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 Do wszystkich Wizytatorów Zgromadzenia Misji i Liderzy Międzynarodowi Rodziny 

Wincentyńskiej, 

 

Niech łaska i pokój Zmartwychwstałego Pana Naszego zawsze będą z Wami!, 

 

Globalizacja miłosierdzia jest staraniem, które dotyka wszystkich naszych serc, którzy 

pracujemy nad wcieleniem charyzmatu Wincentyńskiego w niezliczonych wysiłkach członków 

naszych instytutów. Jedną ze skutecznych strategii pozwalających nam wizualnie zmienić 

oblicze ubóstwa jest dzielenie się naszymi pomysłami, naszymi historiami za pośrednictwem 

sztuki, muzyki i filmu. 

 

Wydarzenie Finding Vince 400 („Odnaleźć Wincentego 400”) zostało pomyślane, aby 

dostarczyć Rodzinie Wincentyńskiej międzynarodową platformę za pośrednictwem której 

włączymy media do naszych starań o wyeliminowanie ubóstwa. Przy pomocy platformy 

festiwalowej pragniemy sięgnąć na wielu poziomach do kreatywności artystów z całego świata, 

szczególnie w ramach Rodziny Wincentyńskiej: 

a) przez Nasiona Nadziei –  zapraszając młodych (18 lat i młodszych) do zgłaszania 

każdej formy sztuki: rysunków, rzeźb, zdjęć, muzyki, poezji, opowiadań i innych, które 

będą dotykać realiów dzisiejszego ubóstwa; 

b) przez dostarczenie scenariuszy – PIĘCIU scenarzystów w nagrodę otrzyma podróż do 

Rzymu oraz grant zrealizowania ich scenariusza jako filmu krótkometrażowego oraz; 

c) przez zgłoszenie krótko- lub pełnometrażowych filmów ukazujących oblicza 

rzeczywistości żyjących w ubóstwie, które przedstawią mistrzowskie rozwiązania tych 

problemów. 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na fv400.org – oficjalnej stronie internetowej 

festiwalu “Odnaleźć Wincentego 400” 

 

Zwracamy się z prośbą: rozgłoście tę wiadomość w swoich kręgach. Mimo, że jakiś czas 

temu ogłaszano to, mamy obawy, że najniższe struktury naszej Rodziny Wincentyńskiej nie 

zdają sobie sprawy z tego, że to się dzieje. 
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Podzielcie się, proszę, tą informacją z członkami swoich gałęzi i wszystkimi 

współpracownikami, z którymi wykonujecie swój apostolat: w parafiach, szkołach, 

akademiach, uniwersytetach, grupach młodzieżowych i ze wszystkimi, którzy mogą być 

zainteresowani uczestnictwem. Chcemy mieć pewność, że Rodzina Wincentyńska na całym 

świecie usłyszała o Festiwalu i wie, że jest zaproszona do udziału w nim. 

 

Uwaga specjalna jedynie dla Rodziny Wincentyńskiej: termin przesyłania zgłoszeń do 

„Nasion Nadziei” czy Filmów to aktualnie koniec sierpnia. Można je przesyłąć bezpośrednio 

na adres: west@fv400.com Jeżeli macie pytania, nie zastanawiajcie się i napiszcie do Biura 

Rodziny Wincentyńskiej na adres: vfo@famvin.org 

 

Życzę Wam nieustających błogosławieństw w okresie Wielkiej Nocy. 

 

Wasz brat w św. Wincentym, 

 

 

Tomaž Mavrič, CM 

Przełożony Generalny 
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