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To prawdziwa radość być dzisiaj z Wami, trochę Was poznać i móc wzajemnie się ubogacać. 
Pochodząc z tej samej Rodziny, niewątpliwie mamy sprawy wspólne, którymi możemy się 
podzielić: nasze radości, nasze pytania, nasze plany na przyszłość. 
 
"Wybrał mnie, by iść" to temat tego dnia. Wyobrażam sobie, że mieliście już okazję zastanowić 
się nad tym jako chrześcijanie, jako młodzi ludzie z WMM. Bóg was powołał i zaprasza do 
kroczenia z Nim w świecie. 
 
Jesteście w wieku, kiedy przeżywacie doświadczenia, które są fundamentem, na którym 
będziecie kontynuować swoją podróż z taką samą intensywnością i entuzjazmem. 
 
Nie mam żadnej lekcji do udzielenia, ponieważ uważam, że Wasza formacja, Wasze studia i 
osobiste doświadczenia musiały już Was ukształtować. Ponadto, jeśli jesteście z tego samego 
pokolenia, możliwe jest, że Wasze sytuacje różnią się od siebie. 
 
Chcę po prostu przekazać dwa przekonania i wezwanie. 
 
 Dwa przekonania 
  Zaangażowanie jest siłą. 
  Decyzje są podejmowane w określonych warunkach. 
 
 Wezwanie  
  Podróż, którą mamy odbyć razem. 
 
Zaangażowanie jest siłą. 
 
Pan przejmuje inicjatywę w naszym życiu. Wszyscy znacie różne wezwania w Biblii, tę długą 
historię Ludu Bożego: Abraham, Mojżesz, prorocy, a potem Maryja... „Pójdź za mną”, „Oto 
jestem, Panie”. Ten dialog wyraża przymierze między Bogiem a ludzkością. Uznanie tego 
przymierza jest aktem wiary. 
 
Bóg przychodzi do nas i czeka na naszą odpowiedź. Mam nadzieję, że jesteście świadomi, że już 
mieliście okazję odpowiedzieć! Przypomnijcie sobie jeszcze raz drogi, które przebyliście w 
ostatnich latach. Są wśród nich takie, które podjęliście dzięki swoim rodzicom, wychowawcom, 
może przyjaciołom. Jest to naturalny i pozytywny kierunek w rozwoju człowieka. 
 
Stopniowo będziecie prowadzeni do dokonywania własnych wyborów życiowych poprzez 
przygotowanie pedagogiczne lub zawodowe, praktykę lub inne wskazówki... Wybór Waszej 
formy rozrywki, grupy..., aby kontynuować to, co teraz robicie w WMM, do czego 
prawdopodobnie nikt Was nie zobowiązywał. 
 
Życie składa się z wyborów i doświadczenie, które zdobędziecie, będzie Wam coraz bardziej 
pokazywało niezwykłe bogactwo "nie" lub "tak" podjętych z pełną świadomością faktów dla 
lepszego życia, dla głębszej miłości, bo Bóg chce tylko tego, co jest dla was dobre. 
 



Czego On chce dla każdego z Was? Od Was zależy, czy Go o to zapytacie, czy Go posłuchacie, czy 
odpowiecie i czy wybierzecie! 
 
Zdecydować się to znaczy zobowiązać się, co jest przeciwieństwem podążania ścieżką, która 
została już wytyczona, bez pytania dlaczego i jak. To właśnie nadaje intensywność obecnemu 
życiu i to, co nazywam siłą, ale co należałoby również przetłumaczyć jako: dojrzałość, 
równowaga, radość i wewnętrzny pokój. Nie oznacza to oczywiście, że trudności znikną, bo 
nieuchronnie nadejdą chwile bólu i niepowodzeń, ale stopniowo zdobędziecie umiejętność 
przeżywania ich bez rozdzierania na kawałki, bo wiara daje Wam pewność, że nigdy nie jesteście 
sami. 
 
Bóg tam jest, ale nie tylko On. 
 
Zaangażowanie poszerzy Waszą wiedzę. Najczęściej podejmuje się je z innymi, a Wy będziecie 
mieli wsparcie i przyjaźń tych, którzy idą z Wami.   
 
Aby zaangażowanie było tym źródłem życia, konieczne jest spełnienie kilku warunków, aby 
podejmowane decyzje wynikały z Waszej rzeczywistej sytuacji, a nie z marzeń, jakkolwiek piękne 
by one nie były. 
 
Warunki w procesie podejmowania decyzji 
 
Podjęcie decyzji o zobowiązaniu wymaga rozeznania. Ośmielam się zaproponować kilka narzędzi. 
Wierzę, że do końca życia większość z tych narzędzi pozostaje taka sama, ale zmienia się sposób 
ich używania, w zależności od etapów życia. Dzielę się więc z Wami kilkoma, które mogą pomóc 
Wam podjąć decyzję przed podjęciem jakiegokolwiek zobowiązania.   
 

