
Wincentianie na całym świecie stanęli przed wyzwaniem 
COVID-19. Od garkuchni w Peru po zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się wirusa w filipińskich slumsach lub 
oferowanie wsparcia finansowego i duchowego uchodźcom w 
Rwandzie, Wincentianie odpowiedzieli na wołanie ubogich w 
najtrudniejszym momencie.

Chociaż COVID-19 to ogromne wyzwanie dla Rodziny 
Wincentyńskiej, a także dla naszych projektów i usług na 
całym świecie, to nie jest to coś nowego. Jak przypomniał nam 
Ksiądz Robert Maloney CM, sam Wincenty a Paulo musiał 
zareagować na pandemie swoich czasów i nauczył nas, że bez 
względu na wszystko, nigdy nie wolno nam porzucać ubogich, 
lecz musimy podjąć wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby 
chronić nasze zdrowie, służąc ubogim w takich czasach jak 
ten.

Sojusz Famvin na rzecz Bezdomności nie mógł stanąć z boku, 
a kampania “13 domów” rozszerzyła się o wincentyńską 
reakcję na tę pandemię. Kampania ta, dzięki współpracy 
między gałęziami Rodziny Wincentyńskiej, ulokowała w 
domach blisko 5000 osób. Wiedzieliśmy, że bezdomność jest 
zła, ale COVID-19 i środki mające na celu jej powstrzymanie 
pogorszyłyby sytuację. 

Wystosowaliśmy nadzwyczajny apel, który w ciągu 
pierwszych tygodni pozwolił zebrać ponad 70 000 dolarów, 

ale potrzebujemy znacznie więcej, aby wesprzeć wszystkie 
projekty! Nasz apel obejmuje inicjatywy wincentyńskie w 
Angoli, Boliwii, Republice Dominikany, Ekwadorze, Etiopii, 
Ghanie, Gwatemali, Libanie, Madagaskarze, Peru (2 projekty), 
Filipinach, Rumunii, Rwandzie, Tanzanii i Ukrainie.

Wincentianie zapewniali żywność, pomoc finansową 
i duchową lub sprzęt ochronny bezdomnym, grupom 
znajdującym się w trudnej sytuacji oraz pracownikom na 
pierwszej linii frontu. Inicjatywy te obejmowały szeroki zakres 
gałęzi wincentyńskich, z których wiele pracowało w bardzo 
trudnych warunkach. Niektóre projekty stanowiły już część 
Kampanii 13 Domów, jak na przykład Zgromadzenie Misji w 
Libanie czy “Kolorowa Nadzieja” (“Color Esperanza”) w Peru 
przyjmująca uchodźców z Wenezueli. Inni w wyniku apelu 
przyłączyli się, jak na przykład wspólna kampania Rodziny 
Wincentyńskiej w Ekwadorze czy MISEVI w Angoli i Boliwii.

Dzielimy się historiami tych, którzy dzięki tej pracy znaleźli 
pewną ulgę. Jak Véronique, 91 lat, która mieszka w obozie 
dla uchodźców Mahama w Rwandzie, gdzie miejscowy 
kapelan, Ks. Henri Matsinga CM (ambasador wolontariatu 
FHA), podczas kwarantanny zapewnia jej pomoc duchową i 
materialną.

Albo Igor, który przed zakazem opuszczania domów 
poruszał się między miastami na Ukrainie i nie mógł w tym 
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Trzy miesiące solidarności wincentyńskiej przeciwko COVID-19

Naszym celem jest, aby każdy miał miejsce, które można nazwać domem i 
miał udział w swojej społeczności.

https://vfhomelessalliance.org/wp-content/uploads/2020/04/FatherBobCovid19_Polish.pdf
https://vfhomelessalliance.org/wp-content/uploads/2020/04/FatherBobCovid19_Polish.pdf
https://vfhomelessalliance.org/c13h/13-houses-campaign-covid-19/
https://www.justgiving.com/campaign/13Houses-Campaign-coronavirus
https://vfhomelessalliance.org/blog/2020/05/07/warde-a-story-of-providence/
https://vfhomelessalliance.org/blog/2020/05/07/warde-a-story-of-providence/
https://vfhomelessalliance.org/blog/2020/04/28/i-know-that-god-does-not-forget-us-veronique-from-the-mahama-refugee-camp-in-rwanda/
https://vfhomelessalliance.org/blog/2020/05/15/ihor-a-life-changed-amidst-the-pandemic-in-ukraine/


2

czasie znaleźć nowej pracy. Depaul Ukraina pomogła mu 
zdobyć zatrudnienie i schronienie, a teraz planuje wynająć 
mieszkanie, aby po zakończeniu kwarantanny sprowadzić do 
siebie rodzinę.

