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MEMBRI AI CONFERINȚELOR 

SFÂNTUL VINCENȚIU DE PAUL  
DIN LUMEA ÎNTREAGĂ 

 
1. Introducere 

 
Lăudat să fie Isus Cristos! 
Dragi confrați, dragi simpatizanți, angajați din centrele noastre, stimați  

colaboratori și voluntari.  
După cum bine știți pe 9 septembrie 2016 la Paris , am avut plăcerea să 

preiau funcția de Președinte Internațional al Societății Sfântul Vincențiu de 
Paul, al XVI-lea președinte. Acest eveniment mi-a pus pe umeri o 
responsabilitate enormă. Cred că, în același timp este și o mare onoare, atât 
pentru mine cât și pentru membrii noi ai Biroului internațional, care avem de 
înfruntat provocări enorme până la finalul mandatului în 2022.  

Reiau cu mare bucurie redactarea Scrisorilor Circulare anuale1, conform 
tradiției vincențiene și a bunelor practici de neuitat pe care le-au avut 
Președinții eminenți care m-au precedat. Pentru prima dată în istoria Societății 
Sfântul Vincențiu de Paul Scrisoarea Circulară va fi publicată în limba arabă, 
italiană și chineză, în afara limbilor oficiale ale organizației noastre. Deși trăim 
în era tehnologiei dominată de modernitate, vizual și rețele  sociale, 
scrisoarea, ca mijloc de comunicare tradițională continuă să rămână un mod 
foarte eficace de relaționare cu frații și surorile din toate Conferințele 
Vincențiene din lumea întreagă. Președintele Internațional împărtășește prin 
intermediul scrisorii evenimentele din cadrul Consiliului General și temele 
prioritare care sunt dezbătute și în același timp transmite un mesaj de unitate 
pentru întreaga Societate Sfântul Vincențiu de Paul. Ca Președinte 
Internațional aș dori ca această scrisoare să fie citită și meditată în cadrul 
reuniunilor, a Conferințelor și a Consiliilor din toate domeniile organizației 
noastre. 
 

2. Lucrările Consiliului General 
 

În 2015, când s-a deschis procesul electoral, mi-am prezentat proiectul în 
fața Consiliilor Superioare și Naționale, pentru a putea analiza principiile 
stabilite. Datorită acestor principii am câștigat alegerile din 5 iunie 2016, de la 
Roma. Proiectul are 20 de puncte și este disponibil pe rețelele sociale și pe 

                                                           
1
 Prima Scrisoare Circulară a fost scrisă de Emanuel Bailly pe 14 iulie 1841 și  cuprindea mai multe  recomandări din 

partea Consiliului General referitoare la fidelitatea față de Regulament, organizarea și ierarhia în Societatea Sfântul 
Vincențiu de Paul, vizitarea săracilor și relațiile cordiale cu alte instituții de prestigiu. 



pagina de internet a Consiliului General Internațional (www.ssvpglobal.org). 
Vă recomand citirea acestor puncte care vor fi cu siguranță reluate în 
întregime în Planul Strategic al mandatului nostru. În același timp vă îndemn 
să vă rugați pentru reușita tuturor inițiativelor. Eu personal consider aceste 
puncte foarte importante, începând cu primul punct care vorbește despre viața 
spirituală a vincențianului. Scopul activității vincențienilor este sfințenia care 
are ca temelie rugăciunea și la care vrem să ajungem prin practicarea faptelor 
de caritate și de milostivire. Nu trebuie să pierdem vremea cu aspecte 
secundare ce pot genera neînțelegeri2 și care ne pot îndepărta de spiritul 
primei Conferințe de caritate. Doar așa vom putea să construim o lume mai 
bună, mai egală și mai creștină. Primul obiectiv al Societății Sfântul Vincențiu 
de Paul este sfințenia și nu trebuie să-l pierdem niciodată din vedere. Altfel, 
activitatea noastră se poate reduce la o simplă ajutorare materială sau la un 
activism lipsit de orice principiu și finalitate. Din această convingere provine 
necesitatea și urgența de a regăsi în spiritualitatea vincențiană temelia și 
motivația pentru tot ceea ce trebuie să îndeplinim față de cei care sunt în 
nevoi3 și în favoarea lor4 (Ps. 112). În proiectul nostru am propus crearea 
Serviciului de Mediere, serviciu care va  aduna toate mulțumirile, comentariile, 
sugestiile, criticile, observațiile și eventualele reclamații în legătură cu 
activitatea vincențiană realizată de Consiliul general internațional. Toate 
informațiile ajunse la acest serviciu vor fi confidențiale. Cred că crearea 
acestui serviciu va putea stimula crearea unor servicii similare în cadrul 
consiliilor generale și naționale pentru creșterea transparenței și a unității între 
vincențieni și va permite membrilor să ajute și să influențeze direct 
gestionarea consiliilor și a operelor de caritate. Serviciul de mediere va 
funcționa prin intermediul următoarea adrese de email: cgi.og@ssvpglobal.org 
și va putea interveni în rezolvarea unor probleme, dacă va fi necesar.  

