
 Sfântul Vincenţiu revine la Folleville după 400 de 

ani 

Pentru Familia vincenţiană din întreaga lume anul 

2017 este un an jubiliar; se împlinesc 400 de ani de 

la întâlnirea providenţială pe care sfântul Vincenţiu 

de Paul a avut-o cu săracii din Folleville şi Châtillon, 

două sate din Franţa,  şi care l-a „constrâns” la o 

convertire radicală. Chemat la căpătâiul unui 

muribund din Folleville, sfântul devine conştient de sărăcia spirituală de care suferă 

populaţia rurală şi pe 25 ianuarie 1617, în sărbătoarea convertirii sfântului Paul, predică 

prima misiune populară în biserica satului. Oamenii sunt atât de entuziasmaţi încât vin cu 

mic cu mare la spovadă; pentru a face faţă sfântul Vincenţiu cheamă iezuiţii din oraşul vecin. 

Câteva luni mai târziu, în luna august a aceluiaşi an,  sfântul devine conştient de sărăcia 

materială a oamenilor de la sate. Într-o zi face apel la mila sătenilor pentru a ajuta o familie 

bolnavă şi săracă şi rămâne surprins de generozitatea lor.   

 Aceste două evenimente marchează începuturile carismei vincenţiene, care şi astăzi, 

după 400 de ani, continuă să inspire mulţi creştini să se angajeze în urmarea lui Cristos. 

„Mergând pe urmele sfântului Vincenţiu de Paul mergem pe urmele lui Cristos” afirmă pr. 

Tomaž  Mavrič, superiorul Familiei Vincenţiene.  

 Startul festivităţilor a fost dat la Paris, pe 24 
ianuarie, în Casa Mamă a Preoţilor Lazaristi, în capela 
căreia se găseşte racla cu relicvele sfântului Vincenţiu de 
Paul, prin organizarea unui simpozion cu tema „Un om, o 
misiune. 400 de ani de la Folleville” după care, a doua zi,  25 
ianuarie, a urmat un pelerinaj la Folleville cu relicva cu 
inima sfântului Vincenţiu de Paul care se găseşte în capela 
Medaliei Miraculoase, capela din Casa Mamă a Fiicelor 
Carităţii din Paris.  Procesiunea a pornit de la Capela 
Medaliei Miraculoase, iar drumul până la Follevile a fost 
parcurs cu autocarul. Ajunşi la destinaţie participanţii au 
fost întâmpinaţi de autorităţile locale precum şi de 
credinciosii din localitate. Un moment foarte emoţionant a 
fost intrarea în biserica satului pregătită de sărbătoare: 
Sfântul Vincenţiu revine la Folleville după 400 de ani. A 
urmat apoi intervenţia părintelui Bernard Koch, lazarist, 
care a făcut o retrospectivă a evenimentelor şi a 
personalităţilor din Folleville şi rolul pe care sfântul Vincenţiu l-a avut nu doar în vestirea 
evangheliei, ci şi în ameliorarea vieţii săracilor. Punctul culminant a fost celebrarea sfintei 
Liturghii de mulţumire pentru marele dar pe care Dumnezeu l-a făcut Bisericii şi lumii. 
„Mulţumim lui Dumnezeu pentru drumul pe care l-am parcurs în aceşti 400 de ani, pentru 
misiunile pe care le-am îndeplinit, pentru persoanele care au fost ajutate să-şi continue 
drumul în viaţă; de-a lungul secolelor misiunea a avut mai multe forme însă „misionarii” s-au 



străduit să-i fie fideli lui Isus asa cum a făcut-o şi sfântul Vincenţiu” a subliniat părintele 
Christian Mauvais, superiorul lazaristilor din Franţa, la începutul sfintei liturghii.   

 Inima sfântului Vincenţiu, însoţită de două surori, a rămas trei zile la Folleville, timp în 

care s-a „întâlnit” cu bătrânii din diferite centre şi copiii din câteva școli. Duminică 29 

ianuarie episcopul locului a venit pentru a sărbători alături de credincioşi şi a celebrat o 

liturghie de mulţumire. 

Inima Sfântului Vincenţiu a revenit la Paris 

de unde va pleca în următorul pelerinaj. 

Numeroase parohii şi asociaţii de 

voluntari, instituţii care îl au pe sfântul 

Vincenţiu de Paul ca patron, au o misiune 

de binefacere sau împărtăsesc carisma 

vincenţiană, şi-au exprimat dorinţa de a 

găzdui pentru câteva zile relicva cu inima 

patronului Carităţii. O echipă formată din 

surori şi preoţi lazariști vor însoţi relicva 

pentru a întâlni persoanele din toate 

colţurile Franţei. 

„Apropiindu-ne de relicve să-i deschidem 

inima lui Isus şi să-l invitam să intre si să 

facă inima noastră asemenea cu inima Lui” 

ne-a îndemnat părintele Toma Mavric.  
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