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(Wskazówki: Wykład nastapi po pokazie slajdów. Wykład jest podzielony 
slajdami nr 9)  
 
Slajd 1 
Jestem dr Jimmy Walters. To dla mnie zaszczyt, że mogę dołączyć do Was 
podczas tego bardzo szczególnego Zebrania. Podobnie jak wy, należę do 
Rodziny Wincentyńskiej i mam wielkie nabożeństwo do Cudownego 
Medalika. To wspaniałe uczucie być częścią tej globalnej wspólnoty i 
przedstawić moje przemyślenia, które, o co proszę w modlitwie, inspirują i 
wzmacniają was i wasze Stowarzyszenie. 
Chciałbym zacząć od pewnej historii. 
 
Slajd 2 
W 2013 roku zabrałem grupę studentów St. John's University do Paryża i 
Rzymu, aby lepiej poznać naszą katolicką i wincentyńską tożsamość. 
Pełniłem funkcję dyrektora ds. duszpasterstwa akademickiego na 
Uniwersytecie i to doświadczenie było z pewnością atutem tej pracy. Jedną z 
atrakcji był lunch z Siostrami Miłosierdzia i ks. Gregiem Gay'em, który w tym 
czasie pełnił funkcję Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misji. 
 
Podczas posiłku ks. Gay przedstawił wszystkich studentów najbardziej 
gościnnej z Sióstr, która przygotowywała i podawała jedzenie. 
Gdy ks. Gay próbował wyjaśnić, kim jestem, z trudem tłumaczył moje 
obowiązki na Uniwersytecie. Prowadziłem duszpasterstwo w kampusie i 
towarzyszyłem studentom w ich podróży w wierze. Zapraszam ich do służby, 
do działania na rzecz sprawiedliwości i do przyjścia, aby budować swoją 
relację z Jezusem Chrystusem. Zapraszam ich również do kochania Maryi i 
Cudownego Medalika oraz naszego większego charyzmatu wincentyńskiego. 
Niestety nie jest to łatwe do przekazania. 
 
Ks. Gay, przedstawiając mi tę Córkę, powiedział kilka słów po włosku, a 
Siostra uśmiechnęła się, delikatnie poklepała mnie po ramieniu i odeszła. 
Zwróciłem się do ks. Gaya i zapytałem, co powiedział. Po przełknięciu 
swojego napoju, spojrzał na mnie i powiedział: "Powiedziałem jej, że znasz 
Boga". 
 
Jakie lepsze słowa można by kiedykolwiek powiedzieć o człowieku. Chociaż 
jestem pokorny z powodu jego opisu, myślę, że dokładniejsze tłumaczenie 
brzmiałoby: "stara się poznać Boga i pomaga innym robić to samo". 
 



I w związku z tym staram się pomagać wszystkim, których spotykam, 
począwszy od moich studentów, poprzez moje dzieci, kolegów i koleżanki, aż 
po was dzisiaj, aby lepiej poznać Bożą miłość i wasze powołanie. Każdego 
dnia staram się to robić, a jednocześnie w swoim życiu odkrywać Bożą 
miłość. 
 
To jest właśnie to, co próbuje zrobić podczas tej pierwszej sesji. Zaprosić was 
do refleksji nad wezwaniem Boga, abyście bardziej zakochali się w Nim, w 
Jego Synu i w Maryi, Najświętszej Matce. 
 
Modlę się, aby ten czas zachęcił was do lepszej odpowiedzi na wyjątkowe 
Boże wezwanie dla was i wspólne wezwanie dla waszej wspólnoty. 
 
W moim drugim wystąpieniu zaproszę was do refleksji nad marzeniami, 
które Bóg zasiał w waszym sercu. Będziemy badać wpływ tych marzeń i jak 
mogą one przekształcić wpływ, jaki macie na innych. Modlę się, abyście na 
zakończenie naszego wspólnego czasu byli zaangażowani w swoją pracę, 
bliżsi naszej Pani i naszemu Panu oraz wzmocnieni wspólnym nabożeństwem 
do Cudownego Medalika, abyśmy mogli wspólnie służyć tym, którzy są 
pośród nas. 
 
