
CZĘŚĆ 2 
 
Slajd 11 
Witamy z powrotem. W tej kolejnej sesji będziemy kontynuować tam, gdzie 
skończyliśmy. Wspólny czas spędzimy na rozważaniu realnych i praktycznych 
kwestii - jak wy i wasza wspólnota zidentyfikujecie i zaczniecie ożywiać 
marzenia, które Bóg zasiał na i w waszych sercach. 
 
Slajd 12 
Powracamy do wypowiedzi papieża Franciszka, którą podzieliliśmy się na 
koniec pierwszej sesji. Papież Franciszek mówi: "Czas należy do Pana. Ufając 
Mu, idziemy naprzód z odwagą, budując jedność poprzez rozeznanie, aby 
odkryć i zrealizować marzenie Boga dla nas, a także drogi działania, które są 
przed nami." 
 
Jak więc idziemy do przodu... 
 
Slajd 13 
Zapraszamy was do snucia marzeń o tym, kim Bóg was wzywa, abyście byli i 
do czego Bóg was wzywa poprzez waszą pracę w Stowarzyszeniu. 
 
Jednym ze sposobów zgłębienia tego jest zwrócenie się do Maryi, naszej 
Matki. 
Często rozmyślam o Maryi, która jest w ciąży. Tak młoda, musiała być bardzo 
zdezorientowana, tak bardzo wystraszona. Czy słowa anioła: "Nie bój się" 
rzeczywiście mogły uspokoić jej strach? 
 
Był ktoś, kto czekał na narodziny. Tym kimś był Jezus, nasz Zbawiciel. 
Z "tak" Maryi, Bóg znalazł współpracujący obiekt do kochania. 
 
Pytam więc was, moi przyjaciele, co w was czeka na narodziny?  
Co od jakiegoś czasu miesza się.... czy jesteście gotowi powiedzieć "tak"? 
 
Przypomnijcie sobie słowa Ojca Świętego: "możemy się cofnąć, albo możemy 
stworzyć coś nowego". 
 
Slajd 14 
Misjonarz, ks. Santiago Barquin, w 2002 r. napisał artykuł zatytułowany 
"Wyzwolenie Ubogich: Wincentyńska Reguła skutecznego głoszenia Ewangelii 
Jezusa Chrystusa". To zdjęcie jest zamieszczone wraz z artykułem na stronie 
internetowej FamVin. 
 



Ten imponujący artykuł oferuje wspaniałe spostrzeżenia, ale ja chciałbym 
podkreślić trzy punkty, które pomogą wam w identyfikacji i realizacji waszych 
marzeń. 
 
 
Punkt  1: Działanie praktyczne. 
Ks. Barquin pisze: "Wincenty a Paulo był człowiekiem czynu i nigdy nie 
formułował jakiejś teorii. Podobnie jak Jezus, Wincenty poświęcił swoje życie 
na czyny i działanie, na angażowanie się w różne inicjatywy, aby rozwiązać 
konkretne, bolesne sytuacje ubogich mężczyzn i kobiet swojej epoki." 
 
My, poprzez pracę Stowarzyszenia, jesteśmy powołani do tego samego. Te 
marzenia nie są tylko ćwiczeniami podnoszącymi na duchu. Mają one 
odpowiadać na potrzeby zranionych. 
 
Punkt 2:  Wykorzystanie waszych darów i talentów. 
Ks. Barquin pisze: "Wincenty potrafił dobrze wykorzystać swoje talenty 
organizacyjne i twórcze, gdy angażował się w działalność na rzecz ratowania 
ubogich mieszkańców prowincji przed nędzą." 
 
Gdy marzysz, upewnij się, że twoje talenty organizacyjne i twórcze, zarówno 
indywidualnie jak i zbiorowo, są wykorzystywane. 
 
Punkt 3: Ukazujemy Bożą miłość. 
Jeszcze raz, pisze ks. Barquin: " Dzięki bezpośredniej działalności 
charytatywnej na rzecz osób najbardziej potrzebujących, Wincenty a Paulo i 
założone przez niego instytucje ewangelizowały ludność Francji i 
spowodowały odrodzenie się nadziei wśród ubogich. Rzeczywiście, ubodzy, w 
samej głębi swego jestestwa, czuli, że Bóg Jezusa Chrystusa nie opuścił ich ani 
nie zapomniał o nich." 
 
Slajd 15 
Podsumowując, gdy identyfikujesz i ostatecznie ożywiasz swoje marzenia dla 
swojego Stowarzyszenia, upewnijcie się, że marzenia spełniają te trzy kryteria: 
 
1. Są praktyczne.  
Innymi słowy, są realistyczne. Przypominają mi się słowa św. Franciszka z 
Asyżu: "Zacznij od robienia tego, co konieczne, potem rób to, co możliwe, 
nagle robisz to, co niemożliwe".  
 
