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List z okazji Uroczystości św. Wincentego a Paulo

Do wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej

Drodzy Bracia i Siostry w św. Wincentym,

Niech łaska i pokój Jezusa zawsze będą z nami!

W tym roku 2018, po raz pierwszy obchodzimy Uroczystość św. Win-
centego na początku piątego wieku charyzmatu wincentyńskiego. Jako 
pierwszy krok na tej drodze, jeszcze raz chciałbym zaproponować dwie 
następujące inicjatywy:

a)  Odnowić i pogłębić naszą relację ze Świętymi, Błogosławiony-
mi i Sługami Bożymi Rodziny Wincentyńskiej z całego świata 
jako wzór życia charyzmatem wincentyńskim.

b)  Odnowić i pogłębić „kulturę powołań”.

Na dzień dzisiejszy Rodzina Wincentyńska jest obecna w 156 kra-
jach na całym świe-cie. Aby uczcić Uroczystość św. Wincentego a Paulo we 
wspólnotach, parafiach, szkołach,na uniwersytetach i w innych miejscach 
służby oraz poprzez projekty, w jakie są zaangażowane różne gałęzie Ro-
dziny Wincentyńskiej, na początku piątego wieku charyzmatu wincentyń-
-skiego zachęcam, abyście w tym roku skupili się na pierwszym punkcie:

Pogłębić naszą relację ze Świętymi, Błogosławionymi i Sługami Bo-
żymi Rodziny Wincentyńskiej.

W tym celu zachęcam osoby z różnych gałęzi (zaangażowane we 
wspomniane wyżej dzieła) do wyboru jakiegoś Świętego, Błogosławione-
go lub Sługi Bożego Rodziny Wincen-tyńskiej i przygotowania prezentacji 
o nim w obrębie poszczególnych grup. Ponadto, opra-cujcie konkretny 
plan mający na celu przedstawienie wybranego Świętego, Błogosławione-
go lub Sługę Bożego w sąsiedztwie, wiosce, dzielnicy lub w innym dowol-



nie wybranym miejscu poza Waszą wspólnotą lub grupą. Przedstawienie 
członka Rodziny Wincentyńskiej – którego życie jest przykładem realizo-
wania charyzmatu w historycznym miejscu i czasie, w których Bóg pozwo-
lił mu żyć, by mógł wypełnić swą misję – będzie wspaniałym środkiem, by 
dzielić się dziedzictwem, duchowością i charyzmatem św. Wincentego a 
Paulo.

Oto kilka dodatkowych propozycji pomocnych w opracowaniu tego 
projektu:

1) Przyjrzyjcie się liście ze wszystkimi Świętymi, Błogosławionymi i Słu-
gami Bożymi Rodziny Wincentyńskiej.

2)  Wybierzcie według rozeznania taką osobę, która w Waszym środo-
wisku lub miejscu posługi najlepiej przemówi do ludzi, którym ją 
zaprezentujecie.

3)  Utwórzcie niewielką ekipę odpowiedzialną za przygotowanie tego 
projektu, która:

a)  rozważy, jaki byłby najlepszy sposób przekazania życia, ducho-
wości i charyzma-tu wybranej osoby,

b) opracuje narzędzia, by przedstawić informacje za pomocą pro-
gramu PowerPoint, broszur, Internetu, mediów społecznościo-
wych, YouTube, Instagramu, itd.

4)  W sposób szczególny zachęcajcie młodzież do pójścia w ślady tej 
osoby, proponując na przykład rozważenie powołania do życia kon-
sekrowanego jako siostra, brat czy kapłan (pogłębiając w ten spo-
sób kulturę powołań).

5)  Jeżeli nie jesteście w stanie przygotować albo dać począ-
tek jakiejś inicjatywie przy okazji Uroczystości św. Win-
centego a Paulo, powołajcie ekipę, która się tym zajmie  
i w dniu tej Uroczystości poinformujcie innych o niej. Określcie rów-
nież, w jaki sposób, gdzie i kiedy zajmiecie się opracowaniem Wa-
szego projektu i przygotowa-niem różnych prezentacji.

6)  Zachęcajcie innych do modlitwy w różnych potrzebach za wsta-
wiennictwem wybra-nego Świętego, Błogosławionego lub Sługi 
Bożego oraz do ufności w jego wstawien-nictwo u Boga. Bądźcie 
otwarci na łaski, cuda, uzdrowienia na duszy i ciele oraz na na-
wrócenia. W tym celu ułóżcie modlitwę za wstawiennictwem któ-



regoś z nich, dołączając do niej adres pocztowy lub mailowy, na 
który będzie można przesyłać informacje o otrzymanych łaskach. 
Będzie to również pomocne w doprowadzeniu do końca procesów 
kanonizacyjnych lub beatyfikacyjnych naszych Błogosławionych  
i Sług Bożych. W przypadku wielu z nich wciąż potrzebne są cuda, 
które mogłyby być przedstawione Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych, by świętość tych osób została oficjalnie uznana przez Kościół.

7)  Informacje oraz krótkie artykuły ze zdjęciami prosimy o przesyłanie 
na adres: famvin.org albo cmglobal.org, abyśmy mogli podzielić się 
Waszą inicjatywą z całą Rodziną Wincentyńską.

Sam św. Wincenty wobec swych konfratrów powiedział, co myśli o 
wstawiennictwie Świętych:

„…powiedział do Wspólnoty, że w tym dniu Wszystkich Świętych po-
winna wznieść modlitwy do Boga i prosić o potrzebne łaski dla każdego 
z osobna i dla całego Zgromadzenia. «Wiecie o tym – powiedział – że 
w tym dniu nasz Pan zwykł zlewać łaski w wielkiej obfitości na swoich 
wiernych, którzy Go o nie proszą jak należy i czynią to za wstawiennic-
twem wszystkich Świętych. Skoro bowiem mamy wielu orędowników  
u Boga, przeto nie powinniśmy wątpić, że łaski, jakie On zlewa na 
wiernych w tym dniu, są obfitsze niż w inne święta poszczególnych 
Świętych. Zatem moi Księża i Bracia, to co powinniśmy czynić, to dzię-
kować Jego Boskiemu majestatowi za dary i łaski, jakich zechciał udzie-
lić wszystkim Świętym, którzy są teraz w Niebie i każdemu z osobna,  
a także za to, że dobrze wykorzystali te łaski i że z wytrwałością, aż do 
końca, spełniali dobre dzieła. Powinniśmy za to wszystko dziękować 
Bogu oraz za to, że tak dobrze praktykowali to pierwsze wskazanie, ja-
kie nasz Pan dał im i nam: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do 
nich należy Królestwo Niebieskie» (Mt 5,3)”1.

Wasz brat w św. Wincentym, 

Tomaž Mavrič, CM

Przełożony Generalny

1  Coste XI, 433, Powtórzenie rozmyślania z 1 listopada 1657. Cyt. za: „Święty 
Wincenty a Paulo, Listy konferencje, dokumenty”, przeł. ks. Józef Kapuściak CM, Kra-
ków 2017, s. 478-479.


