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Drodzy przyjaciele WMM,
„Ożywiajmy charyzmat wincentyński”
Kolejny raz z wielką radością świętujemy życzenie Matki skierowane do Katarzyny Laboure, aby utworzyła
Stowarzyszenie. Tak, jesteśmy pragnieniem Maryi Dziewicy i świętujemy w tym momencie to, co wydarzyło
się 18 lipca 1830. Jesteśmy wyrazem pragnienia naszej Matki i teraz, bardziej niż kiedykolwiek, to pragnienie
musi być obecne. Jako Jej dzieci, jesteśmy wezwani do naśladowania służby i dostępności w tworzeniu
królestwa Jej Syna na ziemi i tego jak powiedziała stanowcze TAK! My również musimy powiedzieć
Oto jestem!... aby pełnić Twoją wolę.
Jako międzynarodowe stowarzyszenie, stoimy przed kilkoma wyzwaniami, które poniżej opiszę, na które w
nadchodzących latach, Rada Międzynarodowa razem z członkami Międzynarodowego Sekretariatu VMY
będzie gotowa odpowiadać, mówiąc donośnym głosem: „Oto jestem. Jestem gotowy służyć!”.
1. Międzynarodowa współpraca WMM. W naszej podróży nie jesteśmy sami. Tysiące młodych ludzi
na całym świecie kroczy razem z innymi grupami w swoich krajach. Międzynarodowa natura naszego
Stowarzyszenia uczy nas, że bycie Wincentianami jest wspólną drogą. Od powstania, nasze
Stowarzyszenie opiera się na Radach Krajowych, na Księżach Misjonarzach i Siostrach Miłosierdzia.
Kilka lat temu rozpoczęliśmy projekt, którego celem było stanie się bardziej niezależnymi
ekonomicznie; projekt samofinansowania, który został przyjęty przez wiele krajów
i partnerów. Jednak wciąż długa droga przed nami. Dlatego w nadchodzących miesiącach, Rada
Międzynarodowa będzie komunikować się z Radami Krajowymi, prosząc o powrót do planu, który
pozwoli nam kontynuować naszą drogę do niezależności ekonomicznej, korzystając z Dokumentu
Końcowego ze Zgromadzenia Generalnego w Salamance w 2015r.
2. Przegląd Międzynarodowych Statutów. Zgodnie z prośbą Zgromadzenia Generalnego
w Salamance, Rada rozpocznie proces przeglądu statutów międzynarodowych. Dlatego, w ten sam
sposób, liczymy na udział każdego członka Stowarzyszenia. Między sobą określimy co chcemy
odzwierciedlić w naszych statutach i co chcemy w nich zmienić. Dlatego, skontaktujemy się z wami
przez kwestionariusz, w którym poprosimy o podanie waszych obaw i zapytań.
3. „Oto jestem!”: będzie tematem 2018 roku. Jak wiemy, jest to zdanie, które prowadzi nas do działania
jak Matka. Jest nas wielu i wiemy gdzie jesteśmy, co robimy, dzielimy się naszą radością
i wincentyńską służbą z innymi i poznajemy siebie. Wincentyńska Młodzieży Maryjna, gdzie jesteś?
Jaka jest twoja lokalizacja? Daj nam znać, gdzie jesteś, mówiąc…Oto jestem!
Wreszcie, kontynuujemy „Ożywianie charyzmatu wincentyńskiego”. Jesteśmy gotowi spotkać się
jako członkowie Rodziny Wincentyńskiej podczas Sympozjum z Papieżem Franciszkiem w
październiku, w Rzymie, a stamtąd powiemy: „Tu jesteśmy!”, odzyskując energię rodziny, aby
kontynuować naszą służbę.
Niech Pan nadal odnawia i motywuje nasze Stowarzyszenie; zawsze pamiętajmy, że nasza siła jest w
Panu i możemy otrzymać wiele łask przez ręce naszej Matki.
WMM, gdzie jesteś?...Oto jestem! Szczęśliwej rocznicy!
Z Maryją do Jezusa,
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