O altă noutate o reprezintă lansarea proiectului « SSVP PLUS » având ca 
obiectiv dinamizarea procesului de internaționalizare5 a Societății Sfântul 
Vincențiu de Paul. În prezent în lume sunt 207 țări iar SSVP este prezentă în 
151. Un câmp vast și neexplorat ne provoacă să semănăm sămânța carismei 
vincențiene în diferite regiuni de pe cele cinci continente, fiind incluse aici și 
țările majoritar musulmane. Vom dezvolta acest proiect în parteneriat cu 
consiliile generale sau naționale și sub conducerea vicepreședinților 
                                                           
2 Această temă a fost o preocupare a președinților și secretarilor generali ai SSVP. Tema a fost evocată și în 

introducerea de la Regulamentul din decembrie 1835, însă în Scrisoarea Circulară a lui Emmanuel Bailly, din 1 
decembrie 1842, recomandarea a fost foarte clară: « Să nu lăsăm ca duhul discordiei să pătrundă printre noi ».  
3
 În această scrisoare circulară cuvântul ”Sărac” va fi scris mereu cu majusculă, pentru că Săracii reprezintă rațiunea 

noastră de a fi.  
4
 Adresându-i-se unui misionar, sf. Vincențiu îi scrie:  « Domnul nostru nu are ce să facă cu faptele noastre bune, dacă 

inima noastră nu-i aparține ». (Conste VII, 467). Ca vincențieni, sfințenia noastră se definește prin dăruirea inimii lui 
Dumnezeu pentru a realiza lucrarea sa de iubire față de săraci, slujindu-i, evanghelizându-i și lăsându-ne evanghelizați 
de ei. 
5
 În Manualul Societății Sfântul Vincențiu de Paul din septembrie 1845 s-a tratat pe larg tema răspândirii SSVP, fiind 

vorba de preocuparea fondatorilor ca asociația să crească fără însă să piardă « spiritul inițial ». 

http://www.ssvpglobal.org/
mailto:cgi.og@ssvpglobal.org


internaționali teritoriali prin stabilirea unor obiective anuale realizabile. Să ne 
unim forțele pentru a duce întregii lumi mesajul lui Frederic Ozanam, al lui 
Bailly și al celorlalți fondatori. 

