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Zarząd WMM
Drodzy Młodzi,

„Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc,
aniołom dali gościnę.”
( Hbr, 13, 2)
Z wielka radością, przesyłamy pozdrowienia od Sekretariatu Międzynarodowego JMV
w Madrycie. Mamy nadzieję, że ten list spotka się u Was z wielkim entuzjazmem, aktywnością
i wieloma pomysłami na świętowanie 400 lat Charyzmatu Wincentyńskiego w Waszym kraju.
Jak Wincentianie świętują rok 2017? Wraz z tematem „Byłem przybyszem, a przyjęliście
mnie…” (Mt, 25, 35), Rodzina Wincentyńska na całym świecie rozpoczęła rok jubileuszowy, upamiętniający narodziny charyzmatu służby ubogim.
Przypomnijmy to sobie... Rok 1617 jest decydujący w powołaniu św. Wincentego a Paulo,
z powodu dwóch wydarzeń. Pierwsze, 25 stycznia, to święto Nawrócenia św. Pawła.
Św. Wincenty wygłosił „Pierwsze kazanie misyjne” w Folleville (Francja); w Chatillon spotkał się
z biedą i nieszczęściem, które zmieniły jego życie. Te wydarzenia wyraźnie naznaczyły początki
Charyzmatu Wincentyńskiego. Od 400 lat, naśladowcy św. Wincentego, członkowie Rodziny Wincentyńskiej, poświęcają się dla służby mniej szczęśliwym członkom społeczeństwa.
W tym celu, Dyrektor Generalny JMV, Ojciec Tomaž Mavrič, CM, mówił do nas:
“400 rocznica charyzmatu daje nam szczególną okazję do świętowania naszego wincentyńskiego
dziedzictwa, do dziękowania za wsztstko co zostało zrobione, do opracowania pomysłów i planów
na przyszłość. To bardzo ważne, by rozważać demograficzne przekształcenia i społeczne konteksty,
pilne potrzeby ubogich i naszą zdolność, by lepiej odpowiadać na nie jako jedna rodzina.” (8 marca,
2017, List Ojca Generała do członków Rodziny Wincentyńskiej). Jako Wincentianie, zachęcamy Was
do uczestnictwa w tych wydarzeniach:

1. Pielgrzymka relikwi serca św. Wincentego a Paulo- rozpoczęła się 25 stycznia z Folleville
(Francja) i jest przewidywane odwiedzenie wszystkich krajów, w których Wincentianie są
obecni.
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i Miłosierdzia, które odbedzie się w Rzymie (12-15 października), jako spotkanie Rodziny
Wincentyńskiej w obecności Papieża Franciszka.
Chcemy dzisiaj zaprosić Was do rozpowszechniania wszystkich informacji o uczestnictwie
w Miedzynarodowym Sympozjum, które odbedzie sie od 12 do 15 października w Rzymie.
Zachęcemy do przyjazdu i przeżycia tego doświadczenia wraz z innymi członkami z różnych gałęzi
Rodziny Wincentyńskiej, z całego świata. To spotkanie jest wspaniałym darem od Boga, szczególnie
że świętujemy je razem z Papieżem Franciszkiem, który dołaczy do nas 14 października (w sobotę),
oraz poprzez obecność, podczas tych dni, relikwi serca św. Wincentego.
W sobotę, 14 października popołudniu, odbędzie się sesja dedykowana szczególnie młodym
ludziom pomiędzy 18 a 28 rokiem życia. Będzie to okazja dla naszych członków do przybycia
i zaangażowania w międzynarodowy wymiar Rodziny Wincentyńskiej. Wieczorem, odbedzie się
modlitewne czuwanie w Bazylice św. Pawła i będziemy mieli przyjemność podzielić się z Wami
organizacją tego czuwania, które zostało powierzone Miedzynarodowemu JMV. Pracujemy juz nad
tym! Będzie to czuwanie poświęcone Naszej Matce. Eucharystia zamykająca spotkanie będzie
sprawowana w niedzielę, 15 października w tym samym kościele.
Jednakże, chcemy wyjaśnić, że ekipa międzynarodowa JMV nie zarządza procesem rejestracji
ani organizacją wydarzenia. Jedynie pomagamy w rozpowszechnianiu informacji, aby każdy został
poinformowany. Gdybyście byli zainteresowani, więcej szczegółow dotyczących wydarzenia
i rejestracji, znajdziecie na stworzonej przez Rodzinę Wincentyńską stronie, na której często
aktualizowane są informacje i nowości o Sympozjum. Sympozjum: http://famvin400.info/,
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http://famvin400.info/blog/2017/03/03/schedule/

To ważne, że należy zarejestrowac się przed 1 września, ale jeśli Wasz kraj wymaga listu
z zaproszeniem do podróży do Włoch, musicie zgłosić do przed 1 lipca. Pamętajmy, że jedyny sposób,
by wprowadzic w życie Wincentyński Charyzmat, to pokazać solidarnośc z JMV z innych krajów.
Jeśli Wasz kraj potrzebuje finansowego wsparcia, aby umożliwić młodym ludziom uczestnictwo
w sympozjum, napiszcie do nas tak szybko, jak to możliwe.
Mamy nadzieje, że wszytskie projekty i inicjatywy, by świętować 400 rocznicę charyzmatu,
będą miały skutek w konkretnych akcjach na korzyść ubogich i po spotkaniu w świątecznej

atmosferze na Sympozjum, jasno określimy tożsamość Wincentyńską i będziemy kontynuować
czynienie świata bardziej ludzkim miejscem.
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