мають в історії Церкви давню
традицію, що свідчить про їх високу
вартість, що дає особливу перевагу, яку вони
повинні мати перед іншими методами.
Самі Папи висловлювали їхню важливість:
«Якщо в такий спосіб Духовні Вправи
поширяться в усіх закутках світу й
серед усіх християн та старанно будуть
виконуватися,
то
настане
духовне
відновлення, розвиватиметься побожність,
поширюватиметься плідне апостольство
і, насамкінець, мир запанує в людях і в
суспільстві»46.
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1. Італія, Албанія - о. Марсельо Латтанціо,ВС
2. Іспанія, Аргентина, Перу, Еквадор о. Еміліо Росії, ВС
3. США, Папуа Нова Гвінеяо. Маріано Віккі, ВС
4. Філіпіни - о. Бернардо Ібарра, ВС
5. Бразилія - о. Рейнальдо Сатіро, ВС
6. Україна - о. Теодор Мацапула, ВС
7. Росія, Таджикистан, Казахстан о. Аріель Альварез,ВС
8. Гонг-Конг - о. Карлос Альмонте,ВС
9. Тайвань - о. Мікаель Фанґ, ВС
10. Китай - о. Матіас Женґ, ВС
10. Німеччина - о. Тобіас Ейбл
11. Люксембург, Франція, Туніс о. Сільвіо Морено, ВС
12. Близький Схід, Єгипет, Йорданія, Ірак,
Танзанія - о. Ґабріель Романеллі, ВС

Вільний час

Українська

Важливість та багатство практики
Духовних
Вправ
«повинно
змусити
нас глибоко пізнати їх, поширювати з
ентузіазмом, сприяючи наближенню душ до
конкретного джерела, з якого виходить Божа
благодать»47.
Є багато мирян, які присвячують своє
життя поширенню та організації Духовних
Вправ, запрошуючи до участі, знаходячи і
навіть будуючи місце для їх проведення.

Програма

17:15
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Конференції по групах

1.Дорослі
Круглий стіл на тему
«Співпраця мирян
у апостолятах Згромадження»

Українська

Будуть представлені різні апостоляти, які
проводяться членами нашої Чернечої Родини.
Таким чином ми зможемо побачити конкретні
приклади співпраці у справі інкультуризації
Євангелія у сферах, властивих мирянам:
- «Мирянин і апостолят на користь
священичих і чернечих покликань», Соня
Ібарра, мати 8 богопосвячених осіб.
«Співпраця
з
молодіжними
апостолятами», Томас Боррелль, організатор
«Днів формування молоді» в Іспанії.
- «Співпраця мирянина в ділах милосердя»,
Мирослав Возняк, перший третьочинець в
Україні та організатор «Руху за життя».
- «Співпраця мирянина у засобах масової
інформації», о. Августин Амброзіні, ВС.

i

Мова: іспанська
Місце: Auditorium
Модератор: о. Ернесто Капаррос, ВС
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Директорія Третього Чину підкреслює
важливість формування молоді, для того,
щоб зберегти життєздатність харизми:
«Буква цієї книги буде мертвою, якщо
ми не вмітимемо формувати великодушу
молодь, яка зможе передати харизму новим
поколінням нашої Чернечої Родини»48.
З цієї причини необхідно проаналізувати
молодіжні апостоляти, які проводяться
в нашій Чернечій Родині, такі як Голоси
Слова, CIDEPROF, «Хрестоносці Ісуса»,
ораторії тощо. Таким чином стане
зрозуміло, яким чином «пристосувати усю
нашу діяльність до молоді та культурних
змін, які їх сколихують»49, щоб зусилля
наших апостолятів були ефективними в
«особистому знайомстві з молоддю, заохоченні
до доброго, формуванні та вихованні їхнього
сумління, щоб вони вміли бути справді
вільними, захоплюючи їх великими ідеалами,
пропонуючи хрест, щоб вони прийняли його й
жили правдивим значенням віри»50.
І так стане зрозуміло, як саме молодь,
узявши на себе харизму Згромадження,
зможе принести плоди, живучи чеснотами
Воплочення, і їх втіленням у конкретних
апостолятах на користь євангелізації
культури.
Мова: італійська
Місце: Зала Don Francesco
Модератори: о. Андрес Бонелльо, ВС
і молодь групи Голоси Слова.

