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Spotykamy się jak co roku w miejscu wyjątkowym w naszym
Narodowym Sanktuarium u stóp Pani Jasnogórskiej, jako
Rodzina Wincentyńska. Pielgrzymowanie na Jasną Górę do
Serca Matki ma wieloletnią tradycję. Pielgrzymowały tu grupy
charytatywne działające przy naszych parafiach i domach
zakonnych. Dziś my jako córki i synowie św. Wincentego a
Paulo - patrona dzieł miłosierdzia, którzy mamy być
przedłużeniem rąk Wincentego w obecnych czasach jak jedna
wielka rodzina - Misjonarze, Siostry Szarytki, Stowarzyszenie
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Stowarzyszenie
Konferencji św. Wincentego, Wincentyńska Młodzież Maryjna,
Stowarzyszenie Cudownego Medalika - gromadzimy się u stóp
Matki. W dzisiejszych czasach Jesteśmy otoczeni zewsząd
niesamowitą ilością informacji, których nie jesteśmy w stanie
ogarnąć. Wśród nich są także takie, które próbują, opisać
rzeczywistość odniesienia człowieka do Boga, jak również
istotę tej relacji. Ileż to formuł towarzyszy człowiekowi od
dzieciństwa, ileż definicji, które próbują zawrzeć w sobie treści,
dotyczące tego w co i w kogo człowiek wierzy. To w co i komu
wierzymy zostało często zredukowane do wymiaru jakiejś
wiedzy. Gdyby ktoś postawił nam pytanie co jest treścią naszej
wiary poczulibyśmy się nieco zakłopotani, nie bardzo wiedząc,
którą z ocalonych w pamięci definicji przywołać, by
odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiedzią zaś nie jest jakaś
definicja, ale osoba Syna Bożego, dająca nam się poznać w
doświadczeniu osobistego spotkania. I tu właśnie u stóp Jego i
naszej Matki chcemy umocnić naszą wiarę.
W kościele powszechnym przeżywamy Rok Wiary, który nas
zobowiązuje i przynagla do większej aktywności na rzecz ludzi
słabych, biednych i zagubionych, oraz tych którzy odeszli od
Kościoła i wiary.
W ewangelii usłyszeliśmy o cudzie w Kanie Galilejskiej. Maryja
skierowała do sług słowa: ”zróbcie wszystko cokolwiek wam
powie…” i oni wykonali polecenie i w ten sposób dokonał się
cud. Pan Jezus wiele razy wychodził naprzeciw ludzkiej biedzie,
chorobom, ubóstwu, odrzuceniu tym samym wskazywał, że

jego uczniowie powinni czynić podobnie. W XVI wieku to
przesłanie podjął św. Wincenty a Paulo i Jego duchowi synowie
i córki na przestrzeni wieków. I dziś Maryja mówi do nas:
„zróbcie wszystko cokolwiek wam powie mój Syn; A On mówi
zauważ słabszych od siebie; wyciągnij dłoń do młodych
popadających w nałogi; daj im przykład dobrego życia; zauważ
bezradnego ubogiego bliźniego. Zacznij coś dobrego czynić na
miarę swoich możliwości. Pomagaj !
Ponadto jako Rodzina Wincentyńska przeżywaliśmy 23
k w i e t n i a b r. d w u s e t n ą r o c z n i c ę o d u r o d z i n
błogosławionego Fryderyka Ozanama, który żył w XIX w. Z
Jego osobą zapoznaliśmy się już dzisiaj podczas konferencji
ks. Jerzego. Bł. Fryderyk był człowiekiem o wyjątkowych
zdolnościach. Jako dojrzały młodzieniec podjął studia na
uniwersytecie w Paryżu. Aktywnie włączył się do grupy
studentów, którzy przeciwstawiali się zgubnym wpływom
niektórych profesorów otwarcie zwalczających religię katolicką.
Ile musiało być odwagi w tym młodym człowieku! Po
rewolucyjnych zamieszkach nabrał przekonania, że trzeba
zjednoczyć wszystkie siły dla zaprowadzenia sprawiedliwości
społecznej w oparciu o prawdziwą miłość Boga i bliźniego. Jako
osoba głęboko religijna widział konieczności zmian we
francuskim kościele, który był zbyt oddalony od ludzi. Na jego
religijność miała wpływ postać św. Franciszka. W swej
religijności widział konieczność praktycznego zastosowania
wskazań Ewangelii.