2. Uwzględniają twoje unikalne dary i talenty. Jak mozaika, każdy członek 
waszego Stowarzyszenia jest tam z jakiegoś powodu - w tym i wy. Duch Święty 
zgromadził Was razem z jakiegoś powodu. Tak jak pokolenia wspólnot 



wincentyńskich łączyły się, aby odpowiedzieć na potrzeby ubogich, tak i my 
musimy. 
 
3. Wreszcie trzecim wymogiem jest to, że twoje marzenia objawiają Bożą 
miłość - zwłaszcza wobec ubogich. Zranieni, opuszczeni, cierpiący doświadczą 
miłości Boga dzięki waszej hojnej trosce i działaniu.  
 
Ponadto modlimy się, aby inni, ci mniej cierpiący, byli poruszeni waszym 
świadectwem. Podobnie jak to, co powiedziano o prześladowanych 
pierwszych chrześcijanach: "zobaczcie, jak oni wzajemnie się miłują". To 
właśnie ta miłość emanowała z Rodziny Wincentyńskiej, zapraszając 
niezliczone rzesze innych do kroczenia w tym charyzmacie, aby przemieniać 
serca i leczyć rany. To ona przywiodła nas wszystkich tutaj dzisiaj pod miłość 
naszej Matki i Jej Syna. 
 
Slajd 16: 
Chciałbym podać wam przykład. 
Kilka lat temu prowadziłem program duszpasterstwa młodzieży. Zgodziliśmy 
się, że potrzebujemy wydarzenia, które zjednoczy parafię i sprawi, że coś się 
zmieni. Zebraliśmy młodzież i młodych dorosłych z naszej parafii i 
przeprowadziliśmy burzę mózgów. Każdy pomysł został spisany, ponieważ 
wszyscy mieli szansę się wypowiedzieć. Następnie przejrzeliśmy wszystkie 
pomysły i wkrótce wyłoniła się jedna idea. Będziemy zbierać fundusze dla 
dzieci walczących z rakiem oraz na badania w celu znalezienia lekarstwa. 
Wielu z nas straciło bliskich na raka, a dziecko w parafii również zostało 
dotknięte. 
 
Jak moglibyśmy to zrobić? 
 
W 1999 roku było trzech odnoszących sukcesy biznesmenów, którzy chcieli 
podzielić się swoją fortuną z potrzebującymi. Jeden z tych mężczyzn należał 
do naszej Rodziny Wincentyńskiej, był absolwentem St. John's University. 
Wpadli na pomysł, by ogolić głowy i prosić o datki na rzecz dzieci cierpiących 
na raka. Organizacja nosiła nazwę "Święty Baldricks". Nazwano ją na cześć 
fikcyjnego świętego, który zwrócił uwagę na tę nową sprawę. 
 
Ich pierwsza akcja, która miała miejsce na imprezie z okazji Dnia Świętego 
Patryka w 2000 roku w Nowym Jorku. 19 osób ogoliło głowy i zebrało 
104.000 dolarów. Ich celem było 17 000 dolarów. 
 
W ciągu dwóch lat zebrali ponad milion dolarów. Dwadzieścia dwa lata 
później zorganizowali niezliczoną ilość imprez i zebrali setki milionów 
dolarów. Przykładowo, od 2005 roku zebrali ponad 314 milionów dolarów. W 
2015 roku, dzięki badaniom wspieranym przez fundację, zatwierdzono nowy 



lek, który drastycznie poprawia wskaźnik wyleczenia osób z grupy wysokiego 
ryzyka. 
 
Myślę o słowach Jezusa: "gdy dwaj lub trzej są zebrani w imię moje, tam 
jestem z nimi ( Mt 18,19)." Ci trzej mężczyźni, zaangażowani w robienie 
czegoś dla innych, znaleźli kreatywny sposób na zbliżenie społeczności i 
przekształcenie życia. 
 
Wracając do mojego programu duszpasterstwa młodzieży. Następnej wiosny 
zorganizowaliśmy naszą pierwszą akcję St Baldrick's. Po raz pierwszy w 
historii parafii miało miejsce wydarzenie prowadzone przez młodzież, które 
zaangażowało wszystkie organizacje i członków parafii. Po Mszy św. o godz. 
10:30 sala parafialna była pełna, aby dopingować młodych i starszych, którzy 
ogolili swoje głowy. Ogolono ponad 30 głów, przy czym najmłodszy miał 5 lat, 
a najstarszy 80. Kolejnych 20 osób indywidualnie obcięło 2 metry swoich 
włosów, aby wyprodukować peruki dla tych, którzy stracili włosy w wyniku 
leczenia raka. 
 
