Rzym, 19 lipca 2011
Do wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej
Drodzy Bracia i Siostry,
Łaska i pokój Jezusa Chrystusa niech będą zawsze z Wami!
Z tym braterskim pozdrowieniem piszę do Was aby przedstawić komentarze
odnoszące się do Dnia Modlitwy Rodziny Wincentyńskiej, który odbędzie się w uroczystość
Świętego Wincentego a Paulo.
Zdaję sobie sprawę z tego, że różnych częściach świata Rodzina Wincentyńska
obchodząc 350 rocznicę śmierci Świętego Wincentego i Świętej Ludwiki zaangażowała się w
wiele działań. My, członkowie Komitetu Wykonawczego Rodziny Wincentyńskiej
zdecydowaliśmy wykorzystać ten ważny moment w życiu Rodziny Wincentyńskiej i
zaproponować żebyśmy w uroczystość św. Wincentego a Paulo, 27 września 2011 r.
zatrzymali się i zastanowili nad wymową i znaczeniem różnych obchodów i projektów, które
zostały przeprowadzone w czasie Roku Jubileuszowego (w szczególności działania podjętymi
na poziomie lokalnym). Innymi słowy, mamy nadzieję, że uwewnętrznimy w pozytywnym
znaczeniu, bogactwo wszystkich rozważań, celebracji i dzieł, których dokonano podczas
Roku Jubileuszowego
Dlatego proponujemy następujący temat Dnia Modlitw w uroczystość św.
Wincentego a Paulo (2011) - Zbierzcie owoce Roku Jubileuszowego! Różne stowarzyszenia
niech podzielą się swoimi refleksjami tak, aby w w dniu święta te refleksje mogły być
wymienione z bliźnimi podczas odprawiania Eucharystii. W tym samym czasie, różne grupy
i stowarzyszenia mogą wyrazić w pewien sposób, podczas Eucharystii, zobowiązania
wynikające z tej wspólnej refleksji. Celem jest tutaj świętowanie i pogłębienie znaczenia
owoców Roku Jubileuszowego wymagających zaproszenia Ducha Pańskiego do pogłębienia
naszych korzeni. Gdy to zrobimy, będziemy także starać się zabezpieczyć naszej akceptacji I
wzrostu wyzwania jakim jest “Miłosierdzie - Misja” abyśmy mogli lepiej służyć ubogim.
W tym roku wolimy nie rozsyłać żadnych formalnych konspektów odnoszących się
do obchodów uroczystości św. Wincentego. Pozostawiamy to kreatywności poszczególnych
Rad Krajowych i lokalnych grup Rodziny Wincentyńskiej.
Przed Dniem Modlitwy zapraszamy do zebrania się poszczególne gałęzie refleksji na
poziomie lokalnym lub do zebrania się i rozważania wspólnie z innymi członkami Rodziny
Wincentyńskiej na waszym terenie. Następnie zapraszamy Was do przesłania tych refleksji i
wniosków do zarządów krajowych. Jeżeli Rodzina Wincentyńska w waszym kraju jest

zorganizowana w ten sposób, to prosimy Rady Krajowe aby następnie przesłały syntezy tych
rozważań do Biura Rodziny Wincentyńskiej przy Kurii Generalnej Zgromadzenia Misji w
Rzymie (famvin@cmglobal.org). Ważne jest, aby wasze refleksje na temat Roku
Jubileuszowego były nadesłane z wyprzedzeniem, aby można je udostępnić
Międzynarodowej Rodzinie Wincentyńskiej.
Po Dniu Modlitwy również ważne jest abyście udostępnili materiały na temat bieżących
obchodów święta: treść, programy, filmy, różne wymieniane rozważania, kreatywne sposoby
obchodzenia święta, itp.
W ten sposób możemy podzielić się tym wszystkim z resztą Rodziny Wincentyńskiej
przy pomocy różnych dostępnych nam środków, w szczególności portalu internetowego
Rodziny Wincentyńskiej. Jestem przekonany, że jeżeli podzielimy się na temat różnych
sposobów jakimi Pan przemówił do nas w trakcie Roku Jubileuszowego i podzielimy się na
temat sposobów jakimi możemy pogłębić owoce Roku Jubileuszowego podczas obchodów
uroczystości św. Wincentego to staniemy się bardziej zjednoczeni I zakorzenieni w naszej
ewangelizacji i posłudze jako Rodzina.
Drodzy siostry i bracia z Rodziny Wincentyńskiej. Rok Jubileuszowy to nie było
wydarzenie, które rozpoczęło się i aktualnie się kończy. To raczej było wydarzenie, które
miało wpływ na nasze życie… wydarzenie, które dało nam nową energię do służenia dzisiaj
Jezusowi Chrystusowi z wiarą i kreatywnością. Przygotowując się do obchodów uroczystości
św. Wincentego przekazujemy wam uściski i nasze modlitwy. Odnówmy nasze
zaangażowanie w misję i miłosierdzie oraz idźmy przed siebie w twórczy sposób kontynuując
to zaangażowanie.
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