Był on założycielem jednej z gałęzi rodziny wincentyńskiej,
Konferencji św. WINCENTEGO. Studiując w Paryżu znalazł
sześciu towarzyszy o podobnym sposobie widzenia świata. W
maju 1833 r. odbyło się spotkanie założycielskie Konferencji.
Początkowo jego celem było tylko wspólne poznawanie
wiary, rozważanie Pisma Świętego, dyskusje o problemach
społecznych Francji. Z biegiem czasu studenci, we współpracy
z Siostrą Miłosierdzia, bł. Rozalią Rendu, zaczęli odwiedzać
ubogie rodziny, niosąc im wszechstronną pomoc. Rozumieli
dobrze słowa św. Pawła, że "Wiara bez uczynków jest
martwa". W taki sposób powstała pierwsza organizacja
charytatywna założona przez świeckich i przez nich
prowadzona. Urzekła ich jednocześnie istota duchowości
wincentyńskiej, którą jest sakrament służby potrzebującym. W
krótkim czasie stowarzyszenie organizowało nowe grupy w
Paryżu i w całej Francji a następnie w innych krajach. Fryderyk
oddał się pracy naukowej. W 1836 roku uzyskał doktorat z
prawa a w 1841 z literatury. Otrzymał nominację na profesora
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na Sorbonie w Paryżu. Jego wykłady były entuzjastycznie
przyjmowane przez studentów. Założył rodzinę; prowadził
aktywną działalność na rzecz sprawiedliwości społecznej
zacierania podziału na tych, którzy Mają i tych, którzy „nie
mają”. Pokonany przez chorobę zmarł mając 40 lat. Zostawił
nam przesłanie: 1) że autentyczna działalność charytatywna
może przywrócić Kościołowi pełną wiarygodność; 2) Głosił, że
należy jednoczyć wszystkich myślących podobnie 3)
Podkreślał, że należy angażować się w działalność politycznospołeczną by wpływać na ustawodawstwo. Jak to aktualne jest
dziś. Wymienił cechy charakterystyczne pracy
charytatywnej: A/ Realizm - czyli wykonywanie tego co jest
możliwe; B/ Spojrzenie Wiary; Boga nie widzimy ale
cierpiących widzimy; C/ Pokora - działać nie dla podziwu;
działać a nie tylko mówić, że się nie da D/ Miłość - nie można
zatrzymać się na przeszłości. Trzeba patrzeć w przyszłość. JP
II zaliczył go w poczet błogosławionych w 1997 roku. Obecnie
Konferencja jest najliczniejszą gałęzią Rodziny Wincentyńskiej,
działając w 141 krajach i liczącą ok. 800 tys. członków. A
wszystko to przypadło na czasy kiedy siostra Miłosierdzia
Katarzyna Laboure otrzymała przesłanie od Niepokalanej Cudowny Medalik i polecenie jego rozpowszechniania. Odtąd
MIŁOSIERDZIE CHRZEŚCIJAŃSKIE i pobożność Maryjna są
ważnymi elementami duchowości wincentyńskiej. Przykład
życia błogosławionego Fryderyka Ozanama w przeżywanym
Roku Wiary może być dodatkową inspiracją do nowych
inicjatyw. W imieniu ks. Wizytatora i całego Zarządu Polskiej
Prowincji Zgromadzenia Misji, życzę przybyłym pielgrzymom,
aby tegoroczne spotkanie tu na Jasnej Górze dało nowy impuls
do dawania świadectwa i troski o ubogich. Do dynamicznego
działania, mimo rodzących się trudności i wszechobecnej
obojętności. Niech towarzyszą nam słowa modlitwy
błogosławionego Fryderyka Ozanama:
„Panie chcesz bym Ci oddał samego siebie. Idę bo Ty mnie
wzywasz i nie mam prawa narzekać”. Amen.
kazanie wygłosił Asystent Wizytatora Polskiej Prowincji Zgromadzenia
Księży Misjonarzy Ksiądz Jacek Gasiński CM.
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