Zebrano ponad 25.000 dolarów na badania i pomoc rodzinom dotkniętym 
chorobą na pokrycie rachunków za leczenie. Stało się to nową tradycją 
parafialną, a wszystko zaczęło się od marzenia i wspólnoty zaangażowanej w 
czynienie zmian. 
 
Slajd 17: 
Chciałbym krótko odnieść się do odpowiedzialności wobec siebie nawzajem. 
Bardzo łatwo jest opuścić takie zgromadzenie jak to i poczuć się 
wzmocnionym i zainspirowanym, by spróbować czegoś nowego, by dokonać 
czegoś, co zmieni życie. 
 
Potem życie toczy się dalej, pojawiają się wymagania i staje się to miłym, ale 
nieefektywnym ćwiczeniem. Jedno z waszych kolejnych pytań będzie 
dotyczyło tego - jak będziecie rozliczać siebie i siebie nawzajem? 
 
Musimy również szukać odpowiedzialności w sobie. Nie ma miejsca na 
wymówki. Wincenty a Paulo zrobił bardzo wiele mając bardzo mało pieniędzy. 
Był kreatywny, polegał na innych i przypominał swoim wspólnotom, tak jak 
przypomina nam dzisiaj, że ubodzy są zależni od nas. Wasze marzenia nie są 
po to, by rozwiązywało je kierownictwo Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Cudownego Medalika. Wy jesteście powołani, aby te marzenia ożywiać. 
 
Slajd 18: 
Musimy także pytać tych, którym służymy, czego potrzebują. W przeciwnym 
razie te wysiłki mogą łatwo stać się egoistycznymi projektami próżności. 
Zapytaj tych, którym chcesz pomóc, jak możesz im najlepiej pomóc. 



Następnie zaproście ich do wspólnej służby. To jest tak bardzo częścią 
naszego wincentyńskiego charyzmatu. Jest to jedyny sposób na przejście od 
dobroczynności do sprawiedliwości, ponieważ systemy mogą zacząć się 
zmieniać tak samo jak serca. 
 
Tak więc, aby cokolwiek było dziś życzeniem, proszę pamiętać, aby zapytać 
tych, którym macie nadzieję służyć, czy ich potrzeby są zaspokajane. 
Pozostańcie otwarci i elastyczni, gdy będą ujawniać swoje doświadczenia. 
Wymagane są otwarte uszy i serca. Pomysł, który macie dzisiaj może się 
całkowicie zmienić - i to jest w porządku. Duch Święty porusza się przez nas. 
Musimy tylko współpracować. 
 
Slajd 19: 
Na zakończenie chciałbym przytoczyć jeszcze jeden cytat i jedną piosenkę. 
Oba pochodzą ze wspólnoty Focolare. Jak już wcześniej wspomniano, 
Focolare i Rodzina Wincentyńska w ostatnim czasie ściśle ze sobą 
współpracują, szczególnie poprzez talenty i przekaz muzyczny Gen Verde. 
Wspólnota Focolare została założona przez Chiarę Lubich, gdy jej 
miejscowość była niszczona przez bomby II wojny światowej. 
Chiara wypowiada te słowa: "Nasze Miasto jest nieustannie bombardowane, 
jeśli umrzemy dziś wieczorem, co przyniesiemy Bogu? Chcemy mu 
powiedzieć, że zrobiliśmy jedyną rzecz, o którą nas prosił - że kochaliśmy się 
nawzajem." 
 
Moi przyjaciele, jak wy jako Stowarzyszenie kochacie się nawzajem? 
 
W jaki sposób, jako wspólnota zainspirowana i oddana przesłaniu Cudownego 
Medalika, miłujecie tych najbardziej potrzebujących?  
 
Jak miłujecie Boga, poprzez wykorzystanie waszych darów i talentów, jak 
również poprzez ufność w działanie Ducha Świętego. 
 
Modlę się, abyście i wy, kiedy wrócimy do Boga, mogli powiedzieć, że my 
także miłowaliśmy się wzajemnie. 
 
Slide 20: 
Zanim zakończymy i będziecie mieli czas na wspólne spotkanie w celu 
dalszych refleksji, zapraszam ponownie Gen Verde do wykonania piosenki 
stworzonej dla Rodziny Wincentyńskiej. Nosi ona tytuł: "Pieśń Wincentego - 
zrobiłeś mi to". 
 