Slajd 3 
Zacznijmy. I porozmawiajmy o powołaniu. 
Powołanie to wezwanie od Boga. Wyposażeni w wyjątkowe dary i talenty, 
jesteśmy, jak przypomina nam Pismo Święte, nie po to, by chować je pod 
korcem, ale by świeciły jak miasto na wzgórzu. Nasze powołanie zaprasza nas 
do określenia tożsamości, która pozwala nam używać naszych darów, aby 
kochać. 
 
Mam wiele wezwań i powołań, ale są cztery konkretne powołania, których się 
podjąłem. 
 
Są to: 1. Mąż, 2. Ojciec, 3. Duszpsterz, 4. Pisarz. 
 
Stojąc tu dzisiaj, jestem żonaty i mam dwie córki, aktywnie wspieram innych 
i opowiadam się za sprawiedliwością w naszym Charyzmacie Wincentyńskim, 
a jako publikujący autor jestem wdzięczny i czasami onieśmielony, że 
zostałem powołany do wykonywania tak ważnej pracy. Używam moich darów 
i talentów na wszelkie sposoby, a kiedy to robię, przynosi mi to wielką radość 
i pokój. 
 
Muszę również przyznać, że droga do tych powołań nie jest łatwa. 
Wątpliwości, strach i wiele pytań, które zadawałem, były dla mnie 
wyzwaniem. Często zastanawiałem się, czy droga, którą podążam, jest drogą 



Bożą, czy tylko drogą do zaspokojenia moich własnych potrzeb i pragnień. 
Być może wy też zadawaliście sobie to samo pytanie. 
Często znajduję wyjaśnienie w cytacie z Fryderyka Büchnera: "powołanie jest 
miejscem, gdzie nasza najgłębsza radość spotyka się z głęboką potrzebą 
świata." 
 
Slajd 4 
W pierwszym roku pandemii COVID-19 Ojciec Święty, papież Franciszek, 
napisał książkę pod tytułem "Powróćmy do marzeń. Droga ku lepszej 
przyszłości." Zaprasza nas w niej do marzenia o nowej rzeczywistości, w 
której możemy zmienić nasz świat na lepszy. 
Jeden z moich ulubionych cytatów z książki brzmi: "Z tego kryzysu możemy 
wyjść lepiej lub gorzej. Możemy osunąć się do tyłu, albo stworzyć coś 
nowego." 
 
Pytam Was, co w Was się porusza - czy jest gotowe do narodzin? Jak Bóg 
wzywa Was do wykorzystania Waszych darów i talentów, aby służyć i kochać? 
Jak stworzycie coś nowego? 
 
Po tej prezentacji będziecie mieli czas na refleksję nad tym, jak wy i wasza 
wspólnota możecie stworzyć coś nowego. Na razie poszukajmy inspiracji w 
trzech znanych postaciach i historiach. 
 
Slajd 5 
Wszyscy znamy historię wesela w Kanie Galilejskiej z Ewangelii Jana. 
Pierwszy cud Jezusa, w którym zamienia on wodę w wino. Jezus najpierw 
opiera się prośbie swojej Matki, aby pomóc nowożeńcom, ale potem, 
poruszony wstawiennictwem Maryi, Jezus mówi sługom: "Napełnijcie 
dzbany wodą". 
Ta historia była rozkładana na czynniki pierwsze i poddawana refleksji przez 
pokolenia. Dziś zwracam uwagę na sługi. Napełnili oni sześć dzbanów, co 
było wielkim trudem. Do nich nie należało pytanie dlaczego albo jak. Po 
prostu musieli współpracować z Bożymi instrukcjami. 
 
Pismo Święte jest pełne historii, w których Bóg i jego prorocy, a także 
oczywiście Jezus, kierują ludzi do działania. Od Noego do Abrahama, od 
Piotra do Pawła, otrzymujemy jasne wskazówki i w większości przypadków 
ci, którzy zostali wyznaczeni do działania, musieli po prostu zaufać.  
 