W ciągu następnych kilku tygodni i miesięcy, kiedy ustąpi 
pierwsza fala COVID-19, liczba bezdomnych na całym 

świecie może eksplodować. Według badań w samych 
Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku przewiduje się 
wzrost bezdomności o ponad 45% z uwagi na konsekwencje 
ekonomiczne lockdownu i systemów zabezpieczeń. To sprawi, 
że wysiłki i współpraca wincentyńska będą bardziej aktualne 
niż kiedykolwiek.

Światowy Big Sleep Out (Wielkie Spanie Na Zewnątrz)

Projekty 13 Domów: zapewnienie pomocy w związku z COVID-19 (czerwony); trwające (ciemnoniebieski) lub planowane (jasnoniebieski)

COVID-19 również zmusił ekipę FHA i Komisję do przystosowania się. Dlatego też to półroczne spotkanie 
odbyło się wirtualnie, po raz pierwszy od powstania Sojuszu w 2017 roku. Spotkanie posłużyło nam również do 
powitania najnowszego członka Komisji, Ks. Manny’ego Ginete CM z Filipin, oraz Elli Siney, która dołączyła do 
ekipy w Londynie.

https://ua.depaulcharity.org/
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W 2020 roku w Sewilli ma się odbyć “Konferencja FHA na 
temat uchodźców i handlu ludźmi”, chyba że COVID-19 
zmusi nas do przełożenia jej na wiosnę 2021 roku. W ramach 
dążenia FHA do budowania globalnego potencjału Rodziny 
Wincentyńskiej w kwestii bezdomności, konferencja ma na 
celu zwrócenie uwagi na reakcję Wincentian na bezdomność, 
której doświadczają uchodźcy, ofiary handlu ludźmi i osoby 
ubiegające się o azyl.

W Sewilli, miejscu, w którym odbędzie się konferencja, 
realizowany jest także projekt 13 Domów o nazwie “Dusza 
Wincentego”. Ma zapewnić dom ponad 50 kobietom, 
zarówno uchodźcom, jak i imigrantkom, którym niekiedy 
towarzyszą ich dzieci. Celem jest wyrwanie i ochrona tych 
kobiet przed zorganizowanymi sieciami handlu ludźmi.  
Poza zapewnieniem zakwaterowania i innej pomocy 
materialnej, projekt polega na zaszczepieniu poczucia 
własnej wartości oraz znalezieniu bezpieczeństwa prawnego 
i duchowego przewodnictwa. Kobiety przechodzą szkolenie, 
które pomaga im w przeprowadzce do nowego domu i stylu 
życia w Hiszpanii. 

Jedna z beneficjentek projektu, kobieta o imieniu Flore, 
uciekła do Hiszpanii z Wybrzeża Kości Słoniowej po latach 
wykorzystywania seksualnego, fizycznego i emocjonalnego 
przez męża. Po przyjeździe do Hiszpanii, Flore przybyła do 
Rodziny Wincentyńskiej i domu dla uchodźców. Tutaj nie 
tylko znalazła miejsce pobytu, znalazła okazję do zdobycia 
nowych umiejętności, znalezienia pracy, bezpiecznego życia, 
a może przede wszystkim, znalazła kochające środowisko.

Schronisko jest odzwierciedleniem uznania, że każda 
definicja bezdomności musi obejmować uchodźców, których 
znaczenia nie można lekceważyć.

W Ewangelii św. Mateusza w rozdziale 25 Jezus mówi, 
że ci, którzy są po jego prawej stronie, odziedziczą 
królestwo, ponieważ kiedy był przybyszem, przyjęli 
go. Zdezorientowani, sprawiedliwi pytają Jezusa, kiedy 
przyjęli go jako przybysza. Jezus odpowiada: “Wszystko, 
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili.” Tutaj Mateusz wskazuje, że chrześcijanie 
powinni widzieć Chrystusa w każdym, kogo spotykają.

