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Do członków Zgromadzenia Misji                                                              12 stycznia 2009 

 

 

Okólnik TEMPO FORTE (8 - 12 grudnia 2008) 

 

Drodzy Konfratrzy, 
 
Niech Łaska i pokój Naszego Pana Jezusa Chrystusa wypełnią wasze serca na zawsze! 

 
W dniach 8 - 12 grudnia 2008 odbyło sie regularne posiedzenie Tempo Forte. 

Chciałbym podzielić sie z Wami kilkoma ważniejszymi przedyskutowanymi punktami 
dotyczącymi ogólnego działania i kierowania Zgromadzenia. 

 
Kuria Generalna 

 
• Rozpatrzyliśmy prośbę br. Miltona Pereiry de Jesus, który po trzymiesięcznym 

doświadczeniu pracy w Kurii Generalnej, poprosił o powrót do rodzinnej prowincji. Ja i Rada 
Generalna odpowiedzieliśmy pozytywnie na tę prośbę. Posługa, jaką bracia wykonują w Kurii 
Generalnej nie jest łatwą posługą, o czym ci, którzy ja wykonywali, bardzo dobrze wiedzą. 
Jako Rada, zdecydowaliśmy się wystosować ogólną prośbę do Zgromadzenia Misji i do 
każdego z Braci, za zgodą jego Wizytatora, którzy chcieliby służyć Zgromadzeniu w Kurii 

Generalnej. Prosimy o trzyletnie zobowiązanie, ale jak to jest w zwyczaju, z trzymiesięcznym 
okresem próbnym. Każdy zainteresowany Brat powinien porozmawiać o tym ze swoim 
Wizytatorem, a następnie, jeżeli Wizytator się na to zgadza, przedłożyć swoją ofertę 
Przełożonemu Generalnemu. 

 
• Przełożony Generalny ze swoją Radą zdecydowali się zaprosić Dyrektora Generalnego 
Sióstr Miłosierdzia na coroczne spotkanie z Radą podczas posiedzenia Tempo Forte. Celem 
spotkania jest polepszenie jakości naszej posługi Siostrom Miłosierdzia na całym świecie. 

 
Kwestie ekonomiczne 

 
• Oprócz sprawozdania Ekonoma Generalnego, dyskutowaliśmy o szeregu spraw związanych 

z ekonomią, szczególnie światowy kryzys gospodarczy i wpływie jaki on wywarł światowo na 
Zgromadzenie, w szczególności w odniesieniu do inwestycji. 
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• Odbędzie się kurs dla Ekonomów Prowincjalnych na poziomie unii Ekonomów Generalnych. 
Weźmie w nim udział dwóch konfratrów z krajów angielskojęzycznych. 

 

• Dyskutowaliśmy również o przedłużeniu na okres trzech lat uczestnictwa Bernarda Meade i 
Filipa Lamblina, dwóch członków Komisji Finansowej Kurii. 

 
•  Zapoznaliśmy się z raportami rocznymi każdej prowincji. Przełożony Generalny wyśle list 
odnoszący się do każdego ze sprawozdań. Przypominam tym prowincjom, które nie 

przedstawiły swoich sprawozdań, aby zechciały to zrobić abyśmy w Kurii posiadali te 
informacje jak najszybciej. 

 
• Zatwierdzono następujące budżety: budżet domowy Kurii, budżety misji w Papui Nowej 

Gwinei, misji w El Alto, budżet międzynarodowej Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej (JMV), 
na specjalną prośbę z MISEVI, wsparcie dla jednego misjonarza w nowej misji w Angoli, 
projekt Historia, SIEV, asystenta COVIAM, Biura przy ONZ, Biura Komunikacji, Biura Rodziny 
Wincentyńskiej, Misjonarskiego Biura Solidarności (VSO). Rada zatwierdziła także darowiznę 

w kwocie $1000 fundacji Ozanam-Vincent de Paul celem opublikowania Dzieł zebrania dla 
uczczenia Giorgio La Pira. 