Українська

2. Молодь
Молодь і єванге лізація культури

Програма

19:00
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Служба Божа

Українська

Очолює: о. Еміліо Россі, ВС
Мова: португальська.

20:30

Вечеря

21:30

Вервиця і процесія

«Ми повинні бути апостолами Марії,
віддаючись Їй у материнське рабство любові
й роблячи все «для Марії, з Марією, в Марії
і для Марії»»51. У наших Конституціях
говориться, що «кожен вірний раб Ісуса в
Марії повинен, таким чином, закликати Її,
вітати, думати про Неї, говорити про Неї,
шанувати Її, прославляти, довірятись Їй,
тішитись і страждати з Нею, працювати,
молитися і відпочивати з Нею та, взагалі,
бажати жити завжди через Ісуса і через
Марію, з Ісусом і з Марією, в Ісусі і в
Марії, для Ісуса і для Марії»52. Ось чому,
крім відновлення нашої посвяти і щоденної
молитви на Вервиці, кожний день ми
вшановуватимемо Її процесійно.
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Концерт

Українська

22:15

Вільний час

1

серпня

08:00

Поклоніння
Найсв. Тайнам

(за бажанням)

08:40

i

Благословення

Найсвятіші Тайни залишаться для
поклоніння протягом цілого дня.

09:00

Сніданок
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10:30

Програма

Конференція

о о. Даніель Сіма, ВС
Наша харизма показує нам
необхідність розраховувати на мирян,
щоб вони несли в соціальне середовище
царювання Христа.
Людина, за своєю природою прагне жити
в суспільстві53. Саме «її соціальна сутність
вимагає, щоб вона проявляла назовні внутрішні
акти віри, щоб спілкувалася з іншими щодо
питань віри, щоб сповідувала свою віру у
спільноті»54. Віра не може бути чимось
приватним, бо Христос є царем не лише
кожного особисто, але й усього творіння54.
Ось чому повинні існувати справжні
християни, бо тільки вони зможуть наповнити
соціальне середовище Євангелієм Ісуса Христа.
До правдивих лідерів, які перед ворожим світом
повинні проявити мужність, св. Іван Павло ІІ
звернув свої перші слова як Папа: «Не бійтеся!
Відкрийте, відчиніть навстіж двері Христу!
Відчиніть двері його спасенній владі, відкрийте
їй кордони держав, економічні та політичні
системи, величезні сфери культури, цивілізації
й розвитку. Не бійтеся!…» Адже, зрештою,
Папа Лев XIII зазначив, що соціальне питання
є «проблемою, яку неможливо вирішити без
допомоги релігії й Церкви»56.

i

Мова: iталійська
Ця конференція розпочнеться піснею у
виконанні хору “Totus Tuus”

Українська

Формування мирян для
суспільного царювання
Христа

Програма

11:30

Перерва - кава

12:15

Конференція

222

Українська

Місія Третього Чину
Згромадження Воплоченого
Слова
ССюС . М. Mother of Faith, SSVM
Виклики, пов’язані з переконанням
в
інкультуризації
Євангелія
в
дійсності,
показують
необхідною
співпрацю мирян Третього Чину ЗВС. Їхнє
мирянське покликання дає їм доступ до
певних середовищ, які іноді можуть бути
далекими для богопосвячених осіб: вони
повинні йти «туди, куди священики й
богопосвячені особи не можуть дійти, або
через брак їхніх сил, або через те що ті місця
не є гідними богопосвяченої особи, таким
чином, намагаючись принести відкуплення
до найнижчих і найбільш прихованих місць
реальності»57.
З цього випливає абсолютна необхідність
співпряці мирян у здійсненні євангелізації
культури: «Вони є суттєвою частиною
Згромадження Воплоченого Слова, без якої
Чернеча Родина не може обійтися, бо є
продовженням діяльності обох Згромаженнь у
середовищах, притаманних життю мирян»58.
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Мова: англійська
Ця конференція
розпочнеться
музичним номером
під назвою “Гуцулка
Ксеня“ у виконанні
сестер-українок
новіціату “Йосафати
Гордашевської”.

