
 

 

Kraków, 19.09.2015r. 

 

 

Do wszystkich Członków, Animatorów i Opiekunów Stowarzyszenia WMM w Polsce. 

 

Cześć Maryi! 

 

Pozdrawiamy po pierwszym pełnowymiarowym zjeździe zarządu WMM w Polsce, który odbył 

się w Krakowie. 

 

Jak wszyscy wiecie, w lipcu w Salamance (Hiszpania) odbyło się IV Międzynarodowe 

Zgromadzenie Generalne JMV pod hasłem "Ewangelizowani – ewangelizujemy!", w którym 

wzięły udział delegacje z 40 krajów świata (spośród 66, w których obecne jest Stowarzyszenie). 

Nadrzędnym celem spotkania był wybór nowej Rady Międzynarodowej. Przewodniczącym 

JMV został pochodzący z Dominikany Yancarlos Carrasco. Więcej na ten temat możecie 

przeczytać w "Niepokalanej", do czego serdecznie zachęcamy! Mamy nadzieję, że specjalny 

numer naszego pisma, wraz z podsumowaniem wszystkich dokumentów  

i refleksji z Salamanki, ukaże się jeszcze przed końcem roku. Zależy nam jednak nie tylko na 

tym, abyście czytali “Niepokalaną”, ale też abyście pomagali ją tworzyć! Piszcie do nas  

z propozycjami artykułów lub całych cykli, zgłaszajcie się do Redakcji! 

 

 

Zakończenie kadencji poprzedniej Rady Międzynarodowej i rozpoczęcie jej przez nową wiąże 

się zapewne z pewnym zamieszaniem w dokumentach. Z tego względu chcemy ponownie 

napisać do Madrytu w sprawie certyfikatów przyznawanych członkom WMM, którzy złożyli 

Akt Całkowitego Osobistego Oddania się Matce Bożej (przyjęli Cudowny Medal na niebieskiej 

wstążce) i jeszcze nie otrzymali swojego certyfikatu. Dlatego prosimy o przesyłanie  

do Doradców Prowincjonalnych danych tych osób (imię i nazwisko, data urodzenia, data  

i miejsce przyjęcia Medalu na niebieskiej wstążce). Przypominamy: 

- Doradca Prowincji Krakowskiej: Dorota Nowakowska, 

- Doradca Prowincji Warszawskiej: Magdalena Opiłowska, 

- Doradca Prowincji Chełmińsko-poznańskiej: Joanna Kasprzyk. 

Dane te zostaną następnie zebrane i wysłane do Madrytu. 

 

 

W tym roku szkolnym wchodzimy w ostatnie etapy przygotowań do Światowych Dni 

Młodzieży oraz naszych Wincentyńskich Dni Młodych. Te drugie odbędą się w Piekarach koło 

 Krakowa w dniach 23-25.07.2016r. pod hasłem “Wincentianie Wierni Miłosierdziu”. Koszt 

udziału w nich zależy od ilości uczestników, jednak nie przekroczy on 130€.  



 

 

Zachęcamy, aby w WDM brały udział delegacje z każdej grupy WMM – najlepiej liderzy- oni 

przekażą wszelkie zdobyte tam doświadczenie w swoich wspólnotach lokalnych. Dla osób, 

które zarejestrują się na WDM nie jest potrzebna osobna rejestracja na ŚDM – można zapisać 

się na oba wydarzenia jednocześnie. Podczas udziału w ŚDM będziemy zgłoszeni jako 

makrogrupa Wincentianie. Osoby, które nie biorą udziału w WDM mogą się zapisać  

na ŚDM jako członkowie makrogrupy. O wszelkie szczegóły pytajcie organizatorów  

na stronie www.famvin2016.pl. Przypominamy, że rejestracja już niedługo się kończy. Mamy 

nadzieję, że wielu z Was weźmie udział w Wincentyńskich Dniach Młodzieży, a także  

w Światowych Dniach Młodzieży. Podejmujcie inicjatywy związane ze zbieraniem pieniędzy 

na wyjazd! Działajcie i dzielcie się pomysłami z innymi, tak aby koszt WDM i ŚDM był dla 

każdego możliwie jak najniższy. 

 

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny/akademicki/duszpasterski. W naszym Stowarzyszeniu 

będzie on przeżywany pod hasłem “Świadkowie Wierności Miłosierdziu”,  

co jest nawiązaniem do hasła WDM. Chcemy, aby w tym roku każdy z nas miał motywację do 

poznawania świętych Rodziny Wincentyńskiej. Postaramy się o zakładkę na stronie WMM, 

gdzie będą umieszczane prezentacje o tych świętych. Niech postacie takie jak: św. 

 Katarzyna Laburé, bł. S.Marta Wiecka,bł. S. Rozalia Rendu, bł. Lindalwa Justa de Oliveira, 

bł. S.Giuseppina Nicoli, św.Justyn de Jacobis, św.Jan Gabriel Perboyre, bł. Fryderyk Ozanam 

oraz inni święci i błogosławieni Rodziny Wincentyńskiej - towarzyszą nam w każdym miesiącu 

tego roku. Na koniec przypominamy o składkach, które dalej będą wynosiły 5 zł za każdą osobę 

uczestniczącą w spotkaniach grupy.  

 

W nowym roku formacyjnym życzymy wszystkim wielu łask wyproszonych za przyczyną 

Niepokalanej. Prosimy - módlcie się w intencji przygotowań do WDM oraz całego 

Stowarzyszenia.  

My również obiecujemy modlitwę! 

 

 

Z Maryją do Jezusa! 

Zarząd WMM w Polsce 

 