Czy nie tak samo jest z nami? 
 
Jakie są dzbany, do których napełnienia zostaliśmy powołani?  
 



Pamiętaj, że to nie ty czy ja zamieniamy wodę w wino. My po prostu 
współpracujemy. 
 
Pozwól, że podzielę się przykładem z mojego własnego życia. 
 
Nie jestem pewien, czy ktokolwiek decyduje się na bycie pisarzem. Jest to 
czasami bolesne zadanie, bez gwarancji, że ktokolwiek kiedykolwiek 
przeczyta to, co napisałeś. Co gorsza, jeśli jesteś jednym z tych szczęśliwców, 
których prace zostaną opublikowane, czy ludzie w ogóle to przeczytają? 
 
Jako autor dwóch opublikowanych książek i wielu innych artykułów, uważam 
pisanie za powołanie od Boga. To właśnie wtedy czuję się najbliżej Boga - 
może jest to drugie miejsce po przebywaniu z moją żoną i dziećmi.  
 
Ale pisanie jest trudne i może być wyczerpujące. Jednak wiem, że mam dar i 
coś do powiedzenia. Ufam, że to, co piszę, jest inspirowane przez boską iskrę, 
która mieszka we mnie i w tobie. I modlę się, aby to, co piszę, dotknęło 
innego serca. 
Tak jak słudzy niosący dzbany w Kanie, staram się po prostu współpracować. 
 
Slajd 6 
Przejdźmy do innej historii i osoby - ks. Jakuba Hardona. Ks. Hardon był 
księdzem jezuitą w Stanach Zjednoczonych w połowie XX wieku.  Został 
zachęcony przez pewnego księdza Misjonarza św. Wincentego a Paolo do 
rozdawania Cudownego Medalika i do zapisania tych osób do Bractwa 
Cudownego Medalika, ale nie dostał medalika dla siebie. 
 
W 1948 roku, gdy ks. Hardon natknął się na dziesięcioletniego chłopca, który 
był w śpiączce po wypadku na sankach, postanowił sprawdzić, czy to pomoże. 
Siostra, która pracowała w szpitalu, znalazła medalik i wstążkę, którą ksiądz 
mógł wykorzystać do zawieszenia go na szyi chłopca. Mimo że u chłopca 
zdiagnozowano nieoperacyjne trwałe uszkodzenie mózgu, ksiądz odczytał 
modlitwę, która włączyła chłopca do Bractwa Cudownego Medalika. Gdy 
tylko skończył modlitwę, chłopiec otworzył oczy i poprosił swoją matkę o 
lody. Był to pierwszy raz, kiedy przemówił od prawie dwóch tygodni. Nowe 
zdjęcia rentgenowskie wykazały, że uszkodzenia mózgu zniknęły i chłopiec 
został wypisany ze szpitala po około trzech dniach. Podobnie jak chłopiec i 
jego rodzina, życie księdza i jego wiara w medalik na zawsze zmieniły się. 
 
Wszyscy mamy wielkie nabożeństwo do Matki Najświętszej i Cudownego 
Medalika. Nosimy medalik na szyi, ale jakże często w naszej codzienności 
szukamy cudów?  
 



Urodzony w Niemczech fizyk teoretyczny, Albert Einstein, powiedział: "Są 
tylko dwa sposoby na przeżycie swojego życia. Jeden to taki, że nic nie jest 
cudem. Drugi to taki, jakby wszystko było cudem". 
 
W jaki sposób przeżywacie swoje życie? 
 
Dodatkowo, jak często naprawdę zwracamy się do naszej Matki po 
wskazówki i wsparcie? 
 
Pozwólcie, że podzielę się przykładem z mojego własnego życia. 
 
