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rzy, którym w 1653 r. na ówczesnych przedmieściach Warszawy powierzono
kościół i parafię Świętego Krzyża. W 1652 r. rozpoczęła się w Polsce posługa
Sióstr Miłosierdzia. Te początki działalności zgromadzeń wincentyńskich
w naszej Ojczyźnie przypadły na trudny okres w naszych dziejach – „potop
szwedzki”. Św. Wincenty wielokrotnie mówił o swej modlitwie i zatroskaniu
o los Polski: „Nigdy nie odczuwałem więcej bólu, jak na wiadomość o położe‐
niu Polski (…)” – takie m.in. słowa zawiera list św. Wincentego do ks. Karo‐
la Ozeme, superiora świętokrzyskiego. Warto dodać, że zachowało się 120
listów św. Wincentego pisanych do misjonarzy pracujących w Polsce.
Obecna świątynia pw. Świętego Krzyża została zbudowana z inicjaty‐
wy Księży Misjonarzy po zniszczeniach poprzedniej w czasie potopu szwedz‐
kiego; konsekrowana w 1696 r. Obecnie w Bazylice Świętego Krzyża św.
Wincentemu jest poświęcony jeden z bocznych ołtarzy, który urządzono po
beatyfikacji Założyciela Zgromadzeń wincentyńskich. W ołtarzu znajduje
się późnobarokowy obraz Szymona Czechowicza, o dużych walorach arty‐
stycznych „Kazanie św. Wincentego”. Choć zniszczony w czasie Powstania
Warszawskiego, ostatecznie jednak ocalał.
Św. Wincenty a Paulo:
„Być chrześcijaninem i nie zapłakać na widok
przygnębionego brata, nie poczuć się chorym
wraz z nim! Znaczy to być pozbawionym miło‐
ści, być chrześcijaninem malowanym, nie mieć
w sobie człowieczeństwa, być czymś gorszym niż
bydlęta”.
„Bóg ponieważ miłuje ubogich, miłuje także
tych, którzy ich miłują (…) Toteż i my mamy uf‐
ność, że miłując ubogich, jesteśmy miłowani
przez Boga. Posługa ubogim powinna być
przedkładana ponad wszelką inną działalność
i niezwłocznie spełniona (…) Miłość bowiem jest
ważniejsza niż wszystkie przepisy, owszem,
właśnie do niej wszystkie one powinny zmie‐
rzać”.
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W piątek 27 września, w liturgii całego Kościoła wspomina się św.
Wincentego a Paulo, kapłana. Dla naszego Zgromadzenia Księży Misjona‐
rzy oraz całej Rodziny wincentyńskiej jest to uroczystość naszego Świętego
Założyciela. W tym numerze „Biuletynu parafialnego” pragniemy przybliżyć
osobę i dzieło św. Wincentego a Paulo, którego charyzmat po dziś dzień jest
tak bardzo aktualny nie tylko w Kościele, ale także inspiruje wielu innych
do szeroko rozumianej pomocy potrzebującym.
Najważniejsze daty z życia św. Wincentego a Paulo
• 24 IV 1581 – narodziny w Pouy, wiosce w pobliżu Dax, w południowej
Francji
• 1595-1597 – nauka w kolegium w Dax, a potem studia teologiczne w Tu‐
luzie i Saragossie (do 1604)
• 23 IV 1660 – święcenia kapłańskie w Chateau L’Eveque
• 1605-1607 – pobyt w tureckiej niewoli w wyniku napadu piratów i porwa‐
nia podczas podróży statkiem z Marsylii do Narbony
• 1612-1613 – pełnienie funkcji proboszcza parafii Clichy na przedmie‐
ściach Paryża
• 1613 – pełnienie funkcji kapelana i kierownika duchowego rodziny de
Gondi oraz wychowawcy ich synów; duszpasterstwo wśród ubogich miesz‐
kańców wsi
• 25 I 1617 – wygłoszenie kazania na temat spowiedzi generalnej w koście‐
le przy zamku Folleville po spowiedzi umierającego człowieka, który pu‐
blicznie potem wyznał, że bez tej spowiedzi przed ks. Wincentym, byłby
pewnie potępiony z powodu zatajania grzechów podczas wcześniejszych spo‐
wiedzi. Kazanie to odbiło się głębokim i szerokim echem i ks. Wincenty
uznawał je za pierwsze „kazanie misyjne”
• 1617 – pełnienie funkcji proboszcza w Châtillon les Dombes koło Lyonu;
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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założenie Bractwa Miłosierdzia
• 1619 – pełnienie funkcji kapelana galer
• 17 IV 1625 – powstanie Zgromadzenia Misji
• 1628 – nowopowstałe Zgromadzenie podejmuje głoszenie rekolekcji dla
kandydatów do święceń kapłańskich (w tym czasie jeszcze nie funkcjonowa‐
ły znane nam obecnie seminaria duchowne)
• 1633 – utworzenie tzw. Konferencji wtorkowych – były to spotkania for‐
macyjne dla księży
• 29 XI 1633 – powstanie Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, kierowanie
nim powierza ks. Wincenty Ludwice de Marillac, która wcześniej wizytowa‐
ła Bractwa Miłosierdzia
• 1642 – przejęcie kierownictwa nad seminariami duchownymi; wyrosły one
z wcześniejszych inicjatyw ks. Wincentego zatroskanego o właściwą forma‐
cję duchowieństwa
• 1648 – rozpoczęcie misji na Madagaskarze
• 1651 – wysłanie Misjonarzy do Polski na zaproszenie królowej Ludwiki
Marii Gonzagi
• 1652 – przybycie do Polski Sióstr Miłosierdzia
• 1658 – przekazanie „Reguł Wspólnych” Zgromadzeniu Misji
• 27 IX 1660 – śmierć ks. Wincentego w Paryżu, ostatnim jego słowem było
imię Jezus.
