Doroczne Spotkanie Rady Generalnej Stowarzyszenia Cudownego Medalika
10 kwietnia 2018
Paryż, Francja
uczestnicy:
Ks. Tomaž Mavrič CM – Dyrektor Generalny
Ks. Carl Pieber CM – Sub-Dyrektor Generalny
Siostra Iliana Suárez SM – Radna Generalna
Siostra Carolina Flores Moreno SM – Sekretarz
Štefan Strieška – członek Rady Generalnej
Nicholas Gibboni – członek Rady Generalnej
Julio Adolfo Castellanos – członek Rady Generalnej
Uczestnicy zostali przyjęci na spotkanie w Domu Macierzystym Sióstr Miłosierdzia
Mszy św. na początku dnia Eucharystii przewodniczył Ks. Bernard Schoepfer CM
a koncelebrowali Ks. Tomaž Mavrič CM i Ks. Carl Pieber CM.
Spotkanie rozpoczęła modlitwa, którą prowadził Ks. Tomaž Mavrič CM.
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania
Tekst protokołu znajdował się w pakiecie dokumentów roboczych, który został rozesłany do
członków Rady przed spotkaniem. Protokół przyjęto tak jak został zredagowany.
2. Dane dotyczące ilości odwiedzin I rejestracji na stronie internetowej po publikacji
Listu na Wielki Post Księdza Tomaža Mavriča CM
Ksiądz Carl Pieber złożył sprawozdanie na temat ilości odwiedzin na stronie internetowej przy
których odwiedzających wyrażali zainteresowanie zorganizowaniem grupy Stowarzyszenia na
ich terenie i/lub poprosili poszukiwali informacji o Stowarzyszeniu.
Nicholas Gibboni przedstawił swoje sprawozdanie dostarczając dane na temat ilość odwiedzin
na stronie internetowej w miesiącach marcu i kwietniu. 755 nowych użytkowników i 3003 wizyt
(wysoki odsetek tych wizyt dotyczył strony hiszpańskojęzycznej).
Członkowie Rady zostali poproszeni o współpracę w tej kwestii. Julio Adolfo Castellanos,
Štefan Strieška i Nicholas Gibboni zostali poproszeni o śledzenie ruchu towarzysząc
ustanowionym już Radom Krajowym jak również nowym członkom zarejestrowanym za
pośrednictwem strony internetowej. Radni zostali także poproszeni o kwartalne sprawozdania
Rad Krajowych oraz o wiadomości i zdjęcia, które będą publikowane na naszej stronie
internetowej i w profilu na facebooku.
UZGODNIENIE: Ksiądz Carl Pieber CM napisze pismo do tych trzech członków Rady, w
którym przedstawi in zakres ich nowych obowiązków.
Wspomniane sprawozdania stanowią załączniki do obecnego protokołu.

3. Oferta darowizny na wybicie Cudownych Medalików
Ksiądz Carl Pieber zdał relację ze swojej wizyty do Szwajcarii, gdzie rozmawiał z jedną osobą,
która pragnie złożyć darowiznę na wybicie Cudownych Medalików. Prośba była, aby modlitwa
na Medaliku nie była wyłącznie po angielsku.
Rady Krajowe mogą skierować swoje zapotrzebowanie na medaliki do Księdza Carla Piebera.
Ksiądz Tomaž Mavrič CM skomentował to podkreślając jak ważne jest nadal ofiarować
medaliki, które mogą być noszone na szyi (do takiego medalika powinna być dołączona
informacja z wyjaśnieniem znaczenia medalika).
4. Utrzymanie strony internetowej
W porządku obrad znalazły się działania, które są niezbędne do prowadzenia strony
internetowej. Te zadania zostaną powierzone osobie, która współpracuje z Księdzem Carlem
Pieberem i pracuje jako sekretarka na część etatu.
5. Zjazd Generalny w 2020 r.
Zdecydowano, że II Zjazd Generalny odbędzie się w Meksyku w dnia 16-19 listopada 2020 r.
Temat Zjazdu to: Ewangelizacja, szczególnie młodych mężczyzn i kobiet poprzez przesłanie
Medalika. Podkreślono, że przy organizacji i uczestnictwie w Zjeździe należy unikać popadania
w rutynę. Pragniemy odbudować siłę niezbędną do zaangażowania się w proces ewangelizacji i
dlatego w naszą misyjną charakterystykę należy tchnąć nowe życie.
W trakcie Zjazdu powinniśmy pamiętać o przeznaczeniu czasu na wymianę doświadczeń.
UZGODNIENIE: Siostra Carolina Flores prześle Ks. Carlowi Pieberowi CM dane kontaktowe,
aby na Zjazd można było wykorzystać Ośrodek Episkopatu Meksykańskiego znajdującego się w
Lago de Guadalupe w Cuautitlán Izcalli (Meksyk). Ośrodek jest wyposażony w sprzęt do
tłumaczenia symultanicznego.
Na Zjazd zostaną zaproszenie inni członkowie Rodziny Wincentyńskiej i zainteresowane osoby.
Szczególna uwaga będzie skierowana na osoby z krajów, w których Stowarzyszenie jeszcze nie
zostało założone.
6. Sprawozdanie finansowe
Siostra Carolina Flores Moreno przedstawiła sprawozdanie finansowe… sprawozdanie oparte na
informacjach, które otrzymała od Ekonoma Generalnego Zgromadzenia Misji, który zarządza
funduszami. Bilans funduszy na koniec grudnia 2017 r wynosił 39.862,36 USD. Ponadto mówiła
o pieniądzach, które otrzymała bezpośrednio.
Sprawozdanie Siostry zawierało informacje o pieniądzach otrzymanych od
Krajowych od roku 2014 do dziś.

Stowarzyszeń

Zwrócono uwagę na to, że Rada Krajowa w Kamerunie nie wywiązała się ze swojego
zobowiązania płatniczego, na które się zgodzili, aby każdego roku spłacić czwartą część kwoty,
która została im pożyczona.
UZGODNIENIE: Napisać do Rady Krajowej Kamerunu i przypomnieć im o ich zobowiązaniu.
Odpowiednie dokumenty znajdują się w aneksie.
7. Różne sprawy
Dystrybucja katalogu.
Siostra Carolina Flores Moreno rozprowadzi uaktualniony katalog. Uczestnicy spotkania
przekazali dane do dokonania w nim poprawek.
Prośba o fundusze.
Przedstawiono prośbę o środki finansowe dla seminarzysty misjonarskiego z Mozambiku
Remigio Clemente Mba. Zostanie on poinformowany o możliwości otrzymania medalików po
skierowaniu prośby bezpośrednio do Księdza Carla Piebera.
Roczne sprawozdania na temat stanu Stowarzyszenia.
Otrzymano sprawozdania z następujących krajów: Austrii, Kamerunu, Kolumbii, Indii (Północ)
i Panamy.
Biuletyn kwartalny.
Siostra Carolina Flores została poproszona o dostarczenie projektu na cały rok dotyczącego
treści biuletynu kwartalnego, którego zasadniczą funkcją jest pielęgnowanie duchowości
członków Stowarzyszenia oraz przedstawienie wytycznych Kościoła.
Najbliższe spotkanie Rady.
Spotkanie odbędzie się 26 marca 2019 r. w Domu Macierzystym Sióstr Miłosierdzia w Paryżu.
Spotkanie zakończyła modlitwa prowadzona przez Księdza Tomaža Mavriča CM
tłumaczenie:
Thomas Zielinski

