
Drodzy Bracia i Siostry  
Rodziny Wincentyńskiej, 



Okres Wielkiego Postu jest 
sprzyjającym czasem do rozważania 

tajemnic naszej wiary.



Ponownie jesteśmy zaproszeni 
do przyłączenia się do Jezusa



w Jego wędrówce do 
Jerozolimy,



by towarzyszyć Mu na Kalwarię, 



by czekać w milczeniu



przy grobie,



i poznać chwałę Jego Zmartwychwstania,



którą dzieli się z nami.



Ewangelia na Środę Popielcową 
przypomina nam, że pod postacią 
bogatych symboli zewnętrznych  

podczas tego okresu łaski Wielki Post 
jest wędrówką do wnętrza:



„Ty zaś, gdy chcesz się modlić, 
wejdź do swej izdebki,



zamknij drzwi i módl się do Ojca 
twego, który jest w ukryciu. 



A Ojciec twój, który widzi w 
ukryciu, odda tobie.” (Mt 6, 6)



Temat tego rozważania 
na Wielki Post 

koncentruje się na 
pojednaniu, pokoju i pokorze.



Pojednanie



Gdy odwiedzałem Siostry Miłosierdzia w 
Korei Południowej zabrały mnie do 

"Parku Pojednania"



pasa ziemi między Koreą Południową i Północną



Koreańczycy przybywają tutaj, by medytować 
i modlić się o pojednanie na półwyspie 

tworzonym przez dwa kraje,



lecz jeden naród, który łączą te same 
historia, język i kultura



To doświadczenie odnosi się do Wielkiego 
Postu, który wzywa nas do poszukiwania 

pojednania w naszym własnym życiu,



zaczynając od pojednania wewnętrznego, 
gdy uświadomimy sobie, że jesteśmy 

umiłowanymi dziećmi Boga. 



Abyśmy byli ludźmi, których życie i czyny 
odzwierciedlają pojednawczą miłość Chrystusa.



Pokój



Owocem pojednania jest pokój, który 
wiedzie mnie do drugiej pielgrzymki do 

Kobe w Japonii.



Podczas wizyty u Księży Misjonarzy i Sióstr 
Miłosierdzia udaliśmy się do Nagasaki, miasta z 
najliczniejszą wspólnotą Katolików w Japonii.



"Park Pokoju" zbudowany w Nagasaki 
po straszliwym doświadczeniu bomby atomowej 

w 1945 r.



wypełniają symbole pokoju ofiarowane przez kraje 
i narody z całego świata.



Ta statua symbolizuje to, że dążenie do pokoju 
wymaga kontemplacji (skrzyżowana noga) oraz 

działania (stopa na ziemi)



Wyciągnięta ręka – wszyscy ludzie mają czynić pokój; 
ręka podniesiona do góry – Boża pomoc jest 

potrzebna, aby doprowadzić do prawdziwego pokoju. 



Święty Wincenty przypomina nam, że 
„miłość chce, abyśmy starali się wnosić pokój, 

tam, gdzie go brakuje” 
(List 2054 z 23 kwietnia 1656 r., Coste V, str. 602).



Jako Rodzina Wincentyńska powinniśmy dążyć 
do kultywowania pokoju i promowania go

 w każdy możliwy sposób.



Pokora



Podążanie ku pojednaniu, którego owocem jest 
pokój, prowadzi do praktykowania cnoty pokory.



Podczas mojej wizyty u Sióstr Miłosierdzia w 
Mauretanii i Tunezji w bardzo widoczny sposób 

widziałem jak ta cnota działa. 

Dom Sióstr Miłosierdzia, Safakis, Tunezja



Aby w tych krajach prowadzić swoją misję posługi 
ubogim Siostry Miłosierdzia muszą to czynić w 

skromny i pokorny sposób.

Siostra Marie Claude, Siostra Rosa and Siostra Anna



W takich krajach jak te Siostry Miłosierdzia praktykują 
wielką pokorę, ponieważ pracują w świeckich 

stowarzyszeniach służących ubogim.  Nie zajmują 
stanowisk kierowniczych, lecz muszą pracować z innymi, 

którzy kierują ich pracą. 



Obecność Sióstr Miłosierdzia w Afryce Północnej 
jest dyskretnym, ale mocnym świadectwem 

cnoty pokory.



Wielu w Rodzinie Wincentyńskiej na całym świecie 
posługuje w podobnych sytuacjach. W swojej 

pokornej, często ukrytej służbie, stają się jednym 
z ubogimi. 



Z własnego doświadczenia wiem, że 
aby pracować na rzecz pojednania i by 
osiągnąć pokój serca, musimy nabyć i 

praktykować cnotę pokory.



Niech ten Wielki Post pomoże nam 
wzrastać w miłości Chrystusa i w 

naszym charyzmacie 
wincentyńskim, krocząc drogą 
pojednania i pokoju z „sercem 

pokornym i skruszonym” (Ps 51, 19).



Wasz brat w świętym Wincentym, 
G.Gregory Gay CM

Przełożony Generalny
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