W rzeczywistości uczeni twierdzą, że w Nowym Testamencie 
“przybysz” i “bliźni” są w rzeczywistości synonimami i są 
używane zamiennie w całej ewangelii. Złota Reguła “kochaj 
bliźniego jak siebie samego” odnosi się nie tylko do ludzi, 
których znasz, lub tych z tego samego kraju co ty - naszych “ 
bliźnich” w tradycyjnym sensie - ale także do ludzi, których 
nie znasz, spoza swojego miasta, kraju czy kultury.

Sam Wincenty to dostrzegł. Podczas wojen w Lotaryngii 
zabiegał o znalezienie schronienia dla tysięcy wysiedlonych 
ludzi. Jeden z asystentów Wincentego, Brat Mathieu 
Regnard, regularnie przekraczał linie wroga, aby dostarczyć 
pieniądze od Wincentego na ratowanie tych, którzy 
znajdowali się w strefach wojennych. W drodze powrotnej 
często przyprowadzał ludzi, których zastał w tragicznych 
okolicznościach, a on i Wincenty karmili ich i osiedlali.

Kiedy słyszymy takie wspomnienia, jak tego o dziele 
Wincentego sprzed czterech stuleci, to są one bardzo podobne 
do dzisiejszych dzieł Rodziny Wincentyńskiej i doświadczeń 
takich jak to Flore. Oczywiste jest, w jakim stopniu jego 
spuścizna przetrwała zarówno w praktyce, poprzez naszą 
pracę, jak i w myśli, na tegorocznej konferencji.

Konferencja FHA na temat uchodźców i handlu ludźmi

Pierwsza rezolucja ONZ na temat bezdomności 
Na początku lutego, zanim COVID-19 zastopował świat, 
Organizacja Narodów Zjednoczonych po pierwszej od 
pokoleń debacie na ten temat przyjęła pierwszą rezolucję 
definiującą bezdomność. Rezolucja zawiera wszystkie 
kluczowe kategorie bezdomności pochodzące od naszego 
partnera - Instytutu Badań nad Globalną Bezdomnością 
(Institute of Global Homelessness Framework). ONZ nadal 
pracuje pomimo pandemii i oczekuje się, że Rada Społeczno-
Gospodarcza wkrótce przyjmie tę rezolucję, a następnie 
jeszcze w tym roku zostanie przedłożona Zgromadzeniu 
Ogólnemu.

Rezolucja zawiera formalną pisemną zachętę dla państw 
członkowskich do zharmonizowania sposobów mierzenia 
i gromadzenia danych dotyczących bezdomności. 
Rezolucja wzmacnia rolę Komisji Statystycznej ONZ i 
podkreśla “potrzebę podjęcia wspólnych wysiłków w celu 
zidentyfikowania osób doświadczających bezdomności”.

Rezolucja została przyjęta pod koniec 58. sesji Komisji 

Rozwoju Społecznego i koncentrowała się na kwestii 
przystępnych cenowo mieszkań i poziomów ochrony socjalnej 
dla wszystkich w celu rozwiązania problemu bezdomności. 
Rzecznictwo wincentyńskie odegrało istotną rolę przy 
wprowadzaniu problematyki bezdomności do agendy ONZ. 
Starania Grupy Roboczej Organizacji Pozarządowych na 
rzecz Zakończenia Bezdomności sprawiły, że kwestia ta 
stała się tematem priorytetowym 58. sesji. Grupa Robocza, 
utworzona przez Rodzinę Wincentyńską, skupia organizacje 
z całego świata. Do tego czasu grupa była koordynowana 
przez Księdza Guillermo Campuzano CM.

