
DZIEŃ PIERWSZY  

 „Wincentianie Wierni Miłosierdziu- wczoraj”  

Wincentyńskie Dni Młodzieży uroczyście rozpoczęły się w sobotę 23.07.2016r.   

Do Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000” w Piekarach przybyło około 1,3 tys. 

młodych osób z Rodziny Wincentyńskiej. Wincentyńskie Dni Młodzieży rozpoczął tradycyjny 

polski taniec- Polonez. Przewodniczący WMM w Polsce- Bartosz Wyrzykiewicz oraz Zastępca 

Przewodniczącego- Maria Chrapek, przywitali zgromadzonych chlebem i solą, składając je 

symbolicznie na ręce Ojca Generała Rodziny Wincentyjskiej Tomasza Maurica, oraz siostry 

Carmen Perez Gonzales, która przybyła do Piekar w imieniu Matki Generalnej Sióstr 

Miłosierdzia. Słowo powitania do zgromadzonych na WDM skierowali Wizytator Prowincji 

Polskiej Zgromadzenia Misji ks. Kryspin Banko oraz Wizytatorka Prowincji Krakowskiej 

Sióstr Miłosierdzia s. Anna Pietrasik.  

Pierwszy dzień WDM, był nawiązaniem do przeszłości i ukazaniem wierności miłosierdziu 

„wczoraj”. Temat ten przybliżyła zgromadzonym pantomima historyczna, ukazująca moment  

i okoliczności chrztu Polski. Uczestnicy spotkania mieli okazję odnowić przyrzeczenia 

chrzcielne i powrócić do momentu włączenia we wspólnotę Kościoła. Od chwili chrztu, 

chrześcijańska Polska pozostawała wierna miłosierdziu. „W naszej historii przeżywaliśmy 

chwile radosne i dające powód do dumy, ale doświadczyliśmy również chwil smutnych  

i tragicznych. Św. Wincenty a Paulo i św. Ludwika de Marillac, dostrzegając trudną sytuację 

w naszej Ojczyźnie, na prośbę Królowej Polski Ludwiki Marii Gonzagi, wysyłają pierwszych 

Misjonarzy i Siostry Miłosierdzia”. Kolejna scena pantomimiczna obrazowała posłanie 

pierwszych Wincentian i tym samym narodzenie charyzmatu wincentyńskiego w Polsce. 

Chrzest oraz posłanie Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia, to ważne momenty w historii naszego 

kraju, które są dziedzictwem mającym inspirować młodych Wincentian do wierności 

charyzmatowi. Uroczyste rozpoczęcie spotkania zakończyło się wspólnym śpiewem pieśni 

„Jezu ufam Tobie!”.  

Po kolacji, miał miejsce Wieczór maryjny- modlitewne czuwanie połączone z wnoszeniem 

flag przez przedstawicieli Rodziny Wincentyńskiej z całego świata. Wydarzeniu temu 

towarzyszyły wizerunki Matki Bożej czczonej w poszczególnych krajach. Z Piekar płynęła 

wspólna modlitwa, by „Matka ubogich i Gwiazda nowej ewangelizacji, pomagała nam żyć 

Ewangelią, urzeczywistniać Błogosławieństwa w naszym życiu i mieć odwagę szczęścia.”   



Pierwszy dzień Wincentyńskich Dni Młodzieży uwieńczył Festiwal międzynarodowy: 

Azja, Australia. Na scenie „Radosnej” wystąpiły grupy z Australii, Kazachstanu, Laosu, 

Libanu, Filipin i Singapuru, prezentując swoją barwną kulturę.  

Tak zakończył się pełen emocji i radości dzień pierwszy!  

 

 


