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Rzym, 9 lutego 2018 

 

 

LIST NA WIELKI POST 2018 

 

Maryja najdoskonalszym wzorem ukazującym drogę do Jezusa 

 

 

Do wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej 

 

 

Drodzy Bracia i Siostry w św. Wincentym, 

 

 Niech łaska i pokój Jezusa zawsze będą z nami! 

 

 Listem na Adwent w 2016 roku rozpoczęliśmy refleksję nad trzema filarami ducho-

wości św. Wincentego: Wcieleniem, Trójcą Świętą i Eucharystią. W obecnym liście na Wielki 

Post rozważymy czwarty filar, jakim jest Błogosławiona Dziewica Maryja. 

 

Na początku Wielkiego Postu, tych 40-stu dni z Jezusem na pustyni, chciałbym każdego 

z nas zachęcić, abyśmy napełnili serce ciepłem, ufnością, dyspozycyjnością i całą miłością, 

jaką syn lub córka może darzyć swą matkę. Obyśmy my również przylgnęli do Maryi czy też 

odnowili lub pogłębili nasze stałe przywiązanie do Niej dzięki trzem praktykom, które pomogą 

przybliżyć się do naszej Niebieskiej Matki. Ona jest najdoskonalszym wzorem ukazującym 

najlepszą i najkrótszą drogę do Jezusa – celu naszego życia, który jest dla nas wszystkim. 

 

A) Codziennie modlić się na różańcu 

 

 Razem z Maryją rozważamy różne etapy życia Jezusa. Maryja idzie z nami, towarzyszy 

nam, dodaje odwagi i inspiruje. Gdziekolwiek się udajemy, zawsze nośmy ze sobą różaniec. 

Bierzmy go ze sobą: do kieszeni, torby lub torebki, jako pierścionek lub bransoletkę, aby był 

w naszym zasięgu o każdej porze dnia. Możemy się nim modlić w kaplicy, na ulicy, czekając 

na autobus, metro lub pociąg, prowadząc samochód, spacerując, stojąc w kolejce. Miejmy 

zawsze przy sobie różaniec. 
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 Św. Wincenty jest głęboko przekonany, że jesteśmy pod opieką Maryi: 

 

„Bóg ciągle podtrzymywał we mnie wiarę w uwolnienie dzięki modlitwom, jakie 

zanosiłem do Niego i do Najświętszej Dziewicy Maryi, której wyłączne wsta-

wiennictwo, jak mocno wierzę, przyczyniło się do mojego uwolnienia”1. 

 

„…Również w czterech różnych miejscowościach, gdzie głosimy misje i tutaj 

także, wszyscy są zdrowi. Wydaje się więc, że nasz Pan chce okazać litość temu 

maluczkiemu Zgromadzeniu przez wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy.  

Z tego powodu wysłaliśmy księdza Boudeta z pielgrzymką do Chartres”2. 

 

B) Za przykładem Maryi, coraz bardziej przyswajać sobie cnoty pokory i czystości  

 

 Św. Wincenty a Paulo daje Maryje jako przykład wszelkich cnót, ale w sposób szcze-

gólny podkreśla dwie z nich: pokorę i czystość.  

 

 Pokora 

 Spośród wszelkich stworzeń w Niebie i na ziemi, nie ma osoby bardziej znanej, czczo-

nej albo tak często dawanej za przykład. Nie ma nikogo innego, w kim Bóg, przez Jezusa, 

złożył więcej ufności. Nawet przez chwilę Maryja nie sądzi, że jest to Jej zasługą, ale uważa, 

że wszystko, czym jest i co posiada, jest łaską, darem, znakiem miłosierdzia od Jezusa. Maryja, 

jako Matka stawia się niżej swego Syna, nie wyżej. Ona urodziła Jezusa, od żłóbka opiekowała 

się Nim, przewijała Go, karmiła piersią i wychowywała aż do momentu, gdy stał się dorosły. 

Przez wszystko, co uczyniła i czyni dzisiaj, odsyła nas zawsze do Jezusa. 

 

„…biegnijcie do Najświętszej Panny, prosząc Ją, by wam uzyskała u swego Syna 

łaskę uczestniczenia w Jej pokorze, która kazała Jej nazwać się służebnicą Pana, 

kiedy była wybrana na Jego Matkę. Cóż sprawiło, że Bóg wejrzał na Najświętszą 

Pannę? Ona to sama mówi: ‘To moja pokora’. Nie muszę Wam mówić, że jeżeli 

nasze Siostry będą uciekały się do Najświętszej Panny, która tak bardzo kochała 

tę cnotę, uzyska Ona dla nich od Boga łaskę praktykowania pokory”3. 