Słowa piosenki: 
Widzę zranionego podróżnika 
Pozostawionego tylko z rozbitymi marzeniami 



Leżącego na poboczu drogi 
Wołającego do mnie cicho 
Patrzę ponad powierzchnię 
Panie, dostrzegam cię. 
Całkiem sam i bezradny 
Powiedz mi Panie: Co byś zrobił? 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 
Będę twoimi rękami, będę twoim uśmiechem 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 
Bo będziesz ze mną cały czas 
Wiem, że potrzebujesz mnie tu dzisiaj 
Panie będę szukał twojej twarzy 
Mogę cię zobaczyć teraz 
Mogę cię zobaczyć teraz 
Chcę znów przynieść twoją miłość 
Więźniowie głodu, zimna i bólu 
Dzieci każdego wyznania i rasy 
Jak mógłbym kiedykolwiek odejść? 
Bo mogę usłyszeć, jak mówisz: 
Ty mi to zrobiłeś 
Ty mi to zrobiłeś 
Ty mi to zrobiłeś, ty mi to zrobiłeś 
Panie, stoimy przed Tobą 
Przyjdź i dotknij naszych uszu i oczu 
Tak, by kochać głębiej 
I tak jak Ty, oddać nasze życie 
Niech przyniesiemy Twojego Ducha 
Niech Twój lud ożyje 
Gdy razem idziemy 
Przyjdź i rozpal nasze serca 
 
Kochaj wszystkich, kochaj swoim sercem 
Będziemy twoim sercem, będziemy twoją piosenką 
 
Będziemy powtarzać twój głos 
Więc niech cały świat śpiewa z nami 
 
Szukam twojej twarzy wokół mnie 
W tych, którzy nie czują Twojej miłości 
Widzę cię 
Mogę być w tobie 
Miłość, która przynosi odrodzenie 
Głód i ból są ich więzieniem 
Ich domem jest rozpacz 



W nich potrzebujesz mnie 
W nich znajduję ciebie 
 
Wiem, że dziś potrzebujesz mnie tu. 
Zrobiłeś mi to. 
Zrobiłeś mi to. 
Mogę cię teraz zobaczyć 
Teraz mogę być tobą. 
Zrobiłeś mi to. 
Zrobiłeś mi to. 
Wiem, że dziś potrzebujesz mnie tu. 
Panie, wciąż będę szukał twej twarzy 
 
Jak mógłbym kiedykolwiek odejść? 
Bo mogę usłyszeć, jak mówisz: 
Mnie to uczyniłeś 
Mnie to uczyniłeś 
Mnie to uczyniłeś, mnie  
Mnie to uczyniłeś 
Mnie to uczyniłeś 
Mnie to uczyniłeś, mnie 
 
Slajd 21: 
Gdy ten wykład się skończy, znów będziecie się zastanawiać nad tym wspólnie 
spędzonym czasem. Wasze pierwsze pytanie brzmi:  
 
Jakie są wasze marzenia jako Stowarzyszenia, aby przekształcić waszą 
społeczność (odpowiedzcie najpierw indywidualnie, a potem, z biegiem czasu, 
zdecydujcie jako społeczność)? 
 
Następnie, po określeniu tych marzeń, jak będziecie rozliczać siebie i jedni 
drugich? 
 
Przypominam wam, abyście powrócili do 3 kryteriów, które wcześniej 
wyszczególniłem w odniesieniu do waszych marzeń:  
 
Że są praktyczne, że zawierają wasze unikalne i wspólne dary i talenty oraz że 
ukazują miłość Boga do ubogich. 
 
Przypominam wam również, że kiedy wrócicie do waszej wspólnoty, 
zapytajcie tych, którym chcecie służyć, jak najlepiej im służyć, i zaproście ich 
do posługi z wami. 
 
Slide 22: 



Zanim zakończymy, jedna ostatnia uwaga. Oto moje dane kontaktowe. 
Pracuję ze wspólnotami, aby rozpoznawać marzenia i ożywiać je w celu 
przekształcenia życia i wspólnot. Jeśli mogę być wam pomocny, proszę o 
kontakt. 
 
Podzielę się również moją pierwszą książką Dreams Come True: Discovering 
God's Vision for Your Life (Marzenia stają się prawdą: Odkrywanie Bożej wizji 
dla Twojego życia). Książka ta oferuje więcej ćwiczeń i pytań, które pomogą 
wam lepiej określić wasze marzenia i proces ich realizacji. 
 
Dziękuję za możliwość bycia z Wami - to naprawdę był wielki dar dla mnie i 
mojego ducha. 