 
Nagroda Zmiany Systemowej i Nagroda Misyjna 

 
• Na tym posiedzeniu Rady Generalnej zdecydowano o rozsunięciu w czasie dat pomiędzy 
Nagrodą Zmiany Systemowej, która zostanie przedstawiona 25 stycznia 2009 r. i Nagrodą 
Misyjną, która zostania ogłoszona w lipcu 2010 r. W kolejnych latach zwycięzcy będą 
ogłoszeni w lipcu, dając tym samym Wizytatorom i konfratrom większą możliwość 

przedstawienia do rozpatrzenia swoich projektów. 
• Do Nagrody Zmiany Systemowej przedstawiono osiem projektów, z których trzy wybrano. 

 
Sprawozdanie Rodziny Wincentyńskiej 

 
• Siostra Maria Pilar przedstawiłą sprawozdanie ze swoich spotkań w dniach 30 września - 4 
października w Untermarchtal z Federacją Sióstr Miłosierdzia oraz w dniach 9 - 12 
października w San Pedro Sula, w Hondurasie z rodziną Wincentyńską Ameryki Środkowej. 

 
• W ramach programu CIF w listopadzie, w Paryżu, ks. Ginete wygłosił cztery konferencje 
pod wspólnym tytułem "Rodzina Wincentyńska jako partnerzy w ogólnoświatowej misji." 
 

• Niektóre z zaplanowanych przez ks. Ginete zajęć w najbliższych miesiącach to: spotkanie, 
z końcem stycznia, w Madrycie, międzynarodowych przewodniczących Rodziny 
Wincentyńskiej; warsztaty na temat zmiany systemowej Meksyku, w lutym, w Brazylii, w 
czerwcu, Kamerunie w lipcu i Bangkoku w listopadzie. Ks. Ginete będzie również uczestniczył 
Międzynarodowym Zjeździe AIC w Meksyku, w lutym oraz w afrykańskim seminarium AIC w 
Kamerunie, wykorzystując fakt,że w tych krajach będzie uczestniczył w warsztatach na 
temat przywództwa. W tym samym czasie będzie reprezentował Przełożonego Generalnego z 
posiedzeniu COVIAM, które odbędzie się po kontynentalnych warsztatach w Kamerunie. 
Ostatnim ważnym wydarzeniem 2009 r. będzie uczestnictwo międzynarodowym spotkaniu 
AMM w listopadzie. 
 

Misjonarskie Biuro Solidarności (Vincentian Solidarity Office) 
 

• Sprawozdanie złożył br. Piotr Campbell. Ostatnie działania VSO można zobaczyć na stronie 
internetowej www.famvin.org/VSO (strona w języku angielskim). 

http://www.famvin.org/VSO


 
Sprawozdanie od przedstawiciela przy ONZ 

 
• Otrzymaliśmy sprawozdanie od ks. Józefa Foleya, przedstawiciela przy ONZ. Najważniejszą 

częścią jego raportu była informacja, że rok 2009 został ogłoszony Międzynarodowym 
Rokiem Pojednania. Stanowi to o determinacji do wprowadzenia procesu pojednania w 
społeczeństwach dotkniętych lub podzielonych konfliktami. Takie procesy niezbędne są do 
ustanowienia silnego i trwałego pokoju. Zaprasza także rządy do wdrożenia stosownych 
programów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mających na celu promocję koncepcji 

pojednania, zachęcania do przeprowadzenia na ten temat seminariów i konferencji oraz 
propagowania informacji. 
 
Ks. Józef doniósł także o konferencji prasowej ONZ na temat wiosek milenijnych. Wioski te 

są integralnym wkładem do rozwoju z nadzieją na utworzenie samowystarczających wiosek 
afrykańskich. Od 2005 r. utworzono 80 wiosek w dziesięciu krajach. Ks. Foley spodziewa się, 
że idea wiosek milenijnych może zostać wdrożona przez Komisję Projektów 350 Rocznicy ze 
względu na jej bliskość z charyzmatem Wincentyńskim oraz naszymi dziełami dla Zmiany 

Systemowej. 
 