 

 Czystość 

 Jezus daje nam klucz, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób praktykować czystość w myś-

lach, słowach i uczynkach. Mówi, abyśmy byli czujni: „Nie to, co wchodzi do ust, czyni czło-

wieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym” (Mt 15,11). Wszystko zaczyna 

się w naszym sercu i umyśle.  

  

Prośmy Jezusa, aby był obecny u początku naszych myśli, uczuć i pomysłów, by poma-

gał nam je „przepuszczać przez filtr” Jego myśli, postaw i działań. To, co wypływa z naszych 

                                                           
1 Coste I, 7; List do Pana de Comet w Dax. 
2 Coste I, 360; List 249. do Ks. Roberta de Sergis w Amiens, listopad 1636. 
3 Coste X, 536-537; Konf. 98. – O pokorze, miłości, posłuszeństwie i cierpliwości (Reguły Wspólne, art. 42), 14 

lipca 1658. 
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myśli, objawi się wówczas w słowach i czynach, które będą odzwierciedleniem postaw, uczuć 

i myśli Jezusa. Czystość będzie obecna i przeżywana w naszym życiu. 

 

„Bądź szczególnie przywiązany do sposobu, w jaki Najświętsza Dziewica kiero-

wała osobą naszego Pana, a wszystko pójdzie dobrze”4. 

 

 Natomiast myśli, uczucia i pomysły, które nie są „filtrowane” przez Jezusa, będą nas 

prowadzić w przeciwnym kierunku. Będziemy podatni na wpływ złego ducha, którego zamiary 

są jasne: zniszczyć w nas wszystko, co pochodzi od Boga, zniszczyć naszą relację z Jezusem. 

Szatan chce zająć miejsce Jezusa i wpływać na myśli, z których biorą początek nasze słowa  

i działania, abyśmy przeciwstawiając się czystości, zniekształcali naszą piękną istotę, nasze 

piękne serce stworzone na obraz Boga. 

 

„…tajemnica Twojego serca. Naprawdę pragnę, żeby ono należało całkowicie 

do naszego Pana i proszę Świętą Dziewicę, żeby wzięła je od Ciebie i zaniosła 

do Nieba oraz złożyła w swoim Sercu i Sercu swego ukochanego Syna”5. 

 

C) Rozpowszechniać przesłanie Matki Bożej od Cudownego Medalika i rozszerzać nabo-

żeństwo do Niej z odnowioną gorliwością 

 

 Cudowny Medalik jest po krzyżu najbardziej rozpowszechnionym symbolem chrześci-

jańskim w świecie. Tymczasem wiele osób nie miało jeszcze okazji go poznać, odkryć przesła-

nia Maryi, otrzymać i nosić Medalik. Nie proszą o otrzymanie łask od Jezusa jak Maryja pole-

ciła to św. Katarzynie Labouré, Siostrze Miłosierdzia, podczas Objawień z 1830, w Kaplicy 

Domu Macierzystego przy ulicy du Bac w Paryżu. 

 

„Przychodźcie do stopni tego ołtarza. Tutaj łaski spłyną na każdego, kto o nie 

poprosi z ufnością i żarliwością”. 

 

„Te promienie są symbolem łask, których udzielam tym, którzy Mnie o nie 

proszą”. 

 

 W czasie tego Wielkiego Postu, chciałbym zachęcić do refleksji, modlitwy i zoriento-

wania się, jakie są możliwości we wszystkich miejscach naszej posługi: parafiach, szpitalach, 

przychodniach, szkołach, uniwersytetach, na misjach, podczas misji parafialnych… Tak więc 

tam, gdzie Cudowny Medalik nie jest znany, gdzie są osoby, które go jeszcze nie otrzymały, 

podejmijcie następujące działania:  

a) rozdawajcie Cudowne Medaliki,  

b) dołączcie do Medalików ulotkę z krótkim wyjaśnieniem historii i przesłania Cudowne-

go Medalika,  

                                                           
4 Coste II, 123; List 488. do Ks. Jakuba Chiroyer w Luçon, 6 października 1640. 
5 Coste I, 71; List 36. do Ludwiki de Marillac [około 1629]. 
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c) utwórzcie lokalną grupę Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Stanie się ono częścią 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Cudownego Medalika, gałęzią Rodziny Wincen-

tyńskiej obecną w wielu krajach świata.  

