
Rozważanie I: październik 2009

Sr. Julma C. Neo SM,  Prowincja Filipin
tłumaczenie: Tomasz Zieliński,

 

 WSPOMINAJĄC WINCENTEGO I 
LUDWIKĘ 

DWOJE WIELKICH PROROKÓW 
MIŁOSIERDZIA

Obchody są kolektywnym wspominaniem wydarzeń znaczących dla grup i wspólnot. 
W określonym  momencie  łączą  ze  sobą  przeszłość,  teraźniejszość  i  przyszłość.  Wzbudzają 
wdzięczność za przeszłość, wzmacniają zaangażowanie w teraźniejszość i rodzą nadzieję na 
przyszłość.

Świętując 350 rocznicę śmierci  Wincentego i  Ludwiki  to nie  samą śmierć  jako taką 
chcemy wspominać. Wspominać chcemy śmierć jako kulminację ich życia, które odcisnęło się 
na historii ze względu na to co reprezentowali swoim życiem. Byli symbolami miłosierdzia. 
Byli dwoma wielkimi prorokami miłosierdzia.

Wzniecanie ognia na nowo

W  swoich  życiorysach,  listach  i  konferencjach  Wincenty  i  Ludwika  wydają  się 
zwyczajnymi osobami ze swoimi  słabościami które  były jednak  zdolne osiągnąć wysokie 
szczyty  świętości.  W  odznaczający  się  sposób  pokazali  jak  potęga  łaski  może  przemienić 
kruchą ziemską jednostkę w skuteczne narzędzia Bożego projektu.

Wincenty był przedsiębiorczym, młodzieńcem urodzonym na wsi,  który nieustannie 
poszukiwał szerszych horyzontów.  Pierwsze ambicje awansu społecznego rozwijał poprzez 
posługę kapłańską pomocy własnej rodzinie, którą szczerze kochał. Posiadał dar niesamowitej 
zdolności  do nawiązywania relacji  z bardzo różnorodnymi osobami – ubogimi i  bogatymi, 
dostojnikami kościelnymi i politykami, szlachetnie urodzonymi i wieśniakami, mężczyznami i 
kobietami,  duchownymi  i  świeckimi.  Później  dobrze  wykorzysta  ten  dar  spełniając  swoje 
marzenie  o  posłudze  ubogim.  Współcześni  nam  ludzie,  nieustannie  poszukujący  „czegoś 
więcej” w życiu mogą czerpać odwagę z życia Wincentego.

Chociaż Ludwika urodziła się i dorastała cierpiąc jako osoba towarzysząca na stałe, nie 
pozwoliła  aby to powstrzymało ją  od osiągania celów życia.  Była kochającą żoną,  oddaną 
matką  nieustannie  zajętą  jedynym  synem.  Kiedy  owdowiała,  nadal  docierała  do  innych, 
zwłaszcza ubogich. Odkrywszy, z pomocą Wincentego, swoje powołanie życiowe, została jest 
wierną  przyjaciółką  i  współpracownicą.  Wspólnie  założyli  Siostry  Miłosierdzia  -  radykalnie 
nowy  styl  życia  konsekrowanego  kobiet  w  tamtych  czasach.   Wiele  dzisiejszych  kobiet  - 
zakonnic i świeckich, samotnych, wdów i zamężnych - odnajdzie w Ludwice inspirujący model 
osoby,  której  w  końcu  "udało  się"   pomimo  ograniczeń  narzuconych przez  pochodzenie, 
naturę i okoliczności.
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Po 350 latach,  Wincenty i  Ludwika nadal  poruszają  i  inspirują pokolenia.  Ogień ich 

miłosierdzia  nadal  płonie  i  zapala  innych.  Celebrowanie  ich  rocznicy  śmierci  ponownie 
rozpala ten ogień w nas. Zamienia przeszłość w żywą przemieniającą się  teraźniejszość.

Oni mieli odwagę by marzyć

W  swoim  życiu  Wincenty  i  Ludwika  z  bezustanną  pasją  dążyli  do  zrealizowania 
marzenia, w które wierzyli...  marzenia, które było jak spalający ich ogień. Marzyli o tym by 
oddać  się  całkowicie  aby  naśladować  Chrystusa  ewangelizując  i  służąc  ubogim w  swoich 
czasach.  To  marzenie  było  jak  Gwiazda  Polarna,  która  kierowała  każdą  ich  decyzją,  którą 
podejmowali i każdym krokiem, który stawiali.

Wincenty i Ludwika nie urodzili  się z tym marzeniem. W rzeczywistości,  w młodości 
mieli inne marzenia... marzenia takie jakie mamy wszyscy. Lecz kiedy próbowali  zrealizować 
te wczesne marzenia, nieustannie trapiły ich rozczarowania, niepowodzenia, nieprzewidziane 
zwroty i zakręty jakby niewidzialna ręką stawała na przeszkodzie ich spełnienia. 

Stopniowo, Wincenty i Ludwika odkrywali znaczenie tych wydarzeń, które wydawało 
się, że odwracają ich od spełnienia marzeń. W rzeczywistości były to tajemnicze Boże sposoby 
objawienia im ich życiowego powołania. Wincenty i  Ludwika byli otwarci na to objawienie i 
pozwalali Duchowi, się prowadzić.