Ks. Foley pracuje nad stroną internetową. Jest ona w trakcie budowy i można ją znaleźć pod 
adresem www.cm-ngo.org 

 
Sprawozdanie z CLAPVI 

 
• W takcie ostatniego zjazdu, jaki odbyła Konferencja Wizytatorów Ameryki Łacińskiej, w 
którym uczestniczył ks. Józef Antoni Ubillús, wybrano nowy skład dyrektorów. Do 

reprezentowania Ameryki Łacińskiej wybrano: ks. Fr. Daniela Vásqueza z Prowincji Kolumbii, 
Przewodniczącego; ks. Józefa Franciszka Ramosa z Prowincji Ameryki Środkowej, Wice-
Przewodniczącego; ks. Józefa Jaira Véleza z Prowincji Kolumbii, Sekretarza oraz członków, 
ks. Silviano Calderóna z Prowincji Meksyku i ks. Agnaldo Aparecido de Paula z brazylijskiej 

Prowincji Rio de Janeiro. 
 

Misja międzynarodowe 
 

• Przyjrzeliśmy się kilku sprawozdaniom i projektom przedstawionym przez misję w El Alto. 
Superior relacjonował o sytuacji każdego z konfratrów. Otrzymaliśmy kopię roboczą 
kontraktu z diecezją. Przejrzeliśmy się projektowi dla świeckich misjonarzy. Ich 
sprawozdanie wspólnotowe i projekt apostolski zostały zaaprobowane przez Radę. W maju 

2009 r. ks. Asystent Józef Maria Nieto odwiedzi El Alto. W sierpniu wizytę złoży również ks. 
Józef Antoni Ubillús, Asystent ds. Misji. 
 
• Dobre wiadomości otrzymaliśmy z misji w Papui Nowej Gwinei. Konfrater z Nigerii, Justyn 
Eke, w końcu otrzymał wizę, przybył na miejsce i jest już w nowym domu wspólnie z 
superiorem ks. Rolly Santo. Nasz konfreter z Prowincji Puerto Rico, Tulio Cordero, zakończył 
pobyt misyjny w Papui Nowej Gwinei i wrócił do swojej prowincji macierzystej. Chciałbym 
podziękować obu, Justynowi i Tulio za ich wkład w międzynarodową misję Zgromadzenia 
Misji. 
 
• W odniesieniu do misji międzynarodowej na Wyspach Salomona, otrzymaliśmy informacje 
na temat naszych kandydatów, studentów z Papui Nowej Gwinei, którzy aktualnie 
uczestniczą w programie formacyjnym na Wyspach Salomona i Fidżi, za który 

odpowiedzialna jest Prowincja Australii. 
 

http://www.cm-ngo.org/


• W sprawie nowych kandydatów na misje , otrzymaliśmy prośby od trzech konfratrów, 
jednego do wysłania natychmiast i dwóch z chęcią włączenia się w misje międzynarodowe w 
2010 i 2011. Chociaż odpowiedź na uczestnictwo wspólnoty światowej Zgromadzenia w tych 
misjach międzynarodowych nie jest nadmierna, zainteresowanie nimi jest wystarczające. 

Jesteśmy w trakcie podejmowania starań i rozmów z kandydatami oraz ich Wizytatorami. 
 
Korzystam z okazji, zamykając ten Okólnik na temat ostatniego Tempo Forte, by życzyć 
wam wszystkim Nowego Roku pełnego szczęścia i pokoju oraz wiele energii do wypełniania 
dzieła Pańskiego, do którego nas zaprosił. Zachęcam was do ciągłego starania się o 

pogłębienie wiedzy o duchu Zgromadzenia, zawsze nawiązując do Ewangelii, do przykładu i 
nauczania św. Wincentego, pamiętając, że nasz duch i nasze dzieła powinny karmić każdego. 
(K 8) 

 

 

                                                                            Wasz brat w Świętym Wincentym,

                                                                             
                                                                                         G. Gregory Gay CM 
                                                                                       Przełożony Generalny 

 