 

Zachęcajcie do założenia, za zgodą proboszcza, nowej grupy Stowarzyszenia Cudo-

wnego Medalika w Waszej parafii, w szpitalach i przychodniach, w szkołach i na 

uniwersytetach dla osób z personelu, nauczycieli, profesorów oraz uczniów, podczas 

misji parafialnych, w których uczestniczą różne gałęzie Rodziny Wincentyńskiej 

zaangażowane w organizację i koordynację, w czasie innych misji... Zapraszajcie ludzi, 

aby formalnie przyłączyli się do takiej grupy, stając się jej członkami. 

 

 W wielu krajach, gdzie obecne jest Stowarzyszenie Cudownego Medalika, różne jego 

grupy są zrzeszone i koordynowane przez Radę Krajową danego kraju. Każde krajowe Stowa-

rzyszenie Cudownego Medalika jest powiązane z Międzynarodowym Stowarzyszeniem 

Cudownego Medalika koordynowanym przez Wice-Dyrektora, Ks. Carla Pieber, CM. Przyna-

leżąc do Stowarzyszenia Cudownego Medalika, członkowie wzajemnie wspierają się modli-

twą, angażują w rozpowszechnianie Cudownego Medalika oraz podejmują gesty solidarności. 

 

 Międzynarodowy Sekretariat Stowarzyszenia Cudownego Medalika chętnie udzieli 

wsparcia, informacji lub sugestii pomocnych przy założeniu grupy lokalnej. Jeżeli w kraju,  

w którym chcecie utworzyć nową grupę Stowarzyszenia Cudownego Medalika, istnieją już 

inne grupy lub krajowa struktura Stowarzyszenia, Międzynarodowy Sekretariat skontaktuje 

Was z nimi. Jeżeli w danym kraju nie ma struktury krajowej lub grup lokalnych, Międzyna-

rodowy Sekretariat dostarczy wszelkich informacji koniecznych do założenia nowej grupy. 

 

 Międzynarodowe Stowarzyszenie Cudownego Medalika ma własną stronę internetową 

dostępną w sześciu językach, na której znajduje się wiele informacji, w tym informacje pomo-

cne w założeniu nowej grupy. Oto jej adres: www.amminter.org. Jeżeli potrzebujecie wszelkiej 

innej pomocy, prosimy pisać na następujący adres: mmainfo@famvin.org. 

 

 Rozważając tworzenie nowych grup Stowarzyszenia Cudownego Medalika w danym 

kraju, pamiętajmy, że głębokim pragnieniem Maryi jest, aby Cudowny Medalik był rozpo-

wszechniany aż po krańce ziemi. Matka Boże zapewnia, że jeżeli będziemy prosili Jezusa  

o łaski, otrzymamy je! Zaangażujmy się w tę cudowną przygodę, bądźmy głosem Maryi wyra-

żającym bezwarunkową miłość Jezusa do każdej poszczególnej osoby, poprzez słowa i czyny.  

 

„Postaraj się o wybicie Medalika na ten wzór. Osoby, które go będą nosić  

z ufnością, otrzymają wiele łask”. 

 

 Niech 40 dni z Jezusem na pustyni przyniesie obfite owoce. Niech 40 dni z Jezusem na 

pustyni odnowi i pogłębi naszą relację z Maryją, naszą Niebieską Matką, i coraz bardziej 

przybliża nas do Niej: 

 

http://www.amminter.org/
mailto:mmainfo@famvin.org
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 a) codziennie módlmy się na różańcu, 

 b) za przykładem Maryi, coraz bardziej przyswajajmy sobie cnoty pokory i czystości, 

 c) rozpowszechniajmy przesłanie Matki Bożej od Cudownego Medalika i rozszerzajmy 

nabożeństwo do Niej z odnowioną gorliwością. 

 

 Niech te 40 dni z Jezusem na pustyni odnowi nasze serce, abyśmy otwierali się na co-

dzienne „zmartwychwstawania” i przechodzili ze śmierci do życia, przygotowując się do 

naszego Zmartwychwstania ostatecznego. 

 

Wasz brat w św. Wincentym,  

 

Tomaž Mavrič, CM 

Przełożony Generalny 