Zarówno Wincentego jak Ludwikę przez pewien czas dręczyły głębokie wątpliwości w 
wierze… wątpliwości, które były dla nich prawdziwymi  "ciemnymi nocami”.  Lecz oświecenie 
u Ludwiki i mocne postanowienie u Wincentego by służyć ubogim zmieniły bieg ich życia. 
Odtąd Bóg stał się dla nich wszystkim. Na bok odłożyli wcześniejsze marzenia aby pójść za 
Bożym  powołaniem...  powołaniem, które ujawniło się za pośrednictwem wydarzeń i osób. 
Przyłożywszy ręce do pługa ani Wincenty, ani Ludwika nigdy nie spoglądali wstecz.

W epoce nigdy nie kończących się wojen prowadzonych z politycznych i religijnych 
powodów i ubóstwa, które nie mieściło się w wyobraźni, Wincenty i Ludwika mieli odwagę by 
śnić...   pozornie  niemożliwy  sen.  Ale  dzięki  Opatrzności  prowadzącej  i  wspierającej  ich 
nadzwyczajnymi  darami,  którymi   natura  hojnie  ich  obdarzyła  i  błogosławieństwem  w 
różnych okolicznościach, marzenie Wincentego i Ludwiki powoli nabierało kształtu... Bractwo 
Miłosierdzia, Zgromadzenie Misji, Panie Miłosierdzia i Siostry Miłosierdzia.

Dążąc do spełnienia swojego marzenia ze stanowczym, jednoznacznym nastawieniem, 
Wincenty i Ludwika przecierali nowe szlaki nieświadomi, że te szlaki znacząco przyczyniły się 
do odnowy Kościoła i społeczeństwa w siedemnastowiecznej Francji... i poza nią.

Podtrzymywanie ich marzenia dzisiaj

Kiedy wspominamy Wincentego i  Ludwikę,  wdzięczni jesteśmy za  charyzmat jakim 
Bóg ich obdarzył...  charyzmat, który jako założyciele przekazali Rodzinie Wincentyńskiej jako 
dar dla Kościoła i dla świata.

Kreatywna wierność  to  druga twarz  wdzięczności  za  dar  Wincentego  i  Ludwiki.  Ta 
wierność  odsyła  nas  z  powrotem  do  źródeł  historii  Wincentyńskiej...  zaprasza  nas  do 
odczytania teraźniejszości w świetle ich marzenia...  ponownego odczytania ich marzenia w 
świetle dzisiejszego dnia.
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Gdyby Wincenty i Ludwika byli dzisiaj w naszym otoczeniu, jak odbieraliby dzisiejszą 
sytuację w świetle Chrystusa, którego chcieli naśladować? Jakimi słowami mówiliby do nas? 
Jak  zareagowaliby  na  nowe  sytuacje,  którym  dzisiaj  stawiamy  czoło?  Jakich  dokonaliby 
wyborów?

Nasz świat, na wiele sposobów jest radykalnie różny od świata Wincentego i Ludwiki. 
Narzucają się nam nowe pytania. W świecie, który wygenerował nowe formy ubóstwa, nowe 
oblicza  biedy,  kto  i  co  powinno  być  naszym  priorytetem?  Wincenty  i  Ludwika  nieustanie 
uważali na wydarzenia jako "miejsce" (locus) spotkania Ducha. W świecie z obsesją na temat 
"błyskawiczny" i "super szybki", jak możemy być nadal naprawdę uważni i wnikliwi?

Jak  dzisiejsza  świadomość  głębokiego  wpływu  wzajemnych  relacji,  struktur 
społecznych i środowiska na człowieka oddziaływa na naszą "posługę całej osobie"? W obliczu 
niemal absolutnego zawierzenia technologii  i  nauce,  i  co do skuteczności  i  co możliwości 
jakie  jest  to  "więcej",  które  nasza  Wincentyńska  posługa  może  zaoferować  nam 
współczesnym?

Naszym  jest  świat,  który  pragnie  być  bardziej  globalny,  wykraczać  poza  granice 
rasowe, kulturowe, etniczne, klasowe, płciowe czy religijne. Co to pociąga za sobą w naszej 
pracy z ubogimi... w naszej praktyce współpracy?

Nasz  świat  rozrósł  się  jako  coraz  bardziej  zsekularyzowany  i  zwrócony  na  samego 
siebie...  ale  jednocześnie  zaniepokojony  sprawiedliwością  społeczną.  Jakie  stawia  to 
wyzwania  przed  posługą  Wincentyńską,  dla  której  wizja  wiary  i  motywy  miłosierdzia  są 
pierwszoplanowe?

Rocznicę  śmierci  Wincentego i  Ludwiki  obchodzimy  w trakcie  bezprecedensowego 
światowego kryzysu... moralnego, kulturowego, ekonomicznego i duchowego. W jaki sposób 
mamy na nowo odczytać marzenie Wincentego i Ludwika w świetle tej rzeczywistości?