Українська

Вони повинні живитися духовно, у світлі
тайни Воплочення, щоб своїм життям і
конкретними апостолятами могти наповнити
Євангелієм усе те, що є частиною їхнього
життя: сім’ю, політичне суспільство, освіту,
роботу і т.д. І це не є просто зовнішнім
ототожненням з місією богопосвячених осіб,
бо третьочинець Згромадження Воплоченого
Слова також має жити в сопричасті ласки
через харизму, беручи таким чином участь
у духовних благах, спільних для всіх членів
Згромадження.
Хоча не всі учасники цієї зустрічі є членами
нашого Третього Чину, ця конференція
буде корисною, щоб краще пізнати суть і
поглибити розуміння власного християнського
покликання мирян і способу засвідчити
Христа у світі.
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13:30
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Обід

Вільний час
15:30

Конференції по групах

Українська

1. Інтелектуальний та культуральний
апостолят
Щоб жити вірою, захищати її та сприяти
Євангелію наповнювати уми й перетворювати
«способи мислення, критерії судження»59,
необхідно
проводити
інтелектуальні
апостоляти. Тому потрібно посилити
присутність Церкви і мирян «у місцях
культури, якими є школи та університети,
осередки наукових і технічних досліджень,
середовища образотворчого мистецтва й
гуманістичних роздумів»60.
Інкультуризація Євангелія - виняткова ціль
нашої Чернечої Родини, вимагає здатності
розпізнавати те, що є правдиво людським (і
тому може бути відкупленим) від того, що
не є, і тому стає незамінною «віра, пронизана
безперервними роздумами, яка стикається
з джерелами послання Церкви і постійним
духовним розпізнаванням, що шукається в
молитві»61.
Тому будуть проводитися навчальні
семінари з різних дисциплін (напр. філософія,
теологія, соціальна доктрина, мистецтво),

225

Програма

з метою запропонувати формування, і щоб
миряни, переконані у їх важливості, старалися
самостійно організовувати навчальні заходи,
такі, як курси католицької культури,
публікації або співпраці в навчальних
часописах тощо.

Оскільки «культура» включає в себе
«майстерність, що перетворює матеріальні
речі, роблячи їх красивими»62, відбудуться
різні виставки, з метою показати, що є
справді людською діяльністю, пронизаною
Євангелієм.
Оскільки наша мета – євангелізація
культури як людської реальності, безумовно,
вона була б неповною, якщо б ми не
зосереджувалися на найвищому людському
вираженні, тобто на мистецтві.
Тому
буде
проводитися
«мелодіум»
(пояснення та аналіз музичного твору),
різні представлення хору нашої Чернечої
Родини, формувальні конференції, пов’язані з
культурним зростанням і досконалістю, та
виставка живописних робіт у різних залах.

Українська

2. Культурні заходи

Програма

226
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3. Апостолят за життя і родину
Через єдність Особи Слова з людською
природою «Бог показав нам, ставши правдивою
людиною, яке місце займає людська природа
серед інших створінь»63, оскільки Слово є
«єдиносущним з Отцем у божественності і
єдиносущним з нами в людськості».
Саме тому Третій Чин і наші друзі повинні
взяти на себе зобов’язання поширювати й
публічно захищати гідність особи і всього
людського життя, «від моменту зачаття
до природної смерті»64. Ми хочемо, щоб
«завдяки Третьому Чину виникли мирянські
рухи, які б захищали людину, помагали
розв’язати потреби і пропагували б її
цінності. Наприклад, допомога безпритульним
дітям, інвалідам чи потребуючим»65. Тому
необхідним є обов’язок захищати Божий
задум щодо сім’ї і Святої Тайни подружжя,
докладаючи зусиль, щоб у них царювала
любов до Бога і християнських цінностей
і щоб вони могли «формувати сильних, та
відповідальних особистостей, здатних діяти
вільно і справедливо, навчаючи своїх дітей
бути відкритими до реальності; формуючи
таким чином християнське та католицьке
поняття про життя»66.
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Групи роздумів стосуватимуться
різних тем:

