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Drodzy Przyjaciele i Członkowie JMV:
„Ożywiajmy charyzmat wincentyński!”
Jak można zauważyć, umieściliśmy wykrzyknik (!) na końcu frazy zawierającej temat roku 2017.
Wyraża to fakt, że jesteśmy świadomi dziedzictwa, jakie otrzymaliśmy od św. Wincentego
a Paulo i dlatego wszystkie nasze działania powinny służyć zwiększaniu godności osób żyjących w ubóstwie.
Należy także zauważyć, że przekształcamy nasz temat na pytanie: Czy ożywiamy charyzmat wincentyński?
Jesteśmy więc zaproszeni do refleksji nad naszą wincentyńską tożsamością i sposobem w jaki
urzeczywistniamy charyzmat w świecie. Czy widzimy Chrystusa w ubogich? Czy nasza służba skupia się na
tych osobach, które cierpią? Czy przyjmujemy przybyszów do siebie?
W świetle tego tematu, członkowie Rady Międzynarodowej spotkali się w Madrycie (styczeń 14-17,
2017), by oszacować i zaplanować działalność, którą mamy nadzieję zrealizować podczas obchodów 400.
rocznicy narodzin charyzmatu wincentyńskiego. W związku z tą uroczystością, nasza Rodzina Wincentyńska
i my, jako członkowie JMV, mamy dużo pracy do wykonania, ponieważ na różnych poziomach jesteśmy
wezwani do dzielenia się naszą wiarą i charyzmatem (zobacz załączony Plan Działań).
Jako członkowie Międzynarodowej Rodziny Wincentyńskiej, zgromadzimy się w miesiącu
październiku
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To sympozjum zapewni nam możliwość refleksji nad naszą przyszłością i sposobami ożywiania charyzmatu
wincentyńskiego. My, jako młodzi mężczyźni i kobiety, mamy znaczącą rolę do odegrania w tym wydarzeniu,
ponieważ przyszłość Rodziny Wincentyńskiej jest w naszych rękach. W niedalekiej przyszłości dostarczymy
więcej informacji, w jaki sposób można wziąć udział i być głosem dla Wincentian w teraźniejszości i
przyszłości.
Na naszej drodze wiary mamy otwarte serca na Boże miłosierdzie i teraz świętujemy dziedzictwo św.
Wincentego a Paulo potwierdzając, że ożywiamy charyzmat wincentyński! Wszystko to uzdalnia nas, by
powiedzieć z Maryją: Oto jesteśmy, Panie, niech się stanie według Twego słowa.
Szczęśliwej 400. Rocznicy charyzmatu Rodziny, do której należymy.
Z Maryją do Jezusa,
Yancarlos de Jesús Carrasco de los Santos
Przewodniczący Międzynarodowy JMV

