
                                                                                       
 
 
 
 

KOMUNIKAT PRASOWY 

One in Hope: Koncert Gen Verde 27 września o godzinie 21.00 (czasu europejskiego) na żywo 
na YouTube (https://youtu.be/WyMHyK-L-TU) to wydarzenie promowane i organizowane          
z Rodziną Wincentyńską, inspirowane życiem oraz działalnością św. Wincentego à Paulo.          
To pierwszy krok wspaniałego projektu. 

W dniu, kiedy Kościół Katolicki obchodzi uroczystość św. Wincentego à Paulo, Rodzina 
Wincentyńska z swoimi 170 gałęziami obecnymi w 158 krajach i ponad 4 milionami członków 
na pięciu kontynentach, wspomina go wspólnie z zespołem muzycznym Gen Verde. Zespół 
zagra koncert o godzinie 21.00 (w Europie, 15.00 w Nowym Jorku), który będzie 
transmitowany na żywo na YouTube pod tym linkiem: https://youtu.be/WyMHyK-L-TU  

,,Nasze pierwotne  plany były inne ” wyjaśnia Sally McAllister, menedżerka Gen Verde. 
,,Prawdę mówiąc w tych dniach powinniśmy być w trasie w Stanach Zjednoczonych, podczas 
której mieliśmy grać koncerty z pomocą naszych przyjaciół z Rodziny Wincentyńskiej oraz 
Ruchu Focolare. Odkąd pandemia wszystko uniemożliwiła zdecydowaliśmy się przezwyciężyć 
tę przeszkodę wykonując wirtualny koncert – w weekend, który oznaczałby początek trasy tym 
samym obejmując o wiele więcej ludzi nie tylko z Ameryki Północnej lecz z całego świata”. 
Razem z ekipą Biura Rodziny Wincentyńskiej w Stanach Zjednoczonych, Gen Verde stworzyła 
to specjalne wydarzenie oznaczające początek czegoś nowego. Ruch Focolare i Rodzina 
Wincentyńska razem pracują nad projektem, który będzie promować siłę jedności, która 
wypływa z ich charyzmatów w służbie całej ludzkości.  

One in Hope to tytuł koncertu , który nie tylko będzie zawierał piosenki , ale także świadectwa 
na temat solidarności i powszechnego braterstwa. Pomysł wydarzenia 27 września o godzinie 
21.00 narodził się z odwołanego koncertu na żywo Gen Verde i okazji do napisania  przez Gen 
Verde piosenki na cześć założyciela Rodziny Wincentyńskiej. ,,Historia życia św. Wincentego 
bardzo nas poruszyła”- wyjaśnia kompozytorka Nancy Uelmen. ,,Zwłaszcza jak potrafił 
spojrzeć ponad pozory by odkryć Oblicze Boga w ubogich. To odkrycie było dla niego 
wezwaniem do spotkania Jezusa w ubogich’’ W tekście piosenki – napisanym w pierwszej 
osobie jakby to sam św. Wincenty mówił - dostrzegamy to samo intensywne spojrzenie 
Dobrego Samarytanina (o którym jest mowa w Ewangelii), kiedy widzi osobę w potrzebie 
potrzebie nie przechodzi obok obojętnie lecz zatrzymuje się i pomaga. Wydawało się to bardzo 
współczesnym przesłaniem: codzienne życie jest tak zwariowane i ulotne, że istnieje ogromna 
potrzeba, abyśmy wszyscy nauczyli się żyć w tym samym duchu.”  

Piosenka Wincentego – You Did It To Me („Mnieście to uczynili”) – to piosenka piosenka o 
uderzającym elektronicznym brzmieniu i chwytliwym rytmie. Wybór styl muzycznego 



zdecydowanie leżał po stronie Gen Verde, nie tylko po to by przyciągnąć młodych, ale także 
by wyrazić uczucie pilności, którego św. Wincenty zawsze okazywał w swoim pragnieniu 
wyjścia do ubogich i pomocy im.  

Ci, którzy chcą posłuchać piosenki "Vincent's Song (You Did It To Me)” mogą kliknąć link ten 
link:   https://imusiciandigital.lnk.to/YF7bADntEM  
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