FHA i nasi partnerzy, Depaul International i IGH, również 
członkowie grupy roboczej organizacji pozarządowych, 
napędzali kampanię pod hasłem “Make us count” (Abysmy się 
liczyli) z zamiarem włączenia głosów ludzi doświadczających 
bezdomności na całym świecie do dyskusji w ONZ.  Naszym 
długoterminowym celem jest wprowadzenie bezdomności 
jako wskaźnika w kolejnym zestawie Celów Zrównoważonego 
Rozwoju planowanych na rok 2030.

https://vfhomelessalliance.org/blog/2019/06/10/the-vincentian-family-in-spain-is-joining-the-famvin-homeless-alliance-with-four-13-houses-projects/
https://vfhomelessalliance.org/blog/2019/06/10/the-vincentian-family-in-spain-is-joining-the-famvin-homeless-alliance-with-four-13-houses-projects/
https://vfhomelessalliance.org/blog/2019/10/29/a-second-chance-thanks-to-the-13-houses/
https://vfhomelessalliance.org/blog/2019/09/03/annual-theme-2019-forced-displacement/
https://vfhomelessalliance.org/wp-content/uploads/2020/06/E_CN.5_2020_L.5_E.pdf
https://vfhomelessalliance.org/wp-content/uploads/2020/06/E_CN.5_2020_L.5_E.pdf
http://ighomelessness.org/wp-content/uploads/2019/10/globalframeworkforundertanding.pdf
http://www.unngoendhomelessness.com/
http://www.unngoendhomelessness.com/
https://int.depaulcharity.org/
http://makeuscount.com
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Rodzina Wincentyńska wyrusza naprzód

W dniach 8-12 stycznia 2020 roku ponad 200 liderów 
Rodziny Wincentyńskiej, reprezentujących 91 gałęzi, ze-
brało się w Rzymie (Włochy), aby zastanawiać się nad 
realiami współpracy i przyszłością charyzmatu wincen-
tyńskiego. 

To wydarzenie było wyjątkowe pod wieloma względami. 
Było to pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Lid-
erów Rodziny Wincentyńskiej, które zgromadziło 150 
Przełożonych Generalnych i Przewodniczących gałęzi win-
centyńskich z całego świata. Dla niektórych Przełożonych 
Generalnych była to pierwsza okazja, aby lepiej zrozumieć 
większą Rodzinę Wincentyńską i zbadać wiele możliwoś-
ci współpracy. Dla wszystkich była to wyjątkowa okazja 
do wspólnej refleksji między innymi na temat wspólnych 
nadziei i wyzwań dotyczących powołań, przekazywania 
charyzmatu i komunikacji. Wydarzenie stało się możliwe 
dzięki działaniom Biura Rodziny Wincentyńskiej (VFO), 
które w ciągu ostatnich lat starannie dotarło i odwiedziło 
różne gałęzie, aby uzyskać lepszy obraz różnorodnych 
przejawów charyzmatu na całym świecie.

Sojusz Famvin na rzecz Bezdomnych dostąpił błogosław-
ieństwa uczestniczenia w tym historycznym wydarze-
niu Rodziny Wincentyńskiej. Koordynator FHA Mark 
McGreevy i członkini Komisji Siostra Carol Keehan SM 
przedstawili działalność Sojuszu i Kampanię 13 Domów. 
Mark McGreevy powiedział: “Wspaniale było być na tym 
historycznym spotkaniu wszystkich przywódców gałęzi 
Rodziny Wincentyńskiej. Duch Wincentego żyje i mam 
wielką nadzieję na znaczącą współpracę w przyszłości”. 
W tym historycznym spotkaniu uczestniczyli także człon-
kowie zespołu FHA: Yasmine Cajuste, koordynatorka ds. 
rozwoju projektów, i Natalie Monteza, koordynatorka 
kampanii 13 Domów, co pozwoliło im zasiać ziarno per-
spektywicznych projektów 13 Domów w wielu częściach 
świata.

Liczymy na owoce tego spotkania i mamy nadzieję, że 
Rodzina Wincentyńska wykaże się odważną zuchwałością, 
profetyczną inspiracją i zmysłem współpracy swoich 
Założycieli, kiedy w swoim piątym stuleciu zajmie się 
znakami czasu.

@vfhomelessalliance @famvinalliance

famvin-homeless-alliance@famvinalliance

vfhomelessalliance.org

fha.info@famvin.org

Członkowie zespołu FHA Natalie Monteza i Yasmine Cajuste (po lewej) oraz uczestnicy z papieżem Franciszkiem.

https://famvin.org/vfo-en/
https://vfhomelessalliance.org/c13h/

