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Madryt, Hiszpania 

 

Drodzy Przyjaciele, członkowie WMM 

 

Otwórzmy nasze serca na Miłosierdzie! 

Dziś, 18. lipca, z sercami otwartymi na miłosierdzie, wspominamy dzień, w którym nasza 

Matka Maryja objawiła się po raz pierwszy świętej siostrze Katarzynie Laboure i zawierzyła 

jej misję założenia Stowarzyszenia, którego członkowie będą oddawać siebie na służbę 

Królestwu Bożemu. 

Każdego dnia dajemy nowe życie i nadajemy znaczenie zadaniu powierzonemu nam przez 

Maryję, ponieważ w rzeczywistości każdy członek Stowarzyszenia jest rezultatem tego 

wyrażonego przez Matkę Bożą wezwania... wezwania, które Katarzyna w ciszy uczyniła 

możliwym do podjęcia. Dziś Stowarzyszenie jest wdzięczne naszej Matce za dar, jaki 

otrzymaliśmy z jej rąk; dar, który został nam dany w formie niezwykłej łaski. Ta koncepcja 

"dawania nowego życia i nadawania znaczenia" oznacza, że wszyscy współpracujemy, aby 

otwierać nasze serca na Boże Miłosierdzie. Podobnie jak u Maryi, nasze serca wypełnione są 

radością i jesteśmy gotowi, aby dotrzeć do naszych sióstr i braci, by im służyć. 

 

Począwszy od dzisiaj, w święto pierwszego objawienia, aż do listopada, gdy będziemy 

wspominać drugie objawienie, Międzynarodowy Sekretariat zbierze nagrania audio i wideo od 

każdej rady krajowej, grupy, wspólnoty itp., na których wznosić oni będą swoje głosy  

i pozdrawiać naszą Błogosławioną Matkę modlitwą Zdrowaś Maryjo! Ta akcja zjednoczy nas 

ze sobą w sposób "wirtualny", tak jak modlimy się na różańcu w różnych językach. 

Na początku tego miesiąca, ojcowie i bracia ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, zebrali się 

wspólnie na ich XLII Zgromadzeniu Generalnym, podczas którego wybrali ks. Tomaža 

Mavriča CM na Przełożonego Generalnego, dwudziestego piątego następcę św. Wincentego 

a'Paulo i Dyrektora Generalnego naszego Stowarzyszenia. Wspierajmy Ojca naszą modlitwą  

i prośmy Maryję, by prowadziła jego kroki w tej nowej służbie. Jednocześnie wyrażamy 

wdzięczność za dwanaście lat, podczas których ks. Gregory Gay CM występował w imieniu 

Rodziny Wincentyńskiej, a także bezinteresownie towarzyszył Stowarzyszeniu Wincentyńskiej 

Młodzieży Maryjnej. 



Jako młodzi Wincentianie jesteśmy powołani do życia w dzisiejszej rzeczywistości, będąc 

mostem prowadzącym do Bożego Miłosierdzia innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy 

szczególnie potrzebują pomocy Maryi. W tym czasie, gdy obchodzimy 400. rocznicę powstania 

naszego charyzmatu, zachęcam każdego członka WMM do nadawania życia temu 

charyzmatowi... szczególnie czyniąc to przez udzielanie gościny "obcym" w Waszym 

otoczeniu. Nasz charyzmat jest tu bardzo istotny i dziś istnieje pilniejsza niż kiedykolwiek 

potrzeba, by ożywić go w społeczeństwie. 

Naszym tematem w 2017 roku będzie: "Dajmy życie charyzmatowi Wincentyńskiemu!".  

Te słowa zobowiązują nas do angażowania się w działania, mogące ożywić charyzmat 

pozostawiony nam przez św. Wincentego a'Paulo. Jako członkowie Stowarzyszenia 

angażujemy się w apostolat i głosimy Ewangelię, wpatrzeni w Jezusa, który wzywa nas do 

wyjścia do uboższych członków społeczeństwa. 

Radość z głoszenia Ewangelii jest naszą misją. Tak jak Kościół narodził się u boku Chrystusa, 

aby wyjść do wszystkich ludzi i nauczać ich, tak WMM zrodziło się w łonie Maryi,  

by ewangelizować w zgodzie ze swoim charyzmatem, duchowością i wyjątkowym stylem. 

Trwamy w przekonaniu, że wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego «wyjścia» (Evangelii 

gaudium, 20). 

Jesteśmy członkami Stowarzyszenia, które uczestniczy w życiu i aktywności Kościoła 

powszechnego... Kościoła, który jest powołany, aby "wyjść" i głosić Ewangelię przez słowa, 

czyny i życie radością Dobrej Nowiny. Otwórzmy serca na Miłosierdzie i w ten sposób nadajmy 

życie naszemu charyzmatowi. To jest nasze powołanie i tego oczekuje od nas świat. 

 

Szczęśliwej 186-tej rocznicy!!! 

Do Jezusa przez Maryję, 

Yancarlos de Jesús Carrasco de los Santos 

Międzynarodowy Przewodniczący WMM 

 

(tłumaczenie z angielskiego: Bartosz Wyrzykiewicz) 


