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Rzym, 11 września 2020 

Świętego Jana Gabriela Perboyre 

 
 

FHA oraz możliwości i wyzwania postcovidowe 
dla Rodziny Wincentyńskiej na całym świecie 

ZŁĄCZENI MODLITWĄ, MYŚLĄ I DZIAŁANIEM 
 
Drodzy Bracia i Siostry,  

 
Niech łaska i pokój Jezusa zawsze będą z nami! 
 
Rok 2020 ledwo się zaczął, kiedy przyniósł nam tak wiele nieoczekiwanych wyzwań, 

niepewności, cierpienia i śmierci mających wspólny mianownik: wirus COVID-19. 
 
Gdy wirus rozprzestrzeniał się z jednego kraju do drugiego, obejmując swym zasięgiem 

cały świat, różne gałęzie Rodziny Wincentyńskiej rozpoczęły działania mające na celu złago-
dzenie wielu szkodliwych skutków, jakie przyniósł on ludzkości. Na szczeblu międzynarodo-
wym, Rodzina Wincentyńska: 

 
1) przesłała słowa zachęty z zapewnieniem o nieustannej modlitwie do wszystkich człon-

ków zgromadzeń i stowarzyszeń, również do tych, które nie przynależą oficjalnie do 
konkretnej gałęzi wincentyńskiej, ale inspirują się duchowością i charyzmatem św. 
Wincentego a Paulo i żyją nimi w codzienności. W tym trudnym czasie, prosimy Pana, by 
nieustannie błogosławił licznym oraz wspaniałym posługom i dziełom miłosierdzia 
podejmowanym dla Ubogich przez poszczególne gałęzie. Dzieła te są kształtowane przez 
tego samego ducha i ten sam charyzmat i naprawdę są znakiem, że „Królestwo Boże jest 
blisko” i że jest dla Ubogich. To przesłanie jest tak ważne jak nigdy dotąd. 
 

2) zachęciła swych członków do modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Gabriela 
Perboyre, CM, pierwszego kanonizowanego świętego Chin, prosząc o uzdrowienie 
chorych dotkniętych wirusem COVID-19 oraz o siłę dla personelu medycznego, pra-
cowników socjalnych, osób niosących pomoc duchową, władz publicznych i wszystkich, 
którzy na wszelkie możliwe sposoby starają się złagodzić cierpienia spowodowane 
pandemią. Była to odpowiedź na liczne sugestie, ponieważ św. Jan Gabriel zginął śmiercią 
męczeńską przez uduszenie na krzyżu w 1840 w Wuhan, chińskim mieście, w którym wirus 
COVID-19 pojawił się po raz pierwszy.  
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Niedawno została napisana modlitwa z prośbą o wstawiennictwo św. Jana Gabriela 
Perboyre przez ks. Andrzeja Jarosiewicza, proboszcza Bazyliki Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Bolesławcu, w Polsce. Po odkryciu relikwii św. Jana Gabriela 
Perboyre, kilka miesięcy temu relikwiarz został umieszczony na ołtarzu głównym, na 
którym można codziennie oglądać relikwie i oddawać im cześć. Wraz z proboszczem, 
chciałbym zachęcić Rodzinę Wincentyńską do odmawiania tej modlitwy i szerokiego 
rozpowszechniania jej. 
 

Modlitwa do św. Jana Gabriela Perboyre, CM 
 

Święty Janie Gabrielu Perboyre, prezbiterze męczenniku, 
racz wejrzeć na modlitwę Kościoła, któremu całe życie służyłeś. 

Prosimy Cię o łaskę oddalenia od nas epidemii koronawirusa,  
która pustoszy ludzkość,  

a która wzięła swe źródło z miejsc uświęconych  
Twoją posługą misyjną i męczeńską śmiercią. 

Przez miłość do Rodziny Kościoła, prosimy Cię o ratunek dla wszystkich zarażonych, 
o siły i cierpliwość dla zaangażowanych w posługę medyczną, 

o światło Ducha Świętego dla sprawujących władzę 
starających się opanować sytuację, 

o pokój serca dla przeżywających trwogę. 
Wyproś łaskę wiecznego szczęścia dla tych, którzy odeszli do wieczności 

w wyniku tej pandemii, 
pociesz nadprzyrodzoną nadzieją ich rodziny. 

