
DZIEŃ TRZECI  

„Wincentianie Wierni Miłosierdziu- jutro”   

Trzeci dzień Wincentyńskich Dni Młodzieży skupiony był wokół przyszłości- tego, co my 

jako młodzi Wincentianie możemy zrobić „jutro”. Podsumowaniem katechez była pantomima 

„Ręce”, ukazująca złudność konsumpcjonizmu i konieczność niesienia światu światła 

Ewangelii. „Miłosierdzie nie jest synonimem dobrotliwości, ani taniego sentymentalizmu. 

 W nim i przez nie weryfikuje się autentyczność naszej tożsamości uczniów Jezusa i nasza 

chrześcijańska wiarygodność we współczesnym świecie. Wystarczy nam Łaski Bożej, by być 

czytelnymi znakami Miłości Boga względem Ubogich, by być kartą Ewangelii otwartej na 

rozdziale o Miłosierdziu! Jest to istota naszej tożsamości.” Te słowa podsumowania ilustrują 

zadanie Wincentian we współczesnym świecie.  

Poniedziałek był czasem relacji z wincentyńskich misji. Uczestnicy WDM mogli usłyszeć 

o projekcie M3: Młodzi-Misje-Madagaskar i zainspirować się życiem misjonarzy świeckich. 

Świadectwo swojej działalności przedstawiła także Comunita in Dialogo, działająca w Odessie 

i troszcząca się o ubogich i bezdomnych. Wraz ze wspólnotą, do Piekar przybył DIMA, który 

dzięki pomocy Rodziny Wincentyńskiej w Odessie, zmienił swoje życie, porzucając alkohol  

i narkotyki.   

Przed Koronką do Bożego Miłosierdzia, członkowie JMV spotkali się z Przewodniczącym 

Międzynarodowym- Yancarlosem Carrasco, który podziękował WMM w Polsce za organizację 

wydarzenia oraz wspomniał o inicjatywie wspólnotowej modlitwy „Zdrowaś Maryjo”. 

Wszyscy członkowie JMV zgromadzeni w Piekarach, połączyli się w modlitwie, po której 

wykonano grupowe zdjęcie.  

Tego dnia, podczas popołudniowej Eucharystii, homilię wygłosił ks. Irving G. Amaro, 

CM.: „Mamy zadanie domowe do wykonania: przed zaśnięciem zadawaj sobie pytanie: jaki 

czyn miłosierdzia wykonałem dzisiaj? Jeśli był on bardzo dobry, to powtórz go następnego 

dnia; jeśli nie był najlepszy, to w jaki sposób możesz go lepiej wykonać jutro?”- mówił, 

ukazując tym samym jak w praktyce zabiegać o miłosierną postawę, połączoną z żarliwą 

modlitwą. Na zakończenie Mszy Świętej, ks. Jacek Kuziel- Dyrektor WMM w Polsce, 

podziękował uczestnikom WDM, gościom oraz organizatorom: za przybycie, włożony trud  

i wszelką pomoc w przygotowaniu Wincentyńskich Dni Młodzieży.  



Wieczorem odbyła się druga część Festiwalu Międzynarodowego, podczas którego 

zaprezentowały się kraje z Ameryki, Europy i Afryki.  

Było to pełne energii i radości zwieńczenie Wincentyńskich Dni Młodzieży 2016!   

  

 

 