În ceea ce privește comunicarea, dorim să transmitem în direct întâlnirile 
anuale ale consiliului general care au loc în luna iunie a fiecărui an și să 
instalăm un sistem de video-conferință pentru reuniunile obișnuite ale 
conducerii și pentru cele referitoare la formare și tineri. Dorim să dinamizăm 
sectorul comunicațiilor și prin redactarea unei reviste anuale, pregătirea de noi 
materiale video și stabilirea unor strategii moderne de interacțiune între 
membrii Societății și ceilalți oameni. Voi intensifica folosirea rețelelor de 
socializare și aplicație. După cum bine știți, președintele internațional este 
jurnalist, așadar vă puteți aștepta la câteva îmbunătățiri în acest domeniu în 
următorii ani. Este foarte important și chiar o necesitate a zilelor noastre ca 
toate consiliile și Conferințele să caute să stabilească parteneriate strategice 
și instituționale6. Consiliul general va încheia acorduri de cooperare și 
parteneriate cu instituții recunoscute pentru activități umanitare și sociale. 
Aceste acorduri vor fi foarte benefice pentru Societatea Sfântul Vincențiu de 
Paul și vor face mai eficientă intervențiile de urgență în cazul unor tragedii sau 
catastrofe naturale. Sperăm în același timp că parteneriatele cu organizațiile 
umanitare ne vor putea ajuta să ducem mesajul domnului nostru Isus Cristos 
persoanelor care încă nu-l cunosc. Așa cum a făcut-o Frederic Ozanam, Bailly 
și ceilalți fondatori în 1833 cred că responsabilii SSVP trebuie să fie vizionari, 
democrați și deschiși la dialog. Dorim așadar să auzim și să cunoaștem 
părerea tuturor membrilor din lumea întreagă privitoare la valorile, misiunea și 
viziunea consiliului general internațional; acestea au fost stabilite în 2010 dar 
pot fi – trebuie – actualizate și îmbunătățite în permanență. Pentru sugestii și 
comentarii se va organiza o consultare publică. Sunt sigur că comunitatea 
vincențiană va participa activ la această consultare și va prezenta sugestii 
interesante ce vor permite să avem o nouă privirea asupra valorilor, viziunii și 
misiunii instituționale a consiliului. Cel mai important punct este faptul că vom 
implementa aceste noutăți fără să creștem cheltuielile globale ale consiliului. 
Cred că toate țările au contribuit destul financiar pentru buna funcționare a 
grupului la nivel mondial. Vom lucra cu creativitate7 pentru ca resursele să fie 
folosite în mod adecvat în beneficiul instituției noastre și a celor care se află în 
nevoi. Tot acest efort va fi fără valoare și ineficient dacă nu ar avea ca obiectiv 
ameliorarea activității SSVP în favoarea celor nevoiași pe care îl slujim. 

 
 
 

 

                                                           
6
 Punctele 6 și 7 din Regulamentul Confederației Internaționale a Societății Sfântul Vincențiu de Paul. 

7
 Să ne amintim spusele sfântului Vincnețiu despre sfânta Euharistie: « Iubirea este inventivă până la nesfârșit ». (Coste 

XI, 145) 



3. Recomandări adresate Vincențienilor 
 

Am intrat în Societatea Sfântul Vincențiu de Paul în 1986 și lucrez,  deja de 
10 ani pentru consiliul general în posturi diferite. Îndeplinindu-mi datoria am 
putut să fac zeci de vizite în diferite țări și datorită acestora am putut să 
cunosc mai bine realitatea SSVP în diferite părți ale lumii. Pornind de la ceea 
ce am observat, doresc să exprim câteva comentarii referitoare la activitatea 
Conferințelor, activitățile de binefacere și acțiunile de coordonare a consiliilor.  
Este vorba de observații prietenești, fără prejudecăți cu intenția de a corecta 
anumite tendințe, evitarea problemelor8 și propunerea unor forme de activitate 
mai eficiente. În viața vincențiană de fiecare zi, este important să ne reamintim 
că succesul inițiativelor unei Conferințe consistă mai ales în atmosfera de 
prietenie, rugăciune și cooperare dintre membri9. Dacă întâlnirile din 
Conferințe vor fi armonioase și cordiale, atunci vincențienii vor fi mai motivați 
și mai bine pregătiți pentru activitățile caritative și sociale. Rolul președintelui 
și a conducerii Conferințelor este să facă în așa fel încât atmosfera 
vincențiană să fie întotdeauna pozitivă, prospectivă (prospectiv= mod de 
gândire și acțiune cu caracter previzional, orientat spre explorarea viitorului), 
orientată spre rezolvarea problemelor persoanelor pe care le ajutăm. Pentru 
aceasta « atmosfera internă » din sânul Conferințelor, consiliilor și activităților) 
trebui să fie în armonie cu « activitatea externă » (cu familiile și persoanelor pe 
care le ajutăm). Trebuie să cultivăm între noi aceeași iubire și aceeași atenție 
pe care le oferim persoanelor pe care le ajutăm10. Să nu uităm să-i ascultăm 
pe vincențienii mai în vârstă, pentru că aceștia au experiența și înțelepciunea 
necesare pentru a ajuta la realizarea activităților Conferinței.  

