VMY European Countries meeting
W dniach 28.04-1.05 2017r., na Ukrainie, w wiosce Syniak, odbyło się spotkanie
Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej z krajów słowiańskich. W zjeździe uczestniczyły delegacje
z Ukrainy, Białorusi, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Słowacji, Słowenii i Polski. Na Ukrainę
przybył także Przewodniczący VMY Yancarlos Carrasco, Wicedyrektor Generalny- ks. Irving
Amaro oraz Marie Claire Balo- anglojęzyczna wolontariuszka.
Delegację z Polski stanowili: ks. Jack Kuziel (Dyrektor WMM w Polsce), s. Agnieszka Dutka
(Radna Krajowa), Ewelina Siejak (Sekretarz), Beata Gąsiorowska (Skarbik) s. Elżbieta Piętka
(Koordynatorka Prowincji warszawskiej), s. Jolanta Marek (Koordynatorka Prowincji
krakowskiej), Paulina Grzesik (Doradca Prowincji krakowskiej), s. Anna Głyżewska
(Koordynatorka Prowincji chełmińsko-poznańskiej), Joanna Siejak (Doradca prowincji
chełmińsko- poznańskiej).
28.04.2017.
W imieniu gospodarzy, ks. Vasya Zinych, oficjalnie powitał uczestników spotkania. Słowo
powitania skierował także ks. Irving Amaro, Yancarlos Carrasco oraz Claire Balo, która
odczytała list z pozdrowieniami od Ojca Generała- ks. Tomaza Marvica.
Po uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. Irving Amaro, miała miejsce pierwsza
część prezentacji „Identity” (Tożsamość). Grupa ze Słowacji przygotowała tematyczną dramę
pt. „What is in the picture?”. Przedstawiciele wszystkich obecnych na spotkaniu państw
otrzymali ramę, w której mieli ukazać jak wygląda życie Stowarzyszenia w ich krajach.
Stworzenie plakatu było zadaniem towarzyszącym całemu spotkaniu, podczas którego
odkrywane były kolejne części Wincentyńskiej tożsamości.
29.04.2017.
Modlitwa poranna, prowadzona przez grupę z Polski, skupiała się wokół tematu miłosierdzia.
Wspólna Koronka do Bożego Miłosierdzia towarzyszyła krótkiemu rozważaniu i słowom
z Dzienniczka św. s. Faustyny.
Na początku drugiej część prezentacji, międzynarodowy zespół VMY przedstawił nagrania
grup z innych krajów, które przesyłały pozdrowienia dla spotkania Słowian. Wprowadzeniem
do konferencji dotyczącej tożsamości była pantomima, której finalnym momentem było
utworzenie symbolu serca z rąk. Następnie słowo wygłosił ks. Pavol Noga- Dyrektor VMY ze
Słowacji. Postawił pytanie o tożsamość młodego człowieka i powody jego przynależności od
Stowarzyszenia. Słowianie są charakterystyczną grupą, często postrzeganą przez innych jako
pełną rezerwy, posiadającą trudny język. Jednocześnie cechuje ich gościnność
i poszanowanie tradycji. Odczytane świadectwo osoby z Ameryki, było odpowiedzią na
pytanie „Jak widzą nas inni?”. Kraje Wschodu mają ze sobą wiele wspólnego.
Udowodnieniem tego stało się zadanie, w którym uczestnicy spotkania mieli połączyć się
w grupy i znaleźć pięć słów brzmiących w ich językach tak samo. Kolejnym etapem była praca
w grupach i odpowiedź na pytania: 1. Co najbardziej cenicie w swojej tożsamości? 2. Co
z historii Waszego kraju najbardziej Was inspiruje?, 3. W jaki sposób, jako Wincentyńska
Młodzież Maryjna ze Wschodu, możemy ubogacić JMV?

Po krótkiej przerwie, każdy kraj omawiał powyższe zagadnienia.
O godzinie 15.00 odbył się różaniec, a po nim konferencja ks. Stanisława Irisika, dotycząca
kultu maryjnego w Stowarzyszeniu. Przedstawione wydarzenia z historii Polski, podkreślały
znaczenie i pozycję Matki Bożej w duchowości Słowian. Zadaniem poszczególnych grup było
zastanowienie się nad pytaniem „Jak kształtowała się pobożność maryjna w Waszym kraju?
(objawienia maryjne, wydarzenia historyczne)”.
Po Eucharystii i kolacji, grupa ze Słowacji przeprowadziła wieczór integracyjny. Dzień
zakończył się wieczorną modlitwą, podczas której każdy kraj przedstawiał swoje intencje,
prosząc Maryję o wstawiennictwo.
30.04.2017.
Kolejny dzień spotkania rozpoczął się modlitwą poranną- śpiewem Godzinek ku czci NMP.
Druga część konferencji ks. Stanisława Irisika dotyczyła objawień maryjnych na Rue du Back
i w Fatimie. Tym razem, zadaniem grup była refleksja nad pytaniami: 1. Dlaczego Maryja jest
dla nas ważna?, 2. Jakie cechy Maryi są ważne dla Słowian?, 3. Czy potrafimy dać bliskim
Jezusa, jak Maryja?, 4. Co możemy dać innym?
O godzinie 15.00 odbył się różaniec, a po nim spotkanie z Międzynarodowym zespołem
VMY. Przedstawiona została praca Sekretariatu, struktury oraz świadectwo Claire, która
podzieliła się doświadczeniami z bycia wolontariuszką. Przewodniczący VMY zachęcał do
udziału w Sympozjum Wincentyńskim, które odbędzie się 12-15.10.2017, w Rzymie, w
obecności Papieża Franciszka. Następnie podjęty został temat wyzwań, jakie stoją przed
członkami Stowarzyszenia. Przedstawiciele państw, wzięli udział w grze „Who said it?” („Kto
to powiedział?”) przypisując cytaty do ich autorów. Uczestnicy spotkania wspólnie
zastanawiali się, jakie wyzwania stoją przez Stowarzyszeniem w kontekście słów Jezusa,
Maryi i świętych Rodziny Wincentyńskiej.
Wieczorem, każdy kraj zaprezentował swoją kulturę, poprzez śpiew lub tańce w strojach
ludowych.
Dzień zakończył się adoracją Najświętszego Sakramentu.
01.05.2017.
Ostatniego dnia, modlitwę poranną poprowadziła grupa z Bośni i Hercegowiny. Następnie,
w drugiej części spotkania z Sekretariatem Międzynarodowym, poruszony został temat
konkretnego działania w Stowarzyszeniu. Każdy kraj otrzymał dokument, w którym opisał to,
co należy wyeliminować z życia Stowarzyszenia w danym kraju, co należy zredukować,
polepszyć i stworzyć. Prezentacja tego zadania, był okazją do podzielenia się działalnością
oraz pomysłami na przyszłość.
Ostatni etap spotkania to przedstawienie plakatów, nad którymi grupy pracowały przez trzy
dni. Na zakończenie, została wprowadzona rama z obrazem, który był połączeniem różnych
aspektów Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej: w centralnym miejscu postać Jezusa, nad nim
twarz św. Wincentego oraz lilie- symbol Maryi.

Zjazd Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej z krajów Europy Wschodniej, zakończył się
uroczystą Mszą Świętą.

