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Do Wizytatorów i Wice Wizytatorów Zgromadzenia Misji

Drodzy Wizytatorzy,
Łaska i pokój Naszego Pana Jezusa Chrystusa niech wypełnią nasze serca teraz i zawsze!

Mieszkańcy Haiti wołają nas!

Tysiące osób cierpi z powodu trzęsienia ziemi o sile 7.0 stopni, które w tym tygodniu zniszczyło ich 
ojczyznę.  Wśród  cierpiących  znaleźli  się  nasi  Konfratrzy,  Siostry  Miłosierdzia  i  Rodzina 
Wincentyńska w ogólności. Sześciu Konfratrów przebywających w Haiti przeżyło trzęsienie bez 
szwanku. Dwa nasze domy wspólnotowe, w tym seminarium, nie odniosły poważnych uszkodzeń. 
Wizytator  Portoryko  dostarczył  smutną  wiadomość,  że  wskutek  trzęsienia  ziemi  jedna  Siostra 
Miłosierdzia zmarła, a druga została ranna. Dom Prowincjalny Sióstr Miłosierdzia został całkowicie 
zniszczony. Rodziny naszych konfratrów także stracili swoje domy.

Piszę obecnie, aby podzielić się refleksjami z posiedzenia Rady Generalnej, które odbyło się dzisiaj 
rano. Celem posiedzenia było uporządkowanie naszej reakcji na tą sytuację.  Zdajemy sobie sprawę, 
że apelują do nas potrzeby natychmiastowe a także potrzeby średnio- i długookresowe, które trzeba 
zaspokoić w kraju, który chciałby się odbudować. W obecnym liście skupiamy się wyłącznie na 
potrzebach najpilniejszych. Potrzeby średnio- i długookresowe znajdą się w programie zbliżającego 
się spotkania liderów Rodziny Wincentyńskiej. Przed Rodziną Wincentyńską otworzyła się szansa 
aby razem podjąć wspólne działanie na rzecz ubogich. 

Dzisiaj  rano Kuria Generalna podjęła wstępne zobowiązanie do przekazania $25.000 na zakupy 
najbardziej  potrzebnych  przedmiotów.  Pieniądze  zostaną  przesłane  do  Prowincji  Portoryko, 
ponieważ   oni  organizują  już  magazyny  do  przechowania  środków,  które  będą  przekazywane 
Siostrom  Miłosierdzia  i  Konfratrom.  Te  przedmioty  zostaną  przetransportowane  lądem  przez 
granicę Haiti z Dominikaną

Kuria Generalna odebrała zapytania od poszczególnych konfratrów i prowincji o to jak mogliby 
zareagować na tę sytuację. W interesie śledzenia darowizn ze strony Zgromadzenia preferujemy aby 
darowizny były przekazywane bezpośrednio do Kurii lub aby Wizytatorzy upoważnili Ekonoma 
Generalnego do obciążenia ich rachunków w Kurii. Wszystkie zebrane środki będą przekazywane 
telegraficznie z Kurii Generalnej do Portoryko, jeżeli będzie to potrzebne nawet codziennie.

Dziękuję Wam wszystkim za wyrazy solidarności z mieszkańcami Haiti. Mimo ich cierpień niech 
nasze modlitwy podtrzymają ich w świadomości, że Bóg wciąż z nimi jest!

Wasz brat w św. Wincentym,

G.Gregory Gay CM

Przełożony Generalny


