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Служіння Святої Меси в підпіллі в Китаї це не спадок минулого, це реальність яка
ретельно приховується. Вже давно, прагнення євангелізувати цю країну стало мрією для
різних інститутів богопосвяченого життя, для цілої Церкви. Товариство Католицького
Апостольства також докладає зусилля для здійснення цієї заповітної мрії.  

Як каже наш святий засновник, якщо «Ісус є тим хто несе любов туди, де вона необхідна,

де її потребують», тоді взяте починання буде зреалізоване. Таким чином, в 2010 році ми
заснували нашу першу місію в Тайвані. Ця ініціатива була здійснена завдяки зусиллям
Індійській провінції Успіння Пресвятої Діви Марії; чиї молоді місіонери спроміглися за
один рік опанувати складну китайську мову та інтегруватися в життя локальної Церкви.

Все це було зроблено з великою мужністю і силою. 

В короткому часі Господь обдарував спільноту Товариства Католицького Апостольства
новим покликанням. 21 квітня 2018 року Чуан-ан Ши (Джозеф) – перший Тайвансьеий
Паллотин - після проходження формації в спільноті в Баколод (Філіпіни), в присутності
провінціального настоятеля о. Каміло Сімоес  отримав таїнство священства.  

Звичайно розвиток місії дуже залежить від місцевих покликань. Тішить те що мені
доводиться чути також про інших кандидатів які хотіли б розділити радість слідування за
Ісусом Христом.  

З вдячністю Господу пригадаймо слова святого Вінцентія «Господь щедрий у даруванні
може дати набагато більше ніж ми просимо».  

  

Іншою мрією наших місіонерів було заснування будинку Паллотинського Апостольства.

Бог почув їхні молитви «Палотинський дім місій» було відкрито  25 квітня 2018 року.  
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ПАЛЛОТИНСЬКА МІСІЯ В ТАЙВАНІ – ЗЕМЛЯ
ПОСМІШОК.

о. Якоб Нампудакам SAC, Генеральний Настоятель

РОЗДУМИ ЗІ СВ. 
ВІНЦЕНТІЄМ 

Будь святим

"Якщо нас дійсно
оживляє дух любові, то
ми завжди будемо

ставитися, мислити та
говорити про всіх з

любов'ю".
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Кілька років тому під час Різдвяного періоду я мав радість відвідувати
наші спільноти у Тайвані. Мушу зізнатися, я закохався в тайванський
народ. Згадую його як дуже спокійний, шанобливий, молитовний і
гостинний.  

Наша Паллотинська спільнота також має ще один важливий пункт
виходу для євангелізації Китаю. Він знаходиться в Північно-Східній
Індії, Аруначал-Прадеш цим домом опікується провінція з якої я
походжу, провінція Богоявлення Господнього. Завдяки їм ми маємо
чудові можливості розвинути нашу харизму в Китаї. 

Свою місію в Тайланді має також Провінція Богоявлення Господнього.

Після закінчення мого служіння Генеральним Настоятелем я планував
там служити. Моїм сподіванням є, що одного дня наша Австралійський
регіон, як це обговорювалося раніше, відкриє місію в М'янмі. 

Відкриття нової місії, як говорив св. Вінцентій «Вимагає великої довіри»

тому що ці ініціативи не зроджуються через надмір фінансових та
персональних ресурсів. Наше життя це не лише наше, але перш за все
Боже; паломництво до вічності закорінене в словах «Йти вперед». 

Бажаючи зобразити місіонерську ініціативу  не знаходжу кращого
образу ніж постать Мойсей та його вихід до заповіданої землі. Багато
Інститутів Богопосвяченого життя стали на якір, замість того щоб
виплисти на глибину. Вони зробили це виключно з людських
розрахунків. Та логіка Євангелії протирічить цьому. Ми даємо те шо
отримуємо; він помирає, ми знаходимо вічне життя. 

Наш співбрат – отець Августин Коленчеррі в свої сімдесят вирушив на
нашу місію в Гімалаї в Аруначал Парадеш, Індія. Почувши Божий голос
він підвівся і вирушив на край землі щоб проповідувати благу вість.

Тепер це одна з най динамічніших частин провінції Богоявлення
Господнього. 

Молюся за Тайвань. Йди вперед. Мужності. Дай все що ти маєш і
добрий Господь Тобі винагородить.  

Молюся також за всю Паллотинську родину, щоб була вірною Ісусові,
Апостолу Предвічного Отця. «Бути посланим» це душа кожного
Паллотина, кожного християнина та кожної людини. Суть нашого буття
- бути для Бога і людей! 

Щоб знайти Божий мир, потрібно знайти сенс нашої віри. Тому
заохочую вас «Не надійтеся на себе, покладіться на Господа, не
бійтеся. Тоді Господь в Своєму провидінні підтримає нас». (Св.

Вінцентій Паллотті). 

www.WeAreAMission.org

Місійну діяльність описано зі слів о. Соломон Рай, 
Делегата Провінціального Настоятеля, о. Каміло 

Сімоз, в Тайвані. 
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«Дихайте Богом, дихайте від Бога» і йдіть.

Ми, паллотини які працють в Тайвані заснували нову місію в Тайвані в 2010  році. На той час ми ще не мали дому лише
допомагали в двох дієцезіях. Але «де ви не можете досягти того чого бажаєте в своїй роботі, там ви досягнете смиренності та
довіри до Господа» (св. Вінцентій), так можна описати те що відбулося з нами. 

Для Тайванського люду наші місіонери відомі своєю побожністтю. Їхнє прагнення проголошувати Христа виходить поза рамки
пасторального служіння в парафіях. Разом ми беремо участь у в’язничному служінні, шпитальному апостольстві, анімації руху
«Життя в Христі», в міжрелігійному та екуменічному діалозі, а також допомога в Дієцізіальному Секретаріаті. При цьому ми
завжди пам'ятаємо про харизму нашого засновника, щоб заохочувати до віри і відродження любові серед людей. 

Керуючись духом нашого святого засновника та великою любов’ю Господа Бога у нас з’явилося нове покликання о. Джозеф. Ми
зі скромною впевненістю  віримо що  завдяки новому місійному дому та щедрій підтримці наших добродіїв Лукаса та Анни в
майбутньому з’являться нові покликання до нашого Товариства. 

Цей дім був для нас мрією на протязі останніх 8 років; без дому наша присутність виглядала як тимчасова. Тому цей факт
вплинув на почуття безперервності ношої місії в Тайвані. 

Цей дім буде служити центром з якого будуть координуватися всі паллотинські ініціативи в Тайвані. Він буде місцем молитви,

виховання, духовних вправ, відпочинку, розвитку покликань. 

Так як би сказав би Ісус: «Не лякайся, черідко мала, бо сподобалося Отцю вашому дати вам Царство». (Лк. 12:32) 

Папа Френсіс
"Кожен святий - це послання, яке Святий Дух бере з

багатства Ісуса Христа і дарує Його людям".

Gaudete et Exsultate 21

Fr. Solomon Titus


