
Cześć Maryi!  

Drodzy członkowie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce! 

Z wielką pokorą i w poczuciu służby, ale też z ogromną radością zwracam się do Was 

po raz pierwszy jako Przewodnicząca Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w 

Polsce. Jestem niezmiernie wdzięczna Panu Bogu, że przygotował dla mnie właśnie takie 

zadanie i Wam, że obdarzyliście mnie tak wielkim zaufaniem. Mam pełną świadomość 

odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywa, dlatego tym bardziej chcę podkreślić swoją pełną 

gotowość do działania oraz szczerej i otwartej współpracy z całym Zarządem i Wami 

Wszystkimi na Bożą chwałę, na chwałę Maryi i dla dobra naszego Stowarzyszenia.  

Jako członkowie Wincentyńskiej Młodzieży 

Maryjnej musimy być dumni, że nasze Stowarzyszenie 

powstało na wyraźną prośbę Matki Bożej, ale 

jednocześnie nie możemy zapomnieć o odpowiedzialnej 

kontynuacji tej misji, która rozpoczęła się w 1830 roku w 

kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu wraz z objawieniami 

Niepokalanej św. Katarzynie Labouré. Ta odpowiedzialna 

kontynuacja powinna zacząć się już w naszych 

codziennych, z pozoru mało znaczących wyborach, a na 

pewno powinna być widoczna na poziomie naszego 

wspólnotowego życia. Chciałabym, żeby u progu 

kolejnego roku formacyjnego, każdy z nas z głęboką 

refleksją po raz kolejny w swym życiu spojrzał na swój 

Cudowny Medalik i jaśniejącą na nim Matkę Bożą, która 

szczególnie oręduje za nami i uczy nas podążać za Panem 

Jezusem. Dostrzeżmy w Niej wzór słuchania i 

wypełniania Słowa Bożego, Kogoś, kto pomaga nam 

otwierać się na moc Ducha Św., Przewodniczkę na drodze 

wiary i służby potrzebującym, po to, by jeszcze aktywniej 

i z radością realizować świecki, kościelny, maryjny i 

wincentyński charakter naszej Wspólnoty. 

W tym liście chciałam szczególnie wspomnieć o czteroczłonowej naturze naszego 

Stowarzyszenia, ponieważ szeroko pojęta sprawa jego formacji jest pierwszą, nad którą 



chciałabym się wspólnie z całym Zarządem pochylić. Ważnym krokiem ku temu będzie na 

pewno próba podjęcia współpracy z grupami Dzieci Maryi i Wincentyńskiej Młodzieży 

Maryjnej, pozostających poza kontaktem z naszym „formalnym” Stowarzyszeniem, a następnie 

opracowanie pewnego planu formacyjnego dla naszej wspólnoty, ułatwiającego także 

zakładanie nowych grup naszego Stowarzyszenia. Mam nadzieję, że to pozwoliłoby 

odpowiedzieć nam na wezwanie z listu Przełożonego Generalnego, ojca Tomaža Mavriča, 

skierowanego do Rodziny Wincentyńskiej pod tytułem „Oto jestem”: Wzmacnianie WMM i 

tworzenie nowych stowarzyszeń na całym świecie.  

Chcę Wam też przekazać, że z wielką radością przyjmę wszelkie Wasze sugestie, 

pytania, czy opinie, dlatego proszę Was o śmiały kontakt w każdej sprawie. Jestem przekonana, 

że wspólnymi siłami, na gruncie szczerej współpracy i dialogu będziemy działać dla dobra 

Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce i na całym świecie, a poprzez to 

pokazywać we współczesnej trudnej, czasami brutalnej codzienności prostą, miłosierną i 

niezwykle piękną codzienność charyzmatu wincentyńskiego. Oczywiście niczego nie 

uczynimy bez łaski Ducha Św., dlatego z całego serca proszę Was, abyśmy przez 

wstawiennictwo Niepokalanej, każdego dnia prosili o potrzebne łaski dla naszego 

Stowarzyszenia. 

Polecam Was wszystkich w mojej codziennej modlitwie i bardzo dziękuję, że jesteście. 

Błogosławionych wakacji i do zobaczenia! 
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