Культуральне формування
1. Духовна музика (о. Дам’яно Ґреку, ВС)
2. Мистецтво (виставка і пояснення картин
о. Родріґо Міранди, ВС)
3. Мистецтво (виставка і пояснення картин,
що розповідають історію Луханської
Богородиці, виконаних
с. М. Сакраментадо, СГДМ)
4. “Музей Страстей” (о. Ґабріель Прадо, ВС
Мала Семінарія Св. Івана ХXIII)
5. Конференція “Людина і культура”
(Дієґо Ібарра, третьочинеуь)
Інтелектуальне формування
1. Святе Письмо (о. Мартін Віжаґран, ВС)
2. Teoлогія (о. Артуро Руїз, ВС)
3. Соціальна доктрина (о. Рауль Арріаґе, ВС)
4. Біоетика і родина (Стефано Прінчіпе)
5. Історія Церкви (о. Рікардо Кларей, ВС)
6. Апостолят з мусульманами
(о. Карлос Перейра, ВС)

17:15

i

Конференції по групах

Конференції по групах
повторюватимуться в тих самих залах.

Українська

Вільний час

Програма

19:00
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Божественна Літургія

Українська

Відправою Божественної Літургії хочемо
показати, що ми, як Згромадження, «є
членами єдиної Чернечої місіонерської Родини
і, перш за все, дітьми Єдиної, Святої,
Католицької та Апостольської Церкви, яка
«дихає» двома легенями: східною і західною».
Божественна Літургія у візантійському
обряді, є вираженням нашої конкретної мети,
оскільки «продовження Воплочення в «усій
людині» означає не тільки продовження у
конкретній особі, але, також, у будь-якому
розмаїтті обрядів, бо всі ми належимо до
єдиної Католицької Церкви»68.
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20:30

Вечеря

21:30

Вервиця і
процесійний хід зі
свічками

22:00

Концерт

Наступного дня буде
поїздка у Ватикан
Українська

i

Програма

2

серпня

07:00

Сніданок

07:30

Виїзд до Ватикану

Незважаючи на чималі зусилля, не можемо
не відвідати гріб апостола Петра, щоб
проявити наше повне сопричастя з Церквою,
оскільки «нашою третьою великою любов’ю
завжди має бути біла фігура Папи»69.
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Папа повинен бути для нас «втіленою
присутністю Істини, Волі і Святості
Христа»70. Під час Божестенної Літургії у
латинському обряді хор виконає гімн «Вічний
Рим», написаний членами нашої Чернечої
Родини, як вираження нашої вірності та
любові до Апостольської Церкви.

08:30

Вхід до Базиліки буде здійснений через
“Бронзові Двері”.

10:00

Служба Божа

Очолює: О. Густаво Ньєто, ВС
Мова: iталійська

Українська

i

Вхід до Базиліки

Програма
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Повний відпуст
Слід пам’ятати, що в цей день можна
отримати повний відпуст, який надається
паломникам Базиліки, за відповідних умов:
Свята Тайна сповіді та молитва в наміренні
Святішого Отця.

11:15

Українська

i

Екскурсія
(за бажанням)

Після Божественної Літургії для бажаючих
буде проведена екскурсія різними мовами
Базилікою.
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12:00

Місце зустрічі: на площі
біля Обеліска, де зробимо
спільну фотографію.
Опісля повернемося до
Fraterna Domus.