Niech Twoja ofiarna, męczeńska śmierć przez uduszenie na chińskiej ziemi 
uprosi nam u Boga łaskę uwolnienia od pandemii 

siejącej śmierć, trwogę, niepewność w świecie nas otaczającym. 
Razem z Tobą we wspólnocie Kościoła, 

którą wzorem Zbawiciela 
umiłowałeś do końca, 

wzywamy dziś orędownictwa Wniebowziętej Matki Kościoła  
w słowach: 

Pod Twoją obronę uciekamy się,  
Święta Boża Rodzicielko. 

Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, 
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, 

Panno chwalebna i błogosławiona. 
 

3) zorganizowała spotkanie modlitewne zatytułowane: „Modlitwa Rodziny Wincentyń-
skiej za świat w potrzebie” w intencji tych, którzy cierpią z powodu strasznych następstw 
wirusa COVID-19, z powodu rasizmu i innych „pandemii” uwłaczających godności 
ludzkiej. W przyszłości planujemy powtórzyć to doświadczenie modlitwy, które jest 
możliwe dzięki nowoczesnym technologiom. 
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W samym środku pandemii COVID-19, w Libanie doszło do innej tragedii. 

Wybuch w Bejrucie spowodował wielkie straty w ludziach i straty materialne: wiele osób 
zmarło lub zostało rannych, a ponad 300.000 rodzin znalazło się bez dachu nad głową. 

 
Po raz kolejny Rodzina Wincentyńska zareagowała energicznie, by złagodzić cier-

pienia fizyczne, psychiczne oraz szkody materialne. Poszczególne gałęzie skontaktowały się 
ze swymi członkami w Libanie, by wspomóc ich w niesieniu pomocy wielu osobom, które  
w ciągu kilku minut straciły wszystko. Wraz z Międzynarodową Komisją Sojuszu na rzecz 
Bezdomnych (FHA) Komitet Wykonawczy Rodziny Wincentyńskiej (VFEC) zainicjował 
również kampanię pomocy setkom tysięcy bezdomnym w stolicy Libanu, za pośrednictwem 
Rady Krajowej Rodziny Wincentyńskiej w Libanie, koordynowanej przez Przewodniczącego 
krajowego tejże Rady, ks. Ziad’a Haddad’a, CM. 

 
To tragiczne wydarzenie oraz tak wiele innych na całym świecie jak: wojny, trzęsienia 

ziemi, powodzie i inne klęski żywiołowe, wyraźnie pokazują jak ważny jest model szybkiego 
reagowania na naglące potrzeby w jak najbardziej zorganizowany i skuteczny sposób. 
Pragniemy stawać się coraz bardziej wrażliwymi i skutecznymi narzędziami w rękach Jezusa, 
by dawać świadectwo o Jego miłosierdziu, współczuciu i miłości, dokądkolwiek zechce nas 
posłać. 

 
Aby wzmocnić obecne praktyki, modelem Rodziny Wincentyńskiej w świecie 

powinno być dalsze wspólne – jako Rodzina i jako ruch – rozwijanie konkretnej praktyki 
działania i odpowiadania na wołania Ubogich. Każda gałąź – niezależnie od tego, czy jest 
duża czy mała – jest bezcenną częścią cudownej mozaiki tworzącej Rodzinę Wincentyńską. 
Gdy dodamy do tego członków Rodziny Wincentyńskiej w szerszym tego słowa znaczeniu, 
wówczas razem stajemy się siłą, na którą Ubodzy na całym świecie mogą liczyć. 