Moja mama, która była chora, gdy byłam dzieckiem, dała mi przykład, jak 
modlić się do Maryi i świętych. W lecie często chodziliśmy na Mszę św. w 
środę rano i odmawialiśmy nowennę do Cudownego Medalika na 
zakończenie Mszy św. 
Pewnej nocy, jako nastolatka, byłem bardzo smutny. Był to trudny czas, 
ponieważ brakowało mi nadziei i pragnienia kontaktu i wspólnoty, czułem się 
całkiem sam. Odmówiłem nowennę do Cudownego Medalika i odmówiłem 
różaniec przed pójściem spać. 25 lat później trudno jest przypomnieć sobie 
wszystko, co się wydarzyło, ale pamiętam, że poczułem głębokie poczucie 
spokoju. Uspokoiłem się i poczułem miłość Maryi. Słowa nie oddają tej nocy, 
ale wiedziałem wtedy to, co wiem teraz, a mianowicie, że Maryja towarzyszy 
nam jak matki swoim młodym. 
 
Poprosiłem was, abyście przed Zjazdem zastanowili się, jak nabożeństwo do 
Cudownego Medalika wpływa na wasze życie. Modlę się, abyście 
kontynuowali refleksję nad tą relacją i uznali, że ten medalik wykracza poza 
was i Maryję. Musi nas poruszać do działania, aby nieść nadzieję i miłość 
tym, którzy są w potrzebie. 
 
Slajd 7 
Przypomnieliśmy sobie Wesele w Kanie Galilejskiej, a także jeden z cudów 
przypisywanych medalikowi. Przyjrzyjmy się pokrótce jeszcze jednej 
inspirującej postaci, naszej ukochanej św. Katarzynie Laboure, która 
otrzymała błogosławieństwo przyjmowania objawień Matki Bożej i 
przekazania wzoru medalika do wykonania. Zawsze uderzało mnie to, że nie 
mówiła o tym nikomu poza swoim spowiednikiem, aż do momentu, kiedy 
przed śmiercią powiedziała o tym swojej przełożonej. Pozostała anonimowa, 
bo żyła codziennymi obowiązkami związanymi z opieką nad chorymi i 
starszymi. 
 
Gdybyśmy byli szczerzy wobec siebie, czy zrobilibyśmy to samo?  
 



Jak często szukamy afirmacji, uznania, pochwały za dobrą pracę, którą 
wykonujemy? 
Jak często chcemy być "tymi wyjątkowymi", wybranymi przez Boga, aby 
dokonać zmian w tym życiu? 
 
Katolicki ksiądz i autor, Henryk Nouwen, przypomina nam, że wszyscy 
jesteśmy ukochanymi przez Boga.  Pisze: "Dla mnie Bóg jest tym, który 
nazywa mnie Umiłowanym, a ja mam pragnienie wyrażenia innym, jak 
staram się stać pełniej tym, kim już jestem."  
 
Podobnie jak Katarzyna, Wincenty, Ludwika i pokolenia świętych i 
nieświętych mężczyzn i kobiet, jesteśmy umiłowanymi Boga - równie 
wyjątkowymi w tej podróży do domu.  Kiedy przeżywamy nasze powołania, 
możemy zwrócić się do Katarzyny, aby przypomnieć sobie o pokorze i o tym, 
że jesteśmy umiłowani przez Boga. 
 
Katarzyna zostawia nas z tymi prostymi słowami, które pozwalają uzyskać 
kierunek w życiu: 
  
"Zawsze, gdy idę do kaplicy, stawiam się w obecności naszego dobrego Pana i 
mówię Mu: Panie, oto jestem. Naucz mnie, co chciałbyś, abym zrobiła". Jeśli 
On daje mi jakąś rozmowę, jestem zadowolona i dziękuję Mu. Jeśli nie da mi 
nic, to i tak Mu dziękuję, bo nie zasługuję na nic więcej. A potem mówię Bogu 
wszystko, co jest w moim sercu. Mówię Mu o moich bólach i radościach, a 
potem słucham. Jeśli słuchasz, to Bóg również do ciebie przemówi, bo u 
dobrego Boga trzeba zarówno mówić, jak i słuchać. Bóg zawsze mówi do 
ciebie, gdy zwracasz się do Niego prosto i zwyczajnie." 
 