13:45

i

Обід

Виставлення Найсвятіших Тайн для
поклоніння.

Вільний час

Українська

i

Повернення

Програма

16:00

234

Конференція
Життя та сім’я: актуальні
моменти євангелізації
культури

Українська

о Едуардо та Клара Маджора,
третьочинці
На противагу культурі смерті, проголошення
Воплочення Слова є культурою життя.
Сьогодні головним обов’язком третьочинця
нашого Згромадження є проголошувати своїм
життям захист сім’ї, як великої цінності
і всього людського життя від зачаття до
природної смерті.
«А що це є істина, яка має життєво
важливе значення, то людина доходить до
неї не тільки через роздуми, а й через довіру
до інших людей, які можуть поручитися за
надійність та автентичність цієї істини»71.
Саме тому, через власне свідчення родини,
подружжя Маджора разом зі своїм сином
Хав’єром, говоритимуть про цінність сім’ї
та життя, на прикладі свого власного
життя.

i

Мова: іспанська
Ця конференція розпочнеться музичним
номером на скрипці у виконанні с. М.
Любові, СГДМ.

Вільний час

235

17:45

Програма

Конференція
Представлення місій Чернечої
Родини Воплоченого Слова

«Місією,
отриманою
від
засновника і схваленою Церквою,
є довести до повноти наслідки
Воплочення Слова, що «є прямою
дорогою до всіх благ і їх коренем»72,
особливо до широкого світу культури,
тобто до «прояву людини як особи, спільноти,
народу й нації»73.
Євангелізація культури вимагає, щоб
покликані до такої місії «не уникали
місіонерської пригоди», а йшли по всьому світу,
проголошуючи Євангеліє кожній людині.
Тому ця зустріч завершиться презентацією
місій, яку здійснює наша Чернеча Родина
на п’яти континентах. Це представлення,
окрім того, що є формативним, має за мету
поділитися, як Чернеча Родина, усім тим
добром, яке Бог виливає за посередництвом
наших місіонерів, котрих особливо шануємо за
їхню благородну працю євангелізації, яку вони
виконують, деякі в дуже далеких країнах і в
дуже складних умовах.

i

Мова: італійська.
Ця конференція розпочнеться музичним
номером на фортепіяно у виконанні о.
Даміяно Греку, ВС.

Українська

оо. Хесус Сеґура, ВС
та
с. Марія Стелля делль Маре, SSVM

Програма
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Вільний час
19:30
20:30

Вечеря
Молитва дітей
перед Найсв. Тайнами

Діти заспівають гімн “Tantum Ergo” у
супроводі оркестру.

20:45

Вервиця і
процесійний хід зі
свічками

Українська

Вшанування пам’яті
21:30 переслідуваних
християн
Почуємо свідчення деяких членів нашої
Чернечої Родини, які стали свідками
переслідувань християн у країнах Близького
Сходу що «віддають своє життя в тиші,
тому що про їхню мученицьку смерть ніхто
не говорить. Але сьогодні є більше мучеників,
ніж у перших століттях»76.

237

Програма

Вони є для нас прикладом того, що
означає «бути незалежним від глузувань
і переслідувань світу, залежачи тільки
від власного сумління, освітленого вірою;
готовим до мучеництва через вірність Богові,
що становить цілковите й повне відкинення
злого світу».
Це вшанування закінчиться молитвою у
коптсько-католицькому обряді, оскільки
більшість вірних, які сьогодні страждають
від жорстокого переслідування, належать до
цього обряду.
Очолює: о. Філопатір Каміл, ВС
Місце: Зала Don Francesco

22:15

Концерт

Українська

i
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01:0003:30
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Нічні чування
(за бажанням)

Під час нічних чувань ми приділяємо увагу
Прославленому Богу, що прийшов, приходить
і прийде.
“Щасливі ті слуги, що їх Він, прийшовши,
застане невсипущими! Істинно кажу вам:
Він підпережеться, посадить їх за стіл і,
приступивши, почне їм служити. І, як
прийде о другій чи о третій сторожі й так
усе знайде, щасливі вони!» (Лк. 12,37-38).