O altă observație ce se dovedește necesară se referă la rolul consiliilor 
la toate nivelele. Conform regulamentului11, Conferințele reprezintă unitatea 
vincențiană cea mai importantă și consiliile sunt în slujba lor. Totuși, în 
anumite părți ale lumii are loc o inversare incorectă – și inacceptabilă – a 
acestui principiu și putem vedea Conferințe ce gravitează în jurul consiliilor 
pentru că acestea (consiliile) au devenit mai importante. Consiliile nu există 
decât pentru a ajuta la dezvoltarea Conferințelor, pentru a se asigura că 
Regulamentul este respectat de toți și în afară de aceasta, pentru a fi la 
dispoziția Conferințelor și a susține proiectele pe care acestea le au. Pe de 
altă parte, pentru ca totul să se desfășoare în condiții normale, Conferințele 
trebuie să fie conștiente de faptul că trebuie să contribuie financiar la 
sprijinirea Consiliilor, îndeplinindu-și astfel rolul instituțional prevăzut de 
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 Vezi: « Considerații preliminarii și note cu privire la explicarea Regulamentului » (decembrie 1935). 

9
 În legătură cu această remă vă recomandăm citirea Scrisorii Circulare din 30 iunie 2001 a Președintelui Internațional  

José Ramón Díaz-Torremocha y Díaz, al XIV-lea președinte internațional.  
10

 Pentru aprofundarea acestui subiect vă recomandăm citirea articolului « Două rețele de caritate » scris de 
președintele internațional și publicat în cartea « Chroniques Vincentiennes IV ». 
11

 Regulamentul Confederației Internaționale a SSVP, articolul 3.6 (Despre Consilii). 



Regulament. De altfel, nu putem să nu remarcăm faptul că multe Conferințe și 
consilii au păstrat sume mari de bani pentru viitor, cu toate că ideal este ca 
resursele financiare să fie folosite imediat, cu prudență, responsabilitate și 
eficient, fără să le acumulăm. Trebuie să evităm acumularea de bunuri pentru 
că această practică nu corespunde tradiției vincențiene. Ajutorul fratern intern 
și internațional (parteneriatele) depind în mare măsură de generozitatea și de 
solidaritatea (fără nicio restricție) Conferințelor și a consiliilor. Dacă grupurile 
vincențiene acumulează și păstrează resurse financiare va fi foarte greu să 
răspândim caritatea și în alte regiuni de pe planetă.  Să nu uităm că bunurile 
Societății SVP reprezintă patrimoniul persoanelor nevoiașe așa cum ne-a 
învățat sfântul Vincențiu12. Bunurile pe care le primim trebuie să meargă mai 
întâi spre cei nevoiași. În ceea ce privește administrarea tuturor bunurilor pe 
care le avem, aceasta trebuie să fie minuțioasă și transparentă așa cum ne-au 
învățat fondatorii.  

Referitor la alegerile pentru majoritatea structurilor SSVP am remarcat 
că sunt candidați care au obiceiul să critice rezultatele și refuză să accepte 
dorința exprimată democratic de majoritate sau pun la îndoială regulile 
scrutinului. Bine înțeles că în acest proces electoral pot fi și greșeli ce trebuie 
analizate de consiliile superioare și ameliorate prin mecanisme de 
transparență, așa cum dorim acum să o facem prin serviciul de mediere; fără 
a intra în detalii însă, avem nevoie de vincențieni mai flexibili și mai toleranți13 
care să accepte rezultatul de la urne, să știe, cu umilință, să-i felicite pe 
câștigători  și să-i susțină pentru binele SSVP în fiecare localitate. Consiliul 
general îi felicită pe toți vincențienii care și-au exprimat disponibilitatea pentru 
alegeri, căci fără ei nu s-ar fi putut promova reînnoirea permanentă a 
instituției.  
 

