
Do Rodziny Wincentyńskiej

 i wszystkich przyjaciół Wincentego i Ludwiki,

Drodzy Przyjaciele, członkowie rodziny Wincentego i  Ludwiki,

W imieniu Komisji  Dziedzictwa 350 Rocznicy Śmierci  Świętego Wincentego i  Świętej 
Ludwiki z radością przedstawiam pierwsze dwa Teksty Rozważań dla Rodziny Wincentyńskiej. 
Pierwsze, przygotowane na Październik 2009 zostało napisane przez Siostrę Julmę Neo SM, z 
Prowincji Filipin, nosi tytuł: „Wspominając Wincentego i Ludwikę: dwoje wielkich proroków 
miłosierdzia”. Drugie zaplanowane na Listopad 2009 autorstwa ks. Luigiego Mezzadri CM, z 
Prowincji  Rzymskiej  nosi  jest  zatytułowane:  „Duchowość  Wincentyńska:  Spotkanie  z 
Chrystusem w ubogich”

Kolejne dziesięć  ukaże  się  po dwa co dwa miesiące. Znajdziecie  je  w  internecie  na 
stronie  famvin.org/anniversary/xx. Otrzymacie  je  także  od  swoich  moderatorów  w  każdej 
gałęzi Rodziny Wincentyńskiej używanymi przez nich kanałami dystrybucyjnymi. 

 Komisja ma nadzieję, że dzięki Tekstom Rozważań dotrze do każdego członka Rodziny 
Wincentyńskiej. Jednakże sukces zależy od inicjatywy na poziomie lokalnym. 

 Pojedynczych  członków  Rodziny  Wincentyńskiej  zapraszamy  przede  wszystkim  do 
refleksji nad tematem na każdy miesiąc i przyjęcia go do serca.

A  potem wyjdźcie na zewnątrz. Wyjdźcie do czterech różnych grup: członków swojej 
własnej  gałęzi,  członków  innych  gałęzi,  współpracowników  Miłosierdzia,  ubogich  i  osób 
potrzebujących. Będzie to moment kreatywny, okazja do otwarcia oczu na nowe możliwości. 
Błogosławieni  jesteście,  jeżeli  mieszkacie  w  regionie,  gdzie  współpraca  i  planowanie  są 
wspaniałe. W każdym przypadku inicjatywa nie ogranicza się tylko do osób kierujących.  Może 
być formalna lub nieformalna organizacja, zmieniana i rozrastająca się z miesiąca na miesiąc. 

Dumni  jesteśmy  cytując  słowa  Wincentego:  „Miłość  Boża  jest  pomysłowa  do 
nieskończoności!”  Uczyńmy kreatywność symbolem obchodów tego roku. 

Jest  to  czas  modlitwy,  refleksji,  dzielenia  się  i  działania.  Proste  gesty  przyjaźni  i 
wzajemnego  uznania,  miłość  w  działaniu,  drzwi  otwarte  na  niespodziewane  wizyty, 
zgromadzenie przy tym samym stole, odkrywanie sposobów tworzenia nowego życia wśród 
nas. Małe jest piękne. Zasiejcie nasiona. Niech wzrastają.

To  już  zostało  powiedziane,  lecz  warte  jest  powtórzenia  –  zaangażujcie 
współpracowników i ubogich. Przyjmijcie każdego osobiście, oko w oko. 

Jeżeli poszukujecie wskazówek do dzielenia się i  obchodów w waszych grupach oto 
kilka, które nam przychodzą na myśl:

1. Dzielenie się świadectwem rozpocznijcie od modlitwy albo pieśni.

http://famvin.org/anniversary


2. Zaproście  członków  grupy  by  podzielili  się  swoimi  odpowiedziami  na  pytania  z 
osobistych refleksji. Niech będzie to czas na wysłuchanie każdego. Na dyskusję będzie 
miejsce później.

3. Kiedy  każdy  ze  zgromadzonych  wypowie  się, niech  nastąpi  moment  ciszy... miejcie 
świadomość  obecności  Ducha  w  grupie  przemawiającego  świadectwem  każdego 
członka... wsłuchajcie się w Słowo.

4. Kierujący grupą może zaprosić  grupę do wymienienia  najważniejszych fragmentów, 
których wysłuchali. 

5. Następnie lider grupy może zaprosić wszystkich spontanicznej, głośnej modlitwy. 

6. Zebranie grupy można zakończyć modlitwą do Założycieli.

A  na  koniec  podzielcie  się  swoimi  doświadczeniami  z  większą  rodziną.  Witryna 
internetowa  350  Rocznicy  umożliwia  dzielenie  się  osobistymi  i  lokalnymi  przeżyciami  z 
szeroko rozumianą  Rodziną Wincentyńską. Swoje opowiadania, zdjęcia i godne odnotowania 
odkrycia kierujcie do: 350famvinen@gmail.com po  angielsku;   350famvines@gmail.com 
po hiszpańsku; 350famvinfr@gmail.com po  francusku;   350famvinit@gmail.com  po 
włosku; 350famvinpt@gmail.com po  portugalsku  oraz   350famvinpl@gmail.com po 
polsku.

Wiem, że każde z was przyłącza się do Komisji w podziękowaniach dla autorów tych 
Rozważań oraz konfratrów i sióstr, którzy wykonali tłumaczenia.

Niech Duch Święty  pomoże nam lokalnie ubogacić  się  korzystając  z  tej  wyjątkowej 
okazji. 

Pisząc w imieniu Komisji, pozostaję Waszym bratem w św. Wincentym.

[–] Hugh O'Donnell CM 

Przewodniczący 

Członkowie Komisji:

Madame Sylvie Larminat (AIC Francja)

Siostra Angeles Infante Barrera SM (Hiszpania)

Siostra Carmen Victoria Ruiz de Toro SM (Hiszpania)

Siostra Louise Sullivan SM (USA – Kanada)

Ksiądz Jose Carlos Fonsatti CM (Kurytyba, Brazylia / CIF Paryż)

Ksiądz Marcelo Manimtim CM (Filipiny / CIF Paryż)

Siostra Mariana Gruber SM (Brazylia)

Siostra Gloria Anienbonam, SM (Madagaskar)

Siostra Socorro Evidente SM (Filipiny)

Ksiądz Hugh O'Donnell CM (Prowincja Chińska)
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