Slajd 8 
Zbliżmy się więc do Boga, prosto i zwyczajnie. Z Matką Bożą od Cudownego 
Medalika u boku staramy się kochać. Staramy się być narzędziami Boga. 
Szukamy Chrystusa we wszystkich, którym służymy. 
Zacząłem tę prelekcję od opowieści o tym, jak zostałem określony jako 
znający Boga. Każdy z nas stara się zrozumieć naszego Stwórcę i boską iskrę, 
która w nas świeci. Chociaż nigdy nie doświadczymy w pełni tajemnicy Boga 
w tym życiu, jesteśmy zaproszeni, aby pozwolić tej boskiej iskrze świecić 
jaśniej. Jako Wincentianie czynimy to nie tylko w ciszy kaplicy, ale także na 
ulicach. Szukamy Boga wszędzie, a zwłaszcza wśród tych najbardziej 
potrzebujących. 
 
Medalik, który uznajemy za nasz własny, umacnia nas, ale musi nas 
prowadzić do działania. Druga część naszego dzisiejszego rozważania zaprosi 
nas do lepszego domagania się tego, czego Bóg od nas wymaga w naszej 
pracy w Stowarzyszeniu. 



 
Slajd 9 
Chciałbym dać wam kilka minut na modlitewną refleksję nad waszym 
powołaniem i wpływem, jaki już wywarliście na innych. Aby zapewnić tło dla 
naszej refleksji, zapraszam naszych przyjaciół z Gen Verde, międzynarodowej 
grupy artystycznej, która ściśle współpracuje z naszą Rodziną Wincentyńską. 
Zapraszam do wysłuchania ostatniej piosenki zatytułowanej "Holy Ground". 
W tekście piosenki usłyszycie odzwierciedlenie niektórych tematów, które 
pojawiły się tego dnia. Módlmy się... 
 
Słowa piosenki: 
Od chwili, gdy po raz pierwszy usłyszałem Twoje wezwanie, Panie,  
zostawiłem resztę za sobą  
Tylko Ty stałeś się moim wszystkim.  
Spraw, bym mógł utrzymać moje oczy na Tobie  
Niech nauczę się patrzeć w głąb i widzieć dalej  
I będę chodził po świętej ziemi  
Usłyszę Twój głos, zobaczę Twoją twarz  
Znajdę Cię w tłumie Panie,  
Pójdę tam, gdzie mnie poprowadzisz  
Będę chodził po świętej ziemi  
Panie, przyszedłeś uwolnić jeńców.  
I uzdrowić złamane serce  
Sięgając do tych, którzy są w potrzebie  
Sługa ubogich,  
teraz posyłasz mnie  
Jako Twój znak miłości do całej ludzkości  
I będę chodził po świętej ziemi  
Usłyszę Twój głos,  
zobaczę twoją twarz  
Znajdę Cię w tłumie Panie,  
Pójdę tam, gdzie mnie poprowadzisz.  
Będę chodził po świętej ziemi  
Jesteś blisko, jesteś tutaj,  
Tu obok mnie Panie  
W krzyku wszystkich głodnych i bezdomnych  
Jestes tam  
W oczach opuszczonych i zapomnianych  
Jesteś tam  
W moich lękach i porażkach,  
W cichych głębinach mojej własnej biedy  
Ty tam jesteś 
 
I z tobą,  



Pójdę Panie,  
Słyszę twój głos,  
i widzę Cię w ubogich wokół mnie  
Pójdę za tobą, dokąd mnie poprowadzisz  
Widzę cię przy mnie  
I będę szedł obok ciebie  
Pójdę za tobą,  
O Panie znajdę Cię  
Wśród ludzi ramię w ramię  
Twoją miłość będę niósł  
Widzę cię przy mnie  
 
Jesteś tutaj na świętej ziemi  