Lud  Izraela  odczytał  na  nowo  Przymierze  z  Jahwe  z  perspektywy  doświadczanego 
kryzysu jakim było wygnanie. Czyniąc to odkryli na nowo znaczenie swojej tożsamości jako 
Lud Boży. Wincenty na nowo odczytał Ewangelię w oparciu o swoje doświadczenie ubogich i 
niepokojów  grożących  rozdarciem  społeczeństwa  i  Kościoła  w  jego  czasach.  Dzięki  temu 
odkrył swoje powołanie życiowe i uwolnił marzenie, które odznaczyło jego epokę.

Aby głębiej rozważyć życiorysy i dzieła Wincentego i Ludwiki...  aby wysłuchać pytań 
zadawanych przez nasze czasy...  aby pozwolić sobie by one były naszym wyzwaniem... aby 
wspólnie  szukać  niektórych  odpowiedzi  trzeba  dobrze  celebrować  rocznicę  śmierci 
Wincentego i Ludwiki. Należy sprawić by marzenie żyło.

Podążanie przed siebie...Razem

Jesteśmy  spadkobiercami  wielkiego  dziedzictwa...  synowie  i  córki  dwojga  wielkich 
proroków miłosierdzia. W tym wspólnym dziedzictwie jest nasza duma. Wzmacniają się nasze 
więzy.  Przy   bardzo  licznych  członkach  na  wszystkich  kontynentach,  jako  Rodzina 
Wincentyńska posiadamy wielki  potencjał  do uczynienia zmian w naszych czasach tak jak 
Wincenty i Ludwika robili to w swoich.

Opowiada się  o młodym człowieku, synu gwiazdy baseballa. W pierwszym sezonie jego  
gra rozczarowała. W drugim sezonie radził sobie tak źle, że pewny był usunięcia z zespołu.

3



Pewnego dnia zdobył homerun. Sprawy dla niego nabrały innego obrotu.  Odnalazł  się.  
Nieustannie  zdobywał  punkty.  To  był  dla  niego  punkt  zwrotny.  W  końcu  poszedł  do  
specjalistów. Jeden z nich spytał go „co spowodowało tak duża zmianę?” Odpowiedział, że  
jeden z arbitrów, który widział  grę jego ojca powiedział  mu: „Dostrzegam w tobie jego  
geny. Masz ramiona swojego ojca.”

My, mamy „geny” Wincentego i Ludwiki.  Mamy ich serca i ich ducha.  Wierność ich 
dziedzictwu  przynagla  nas  do  podążania  przed  siebie  razem...  aby  być  prorokami 
miłosierdzia w dzisiejszym świecie.  Dzisiejsza rzeczywistość, np. dominacja gigantycznych 
ponadnarodowych  korporacji,  holdingów  i  konglomeratów  wzywają  do  zbiorowego 
świadectwa.  Wyzywają nas do stania się, nie prostymi pojedynczymi prorokami, ale „rodziną 
proroków”.

W epoce gdy niesprawiedliwość przybrała wymiar globalny, marzenie Wincentego i 
Ludwiki  pobudza nas do formowania w ramach Rodziny Wincentyńskiej  sieci  miłosierdzia, 
które wrażliwe na wydarzenia i ubogich, pomysłowe i śmiałe w swoich reakcjach manifestują 
nieprzemijającą nowość charyzmatu Wincentyńskiego. Tworzą fale nadziei na przyszłość.

Dla nas, Rodziny Wincentyńskiej, obchody 350 rocznicy śmierci Wincentego i Ludwiki 
są prawdziwym czasem łaski, korzystnym momentem by "nasze korzenie głęboko zanurzyć w 
miłosierdziu a nasze gałęzie rozpostrzeć nad  misją"... by być prorokiem i generować nadzieję. 
Poprzyjmy je. 

„Pewnym jest, że kiedy miłosierdzie mieszka w duszy, przejmuje w posiadanie wszystkie jej  
władze.  Nie daje jej  odpocząć.  Jest  ogniem  stale  aktywnym. Raz rozpalona nim osoba,  
pozostaje nim oczarowana”. (SVP, Powtórzenie Rozmyślania, 4 sierpnia, 1655)

„Proszę,  usługujcie  nadal   naszym  drogim  panom  z  wielką  łagodnością,  szacunkiem  i  
serdecznością, zawsze widząc w nich  Boga”.  (SLM, List 361, czerwiec 1653)

Wskazówki do osobistej refleksji

1. Jak konkretnie życie Wincentego i Ludwiki wpłynęło na twoje życie?

2. Które z wyzwań stawianych przez współczesny świat naszej Wincentyńskiej posłudze 
ubogim  jest  twoją  największą  troską?  Dlaczego?  Jakie  kroki  możemy  podjąć  jako 
Rodzina Wincentyńska by rozwiązać ten problem?

3. Jaka jest nadzieja dla

a) ciebie samego jako członka Rodziny Wincentyńskiej

b) twojej gałęzi Rodziny Wincentyńskiej

c) całej Rodziny Wincentyńskiej na świecie 

aby marzenie Wincentego i Ludwiki trwało?
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