• Poznanie siebie jest niezbędne, a w szczególności zidentyfikowanie swoich darów i 
słabości. Ważne jest, aby rozpoznać jedno i drugie. Poznaj siebie, a będziesz mógł 
budować swoje życie na prawdziwych fundamentach, a nie na obrazie, który chciałbyś 
nadać, a który w rzeczywistości oddaje mniej sprawiedliwości, a więc jest mniej piękny niż 
to, kim jesteś! 

• Nie pomijaj etapów! Istnieją niezbędne etapy i niczego nie można zbudować za jednym 
zamachem. Twoja rodzina i dorośli wokół ciebie są zwykle po to, aby pomóc ci stopniowo 
wejść w to, co wybrałeś, aby osiągnąć dojrzałą autonomię. 

• Skorzystaj z pomocy kompetentnej osoby, której ufasz i z którą możesz porozmawiać, aby 
zrozumieć, co się dzieje z Tobą, z innymi... Samemu trudno jest to zrobić. 

• Towarzysz, gdy na nowo odczytujesz wydarzenia w świetle Ewangelii. Niezbędny jest 
rozwój człowieka, ale także wzrost duchowy. "Wszystko jest ze sobą połączone" - mówi 
nasz papież Franciszek. 

• Kształć się w zakresie Słowa Bożego, jak również w zakresie szerokiej problematyki 
społecznej, etycznej, ekologicznej... Wiem, że w Waszym Stowarzyszeniu jest wiele 
możliwości. Jest to szansa na wyjście poza poziom dziecięcej wiary i nabycie zdolności do 
refleksji nad aktualnymi postawami, unikając jednocześnie ulegania wpływom, a nawet 
powiedziałabym, manipulacji, uproszczonym i ekstremistycznym ideom ze wszystkich 
stron. 

• Módl się! Kończę tym, co najważniejsze - osobistym spotkaniem z Panem, Tym, który jest 
wierny. Jest to relacja, którą należy z czasem pogłębiać. Wydaje mi się, że każdy z nas ma 



swoją własną przygodę z Chrystusem, która jest przeżywana dzień po dniu i umacnia 
nasze życie. 

 
Tak więc, jeśli chcecie, możesz wziąć te narzędzia i dostosować je do tego, kim jesteście dzisiaj. 
Należy uznać, że są to warunki, które wymagają wysiłku, wytrwałości i dużej ilości wewnętrznej 
wolności, ale pomogą Wam one kontynuować drogę, która jest Waszą jako osoby. 
 
Jako osoba, ale oczywiście razem z innymi!  
 
Wspólna podróż 
 
„Razem!” Wiara nie może być przeżywana samotnie i jak wszyscy ochrzczeni zostaliście 
zaproszeni przez Kościół do wejścia na drogę synodalności. Myślę, że Pan daje Wam piękny dar, 
będąc właśnie w wieku, w którym wszystko jest możliwe, a Wy jesteście zachęceni do pójścia 
naprzód. 
 
Co konkretnie oznacza wspólne podróżowanie? 
 
Wydaje mi się, że najciekawsze byłoby to, co Wy sami o tym myślicie. Naprawdę, chciałabym 
usłyszeć. Powiem więc krótko, żeby dać Wam czas na zastanowienie się. 
 
Jako młodzi ludzie w Rodzinie Wincentyńskiej widzę w niej kilka wezwań: 
 

• Wezwanie do wzajemnej pomocy i wspólnego przeżywania czegoś pięknego poprzez 
troskę o siebie nawzajem. 

• Wezwanie do otwarcia oczu na tych, którzy są poza Waszymi grupami i do nie 
pozostawiania nikogo na uboczu. Chodzi o to, aby wyciągnąć rękę do tych, którzy są inni, 
którzy cierpią i są odizolowani, bo razem nie znaczy wybrać komfort i zamknąć się w 
sobie. 

• Wezwanie do uczestnictwa w życiu Kościoła tam, gdzie mieszkacie. Parafie są miejscami 
misyjnymi. Ewangelizacja jest wyzwaniem, zwłaszcza w Europie, i marzę, by Wasze 
pokolenie bardziej się w nią zaangażowało, wraz z innymi, naturalnie. 

• Wśród zobowiązań do podjęcia, wezwanie do zainteresowania się życiem społecznym. 
Być może niektórzy uczynią to w dziedzinie życia społecznego lub politycznego i to byłoby 
bardzo dobre. Św. Wincenty i św. Ludwika byli w pełni zaangażowani w swoich czasach, 
do nas, do Was należy kontynuowanie tej drogi. 

 
Aby każda i każdy z nas osobiście powiedział "tak", należy uczynić tak, jak uczyniła to Maryja w 
chwili Zwiastowania i przez całe swoje życie. Z każdym "tak" zobowiązywała się do podjęcia drogi 
z ufnością, z wytrwałością, czerpiąc siłę z modlitwy do kontynuowania misji.   
 
To jest moje życzenie dla Was i będę się za Was modliła w kaplicy Matki Bożej od Cudownego 
Medalika u stóp ołtarza. 
 
Dziękuję. 
 
Siostra Françoise 