Wincentego a Paulo beatyfikowano w 1729 r., kanonizowano w 1737 r.
W 1885 r. papież Leon XIII ogłosił św. Wincentego a Paulo patronem dzieł
miłosierdzia.
Obok Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
istnieją liczne wspólnoty zainspirowane duchem św. Wincentego a Paulo
i wszystkie one tworzą wielką Rodzinę Wincentyńską (ponad 200 wspólnot).
Należą do niej m.in.: Stowarzyszenie Św. Wincentego (inaczej: Bractwo Mi‐
łosierdzia, Panie Miłosierdzia, AIC Polska), Konferencja Św. Wincentego
(założyciel: bł. Fryderyk Ozanam, inna nazwa: Towarzystwo św. Wincente‐
go), Stowarzyszenie Cudownego Medalika (w Polsce nazwa: Apostolat Ma‐
ryjny), Wincentyńska Młodzież Maryjna (w Polsce znane jako
Stowarzyszenie Dzieci Maryi), Świeccy Misjonarze Św. Wincentego, Zakon‐
nicy Św. Wincentego.
Duchowym bogactwem Rodziny Wincentyńskiej są liczni święci i błogo‐
sławieni, a wśród nich św. Katarzyna Laboure, której Matka Najświętsza
w 1830 r. objawiła Cudowny Medalik oraz bł. Marta Wiecka (1874-1904)
urodzona na Pomorzu.
Droga duchowa św. Wincentego jest zadziwiająca. Poznając wielką nę‐
dzę duchową i materialną, która panowała w jego czasie, zwłaszcza wśród
ludu wiejskiego, miał odwagę stać się „ojcem ubogich”. A był to czas, gdy
osoby ubogie nie mogły się pokazywać; ubodzy byli odsuwani w życiu pu‐
blicznym, byli wręcz „rzeczą nieważną”. Wzorem w życiu i postępowaniu św.
Wincentego był Chrystus głoszący Ewangelię ubogim. Św. Wincenty był za‐
fascynowany tajemnicą Wcielenia Syna Bożego – Jego uniżeniem i pokorą.
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Ewangelia stanowiła rdzeń życia św. Wincentego. Nosił ją – jak pisał jeden
z jego biografów – „zapisaną w swoim sercu i dzierżył w dłoni jakby jasną
żagiew, rozświetlającą jego drogę”. Był zapatrzony w miłosiernego Zbawi‐
ciela, który utożsamia się z potrzebującymi: „byłem głodny, a daliście mi
jeść (…) Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych, braci moich najmniej‐
szych, mnieście uczynili” (por. Mt 25, 31 nn.). Światło czerpane z Chrystu‐
sowej Ewangelii czyniło św. Wincentego wrażliwym na „znaki czasu”;
pozwalał się prowadzić wydarzeniom, albo raczej Opatrzności Bożej. Chcąc
być wiernym naśladowcą Chrystusa głoszącego Ewangelię ubogim (por. Łk
4,18 nn.) wiedział, że skuteczna ewangelizacja musi obejmować głoszenie
Ewangelii i działalność dobroczynną. Św. Wincenty zachęcał, aby na modli‐
twie stawać sobie pytanie: „Chryste, gdybyś się znalazł na moim miejscu,
jak zachowałbyś się w tej konkretnej sytuacji?” I też wskazywał: „Kochajmy
Boga, moi bracia, kochajmy Boga – ale niech to będzie w trudzie rąk na‐
szych i w pocie czoła naszego”. „Miłość czynna jest owocem serca kochające‐
go naszego Pana”.
Działalność dobroczynna św. Wincentego obejmowała wszystkie biedy
i potrzeby ludzi jemu współczesnych: swoją troską ogarniał ubogich, cho‐
rych, dzieci porzucone, więźniów – galerników, ofiary ówczesnych wojen
i konfliktów wewnętrznych; był zatroskany o poziom religijny ludzi, a także
duchowieństwa, włączył Zgromadzenie Księży Misjonarzy w działalność mi‐
syjną Kościoła w Afryce, a sam także służył radą rządzącym (uczestniczył
w tzw. Radzie Sumienia). Wielkość św. Wincentego polega też na tym, że
potrafił zapalić bardzo wiele serc różnych ludzi, także możnych tego świata,
do niesienia pomocy ubogim materialnie i duchowo. Posiadał umiejętność
współpracy z innymi w działalności dobroczynnej, a to „miłosierdzie zorga‐
nizowane” okazywało się prawdziwie skuteczne i dlatego powołał do istnie‐
nia Zgromadzenie Misji; wraz ze św. Ludwiką de Marillac, Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia i Bractwo Miłosierdzia. We Francji nazwano św. Win‐
centego „Ojcem Ojczyzny”.
Papież Jan Paweł II w Liście z okazji 400-lecia urodzin św. Wincentego
a Paulo (1981 r.) określił św. Wincentego „świętym nowoczesnym, który
gdyby dziś powrócił na ziemię na pewno od razu odnalazłby drogę do ubo‐
gich, nowych ubogich, poprzez dzisiejsze przeludnione miasta (…) A nowo‐
czesne społeczeństwa sprawiają, że powstają nowe formy ubóstwa (…)”.
Św. Wincenty a Paulo w 1651 r. przysłał do Polski pierwszych misjona‐
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18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