 
Po raz pierwszy wszyscy przedstawiciele międzynarodowi 160 gałęzi Rodziny 

Wincentyńskiej: Przełożeni Generalni i Przewodniczący, zostali zaproszeni do Rzymu  
w styczniu tego roku, aby się ze sobą spotkać, podzielić, wysłuchać się, opracować plany  
i podjąć konkretne kroki w kierunku przyszłości. Temat brzmiał następująco: „Rodzina Win-
centyńska idzie naprzód” na początku piątego wieku naszej wspólnej duchowości i charyz-
matu. 
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Jednym z tematów był Sojusz Rodziny Wincentyńskiej na rzecz Bezdomnych 
(FHA), którego częścią jest Kampania 13 domów. W trakcie rozmów na ten i inne tematy, 
uczestnicy podkreślili konieczność dalszego rozwoju współpracy oraz wzajemne wsparcie 
we wspólnej odpowiedzi na potrzeby Ubogich. Komitet Wykonawczy Rodziny Wincentyń-
skiej potwierdził refleksję przeprowadzoną podczas tego spotkania, że FHA wraz z Kampa-
nią 13 domów jest inicjatywą charytatywną jednoczącą Rodzinę Wincentyńską, a zatem 
powinna być mocno w niej promowana, by trafić do serca każdego członka, aby wszyscy 
aktywnie włączyli się w tę wspólną inicjatywę. 

 
Ponieważ potrzeby Ubogich są nieskończone, niektóre z nich są priorytetowe w za-

leżności od kraju, w którym różne gałęzie tak dobrze na nie odpowiadają. Jednakże Sojusz 
Rodziny Wincentyńskiej na rzecz Bezdomnych jest naszym wyjątkowym wspólnym 
projektem. Dlatego też należy go promować, rozwijać i wprowadzać w 156 krajach, gdzie 
Rodzina Wincentyńska jest obecna, aby żadne zgromadzenie czy stowarzyszenie nie 
pozostawało poza nim, ale by wszystkie wzięły aktywny udział w tej inicjatywie we wszystkich 
zakątkach świata, gdzie żyjemy i służymy. 

 
Sojusz (FHA) ma już trzy lata i już przyniósł wspaniałe rezultaty. Należy w dalszym 

ciągu rozwijać, intensyfikować oraz rozszerzać wysiłki na rzecz 1,2 miliarda bezdomnych: 
osób mieszkających na ulicy, uchodźców zmuszonych do opuszczenia swoich domów oraz 
osób żyjących w nieodpowiednich warunkach mieszkaniowych. Z powodu wirusa COVID-19 
ich liczba na świecie gwałtownie wzrasta. 

 
Chciałbym powrócić do niektórych punktów ubiegłorocznego listu napisanego z okazji 

Uroczystości św. Wincentego a Paulo, które – o czym jestem przekonany – są kluczowe, 
abyśmy mogli zrobić postępy, tak aby 160 gałęzi modliło się, myślało i działało razem. W tym 
roku, jesteśmy w sposób szczególny zaproszeni, by jako Rodzina Wincentyńska, jako ruch 
wincentyński bardziej zaangażować się w FHA, gdyż orędzie Papieża Franciszka na 106. 
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy – który opatrznościowo będzie obchodzony 27 września 
2020 – mówi o jednej z grup osób, którym pomagamy za pośrednictwem FHA. Z tego też 
względu, tegoroczna Uroczystość św. Wincentego a Paulo staje się niezwykłą okazją do 
potwierdzenia naszego uczestnictwa albo zobowiązania się do aktywnego włączenia się  
w FHA, jak również w projekt „13 domów”. 

 
FHA sprzyja jedności w naszej Rodzinie, gdy chodzi o odpowiadanie na ogromne 

potrzeby bezdomnych. Międzynarodowi koordynatorzy i członkowie Rady administracyjnej 
FHA, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w dziedzinie bezdomności, są do dyspo-
zycji całej Rodziny Wincentyńskiej, służąc informacją i wsparciem. Powinniśmy jak naj-
prędzej dojść do punktu, w którym problem bezdomności nie będzie rozwiązywany 
indywidualnie – czy to przez jedną osobę, czy przez jedną gałąź – ale przez całą Rodzinę 
na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Każda gałąź powinna wnieść swą 
długą historię służenia bezdomnym, swoje doświadczenie, profesjonalizm i środki, by 
wspólnie sprostać temu wyzwaniu. Papież Franciszek podkreśla w swoim orędziu: „By budo-
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wać, trzeba współpracować (...) musimy starać się o zapewnienie współpracy międzynarodo-
wej, globalnej solidarności i lokalnego zaangażowania, nikogo nie pomijając”. 

