
Kościan, 27.09.2016 

Cześć Maryi! 

Drodzy członkowie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce! 

Piszę do Was po długiej przerwie. Wiem, że przez wiele ostatnich 

miesięcy skupiliśmy większość naszej uwagi na przygotowaniach do 

Wincentyńskich Dni Młodych 2016 w Piekarach, które okazały się 

wielkim sukcesem. W dniu 10. września odbyło się pierwsze powakacyjne 

spotkanie Zarządu WMM w Polsce, na którym poruszyliśmy wiele spraw 

związanych z funkcjonowaniem naszego Stowarzyszenia, a którymi przy 

okazji Uroczystości naszego wielkiego Patrona, świętego Wincentego, 

chcę się z Wami podzielić. 

Przede wszystkim pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się 

w przygotowania do Dni Młodzieży – jest Was tak wiele, że nie sposób wymienić wszystkich 

w jednym miejscu, ale indywidualne podziękowania są właśnie wysyłane. Wiem, że wiele osób 

nie mogło być obecnych w lipcu w Piekarach, a chciałbym, żeby przepiękne owoce z tego 

spotkania dotarły do każdego członka Rodziny Wincentyńskiej, dlatego bardzo proszę każdego, 

kto chciałby się podzielić tym, co przeżył podczas WDM, aby przesłał do nas swoje świadectwo 

w formie pisemnej na facebooku lub na mail sekretarzwmm@gmail.com, albo w formie wideo 

opublikowanej bezpośrednio na naszym fanpejdżu na www.fb.com/WMMPolska. Ponadto 

materiały ze spotkania w Piekarach będą pojawiały się na stronie internetowej 

www.mlodziezmaryjna.pl – zachęcam do jej częstego odwiedzania! 

Życie naszej wspólnoty toczy się przede wszystkim na poziomie małych grup 

lokalnych. Spotykamy się ze sobą i z Animatorkami (Opiekunami), żeby wspólnie wzrastać  

w wierze i podejmować poszczególne akcje na rzecz lokalnego środowiska i Ubogich. Jesteśmy 

jednak jednym Stowarzyszeniem, obecnym na całym świecie. O naszej jedności świadczą 

między innymi struktury krajowe i międzynarodowe, które nas spajają, wspólnie podejmowane 

akcje oraz charyzmat wincentyński- jednakowy dla całej Rodziny Wincentyńskiej. Odniosę się 

do każdego z tych elementów. 

Po pierwsze, nasz Sekretariat Międzynarodowy w Madrycie prowadzi akcję, w której 

chce pokazać, jak ważna jest modlitwa różańcowa i kult Maryi na całym świecie. W tym celu 

zbiera nagrania audio i wideo od grup WMM z całego świata odmawiających wspólnie 

"Zdrowaś Maryjo" w swoich językach. Zachęcam zatem, aby do połowy października przesłać 

do nas takie nagrania ze swoich grup, z których Zarząd wybierze te, które będą reprezentować 
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nasz kraj. Mogą one być nagrane w różnych językach obecnych w naszym kraju, dlatego 

będziemy uradowani, słysząc "Zdrowaś Maryjo" również po kaszubsku i śląsku! 

Temat nowego roku formacyjnego, jaki proponuje nam Sekretariat Międzynarodowy, 

przetłumaczony przez nas wstępnie brzmi: "Wprowadzajmy w życie charyzmat 

wincentyński!". Być może po dokładniejszym tłumaczeniu ulegnie on drobnym modyfikacjom, 

jednak już z tego wiemy, że mamy w tym roku rozważać, czym nasz charyzmat wyróżnia się 

pośród innych. Wiemy, że jako chrześcijanie jesteśmy powołani do ewangelizowania 

wszystkich ludzi, jednak dodatkowo my – jako członkowie Stowarzyszenia WMM – mamy za 

zadanie "ewangelizować w zgodzie z jego charyzmatem, duchowością i wyjątkowym stylem", 

jak napisał w swoim liście Międzynarodowy Przewodniczący Yancarlos Carrasco. Nad tym, 

czym wyróżnia się ten nasz "wyjątkowy styl", będziemy się w tym roku szczególnie 

zastanawiać tym bardziej, że w roku 2017 obchodzimy 400. rocznicę powstania Zgromadzenia 

Księży Misjonarzy, a więc i istnienia charyzmatu wincentyńskiego. Zapraszam do włączania 

się w ogólnopolskie i prowincjalne wydarzenia organizowane przez Rodzinę Wincentyńską  

w związku z tą rocznicą, a także do dzielenia się pomysłami, jak można ją uświetnić.  