Українська

Поклоніння Найсвятішим Тайнам
i продовжуватиметься
протягом усієї ночі

3

серпня

08:45

Благословення
Найсв. Тайнами

09:00

Сніданок

09:45

Зустріч груп

Зустріч різних груп для планування нових
апостолятів

Програма

i

1. Iталія та Албанія - О. Андрес Бонелльо, ВС
2. Іспанія - о. Хосе Віккі, ВС
3. Аргентина - о. Еміліо Россі, ВС
4. Еквадор і Перу - о. Хорхе Монтаня, ВС
5. США - о. Маріано Віккі, ВС
6. Філіпіни - о. Бернардо Ібарра, ВС
7. Бразилія - о. Емануель Мартеллі, ВС
8. Україна - о. Антоній Вацеба, ВС
9. Росія - о. Езекиїл Ажаля, ВС
10. Таджикистан, Казахстан- о. Педро Лопез, ВС
11. Гонконг - о. Карлос Альмонте, ВС
12. Тайвань - о. Мікаель Жанґ, ВС
13. Німеччина - о. Мартін Віжаґран, ВС
14. Люксембург - о. Хорхе Альварез, ВС
15. Франція - о. Альфредо Альос, ВС
16. Туніс - о. Сільвіо Морено, ВС
17. Папуа Нова Гвінея - о. Мартін Прадо, ВС
18. Близький Схід, Єгипет, Йорданія, Ірак,
Танзанія - о. Ґабріель Романеллі, ВС
19. Китай - о. Матіас Фанг, ВС

11:15
Українська
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Служба Божа

Посвята Найсвятішому Серцю Ісуса
через Непорочне Серце Марії
У 2016 р. Чернеча Родина Воплоченого
Слова посвятилася Найсвятішому Серцю
Ісуса.
Культ
Найсвятішого
Серця
«є
найпіднесенішим актом віри, який вимагає від
людини повного й безумовного віддання себе
любові Божественного Спасителя, символом і
живим знаком якої є Його поранене Серце»78.

Програма

І ця виняткова форма культу особливо
підходить для нашої духовності, зосередженої
на тайні Воплочення Слова, оскільки
«випливає з того факту, що Серце, як
найшляхетніша частина людської природи,
єдиносущно поєднане з Особою Божого
Слова, і тому заслуговує на культ, яким
Церква оточує Особу самого Сина Божого
во плоті»79.
Тому в останній день Зустрічі всі учасники
посвятяться Найсвятішому Серцю Ісуса через
Непорочне Серце Марії, просячи прийняти,
благословити й захистити кожного учасника
та їхні родини так, щоб усе життя, було
потіхою, яка надолужує за всі образи, що їх
отримують ці Серця.

i

Вкінці кожен учасник отримає медальон
із Непорочним Серцем на згадку про цю
посвяту.

Українська
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13:30
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Святковий обід

Подяка та вручення премій

14:30

Фото

Українська

Спільне фото разом із персоналом Fraterna
Domus

Посилання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Св. Луїджі Оріоне,
Лист до Дітей Провидіння 25
липня 1936, 151 і 152
Директорія Третього Чину, 5.
Директорія Третього Чину, 218; Конституції, 211; пор.
Ad Gentes, 38.
Директорія Третього Чину, 236.
Пор. Світло Народів, 31
Директорія Третього Чину, 7.
Директорія Третього Чину, 369.
Пор. Директорія Третього Чину, 236.
Св. Луїджі Оріоне, Лист до Дітей Провидіння 25
липня 1936, 151 і 152. Цитовано в Директорії Третього
Чину, 119.
Пор. Ді. 4,12.
Пій ХІ, енцикліка Quas Primas, вступ.
Пій ХІ, енцикліка Quas Primas, вступ.
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І Слово сталося тілом,
і оселилося між нами
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