 
W tym celu chciałbym zachęcić 160 gałęzi Rodziny Wincentyńskiej, by stały się 

aktywnymi współpracownikami inicjatywy Sojuszu Rodziny Wincentyńskiej na rzecz bez-
domnych (FHA) poprzez: 
 

a) skontaktowanie się, jeżeli jeszcze tego nie uczyniliście, z Panią Yasmine Cajuste 
(fha.info@famvin.org), członkinią komitetu koordynacyjnego FHA, w celu uzyskania 
informacji i materiałów. Możecie również odwiedzić stronę internetową FHA: 
vfhomelessalliance.org;  

b) dzielenie się i przesyłanie do Pani Cajuste bogactwa wiedzy, doświadczeń oraz 
zasobów zdobytych przez każdą gałąź w dziedzinie bezdomności; 

c) umieszczenie tego celu w rocznym planie działań poszczególnej gałęzi, która jeszcze 
nie uczestniczy aktywnie w FHA na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokal-
nym; 

d) dzielenie się informacjami pochodzącymi z FHA ze wszystkimi członkami, aby każdy 
był zaznajomiony z tą inicjatywą i chciał stać się jej aktywnym uczestnikiem wraz  
z innymi gałęziami na ich obszarze służby; 

e) zachęcanie członków do aktywnego udziału w krajowych Radach Rodziny Wincen-
tyńskiej w krajach, w których zostały one utworzone, a w krajach, gdzie jeszcze ich 
nie ma, zachęcanie liderów poszczególnych gałęzi do gromadzenia się w konkretnym 
celu, jakim jest wspólne włączenie się w inicjatywę FHA. 

 
Walka z bezdomnością jest jednocześnie jedną z odpowiedzi na COVID-19. Jeżeli 

jakaś osoba nie ma gdzie mieszkać, wszelkie inne wysiłki zmierzające do wyeliminowania 
COVID-19 nie przyniosą pożądanego skutku, gdyż środki zapobiegawcze i leczenie medyczne, 
by były skuteczne, wymagają odpowiedniego zakwaterowania dla danej osoby. 
 

Pandemia wirusa COVID-19 przyniosła nam, jako poszczególnym osobom i członkom 
światowej Rodziny Wincentyńskiej, wiele możliwości jak również wyzwań. Podobnie będzie 
w okresie postcovidowym. Papież Franciszek nieustannie przypomina, że świat i my jako 
poszczególne osoby, nie możemy pozostać tacy sami po COVID-19. Staniemy się lepsi albo 
cofniemy się i staniemy się gorsi. Dotyczy to również naszej Rodziny, naszego wincentyń-
skiego ruchu. Tak wiele wspaniałych rzeczy zostało już podjętych podczas pandemii jak: nowe 
formy spotkań modlitewnych, rozdawanie żywności we współpracy z innymi czy też inne 
inicjatywy i jeszcze wiele innych będzie zainicjowanych w tzw. okresie postcovidowym, zbli-
żając coraz bardziej naszą Rodzinę.  

 
Oby Uroczystość św. Wincentego a Paulo była okazją do podjęcia wspólnego zaanga-

żowania, do wzajemnej pomocy, abyśmy podczas przyszłorocznych obchodów mogli ogłosić 
z wielką radością, że cel, jakim jest aktywny udział 160 gałęzi Rodziny Wincentyńskiej w FHA 
stał się rzeczywistością, na chwałę Jezusa i dla dobra Ubogich. 
 

mailto:fha.info@famvin.org
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Życzę wszystkim głębokiego doświadczenia uprzedzającej nas Opatrzności Bożej, gdy 
wkraczamy w czas możliwości i wyzwań postcovidowych. 
  

Niech Matka Boża od Cudownego Medalika, św. Wincenty a Paulo, wszyscy święci, 
błogosławieni i słudzy Boży Rodziny Wincentyńskiej w dalszym ciągu wstawiają się za nami 
i nas inspirują na tej drodze! 
 

Wasz Brat w św. Wincentym,  
 

Tomaž Mavrič, CM 