W ciągu roku, jako wspólnota nie powinniśmy zamykać się na siebie, ale dzielić tym, 

co mamy, ze wszystkimi członkami WMM. Jako Zarząd pragniemy, aby każda grupa 

przekazywała nam na bieżąco informacje o swojej działalności w parafiach w formie notatek 

ze zdjęciami (również w języku angielskim, by przekazać je do Madrytu na stronę      

internetową Stowarzyszenia), tak abyśmy my mogli Wasze pomysły i działania 

rozpowszechniać i promować w całej Polsce. Jak to robić? W każdej lokalnej wspólnocie 

powinna być osoba wyznaczona do kontaktu z Doradcą Prowincjalnym. Informuję, że od 

września funkcje te pełnią:  

 Prowincja chełmińsko-poznańska: Joanna Siejak (j.siejak25@gmail.com) 

 Prowincja warszawska: Olga Grodzka  (grooodzka@gmail.com)  

 Prowincja krakowska: Paulina Grzesik ( paola1517@o2.pl)  

Proszę, żeby jeszcze w październiku wybrać osobę, która będzie kontaktować się z Doradcą,  

a następnie by ona wysłała pierwszego maila, w którym przedstawi się, opisze swoją grupę 

oraz prześle jej zdjęcie i – dla chętnych – notatkę o jej aktywności po angielsku lub hiszpańsku 

na stronę międzynarodową. Cieszę się też, że coraz więcej grup prowadzi swoje blogi lub 

strony na facebooku – im więcej osób pozna nasze Stowarzyszenie, tym lepiej :-) 

Drugą ważną funkcją, którą powinna pełnić jedna, odpowiedzialna osoba w grupie, jest 

Skarbnik. Bardzo Wam dziękujemy za składki, które corocznie wynoszą 5 zł za każdą osobę 

uczestniczącą w spotkaniach WMM, również nieprzyjętą do Stowarzyszenia. Nie jest to duża 
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kwota, ale przekazana od każdego jest dla Zarządu cennym wsparciem i umożliwia nam pracę 

(musimy się czasem spotykać, bo nie można cały czas współpracować na odległość). Skarbnik 

jest potrzebny, żeby zebrać składkę i przekazać ją swojej Siostrze lub opiekunowi grupy. 

Na koniec – wspólne dzieło! Z całym Zarządem pragniemy, aby jak najwięcej grup  

w Polsce włączyło się we współpracę z projektami M3 oraz B3. Liczymy na to, że chętne grupy 

zadeklarują konkretny rodzaj pomocy, jaką będą mogły wyświadczyć, np. dana grupa w ciągu 

tego roku będzie zbierać artykuły szkolne, a inna medyczne. Więcej informacji znajdzie się już 

wkrótce na naszej stronie. 

Minęła właśnie uroczystość św. Wincentego a'Paulo, naszego Ojca i Orędownika. Jest 

on Wzorem naszego charyzmatu i, jak obszernie wspomniał w swoim pierwszym liście nowy 

ojciec generał ks. Tomaz Mavric, "Mistykiem Miłosierdzia". Warto poznawać Jego historię  

i podążać za Jego przykładem. Życzę każdej i każdemu z Was, aby wypraszał Wam codziennie 

łaski u Boga. 

Pozdrawiam w imieniu całego Zarządu! 

 

Do Jezusa przez Maryję! 

 

Bartosz Wyrzykiewicz 

Przewodniczący Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce 

 

 

 