În prima Scrisoare Circulară din acest mandat nu pot să nu abordez tema 
fundamentală a vizitării persoanelor sărace la domiciliu14, punct central al 
activităților din Conferințele vincențiene. Rosalie Rendu i-a învățat pe fondatori 
forma potrivită pentru a merge la întâlnirea cu persoanele sărace și pentru 
promovarea vizitelor în spirit evanghelic; acestea trebuie să reprezinte 
oportunitatea ca vincențienii să devină prietenii celor aflați în nevoi, 
implicându-se în situațiile lor nefericite, suferind cu împreună cu ei15, cu 
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 Sfântul Vincențiu ne-a lăsat această afirmație lapidară: « Trăim din moștenirea lăsată nouă de Isus Cristos și din 
sudoarea oamenilor săraci » (Coste XI, 201). 
13

 Referitor la această temă vă sugerez să citiți în Scrisoarea Circulară din 1 martie 1844 a primului președinte 
internațional, Emmanuel Joseph Bailly, fragmentul intitulat « Calitățile pe care trebuie să le aibă un președinte ».  
14 Recomandăm citirea scrisorii din 9 februarie 1837 pe care fericitul Frederic Ozanam a trimis-o Consiliului general din 

Paris și în care descrie progresul răspândirii Conferințelor Vincențiene în Lyon și împrejurimi. Ozanam se exprimă astfel: 
« Vizitarea Săracilor la domiciliu a fost întotdeauna activitatea noastră principală ». Emanuel Joseph Bailly, în scrisoarea 
Circulară din 14 iulie 1841, insistă și el asupra acestui principiu: « Să nu uitați niciodată să-i vizitați pe Săraci la ei acasă 
».  
15

 Referitor la această temă putem citi în Scrisoarea Circulară din august 1837 a lui François Lallier : « Săracii sunt 
încântați dacă văd că suntem interesați de soarta lor mizerabilă și de greutățile zilnice ale familiei ». 



atenție plină de iubire și care poate transforma. Acest serviciu trebuie să aibă 
întâietate în fața tuturor formelor de sărăcie pe care vrem să le ușurăm și care 
ne sunt prezentate în activitatea misionară.  

Apartenența la Societatea Sfântul Vincențiu de Paul trebuie să fie rezultatul 
unei adeziuni voluntare, spontane, adevărate și dezinteresate16.  Slujirea celor 
aflați în nevoi este cel mai important lucru în acest minister vocațional. Când e 
vorba de ajutorarea celor nevoiași nu poate fi vorba de neînțelegeri între noi. 
Dacă într-adevăr interesul muncii vincențianului este persoana săracului, 
avem convingerea că suntem pe drumul cel bun și în drumul nostru vincențian 
vom putea evita numeroasele dezamăgiri, frustrări sau decepții. De fapt 
divergențele de opinii nu sunt o problemă, însă acestea trebuie să se limiteze 
pur și simplu la modul de slujire. Dezamăgirile și decepțiile sunt de asemenea 
inevitabile17  dar acestea trebuie abordate cu milostivire și oferite lui 
Dumnezeu ca jertfă pentru persoanele sărace pe care vrem să le slujim și să 
le sprijinim. Așa ne putem concentra asupra a ceea ce este cu adevărat 
important: caritatea, rugăciunea, dragostea dezinteresată față de Săraci, 
colaborarea la misiunea Bisericii, sfințenia personală și transformarea lumii18.  

Trebuie să evităm anumite probleme care pot exista în relația dintre SSVP 
și Biserică, în relație cu alte grupuri și chiar în sânul familiei Vincențiene. 
Conducătorii Societății Sfântul Vincențiu de Paul trebuie să fie persoane 
deschise la dialog, înțelegătoare, resemnate și favorabile consensului, așa 
cum ne recomandă tradiția vincențiană19. O mare parte din aceste probleme 
întâlnite în anumite țări sunt cauzate de nerespectarea Regulamentului, 
refuzul unora de a ceda sau a renunța la ego-ul propriu pentru ceva mai mare 
și mai bun. Fără a fi de partea nimănui, Președintele Internațional îi roagă pe 
toți reprezentanții să-și exercite funcția cu empatie, umilință și caritate, să stea 

                                                           
16

 Referitor la această temă în Referitor la această temă în Scrisoarea Circulară din 14 iulie 1841, Bailly afirmă: « *…+ nu i 
s-a impus nimic nimănui, toate au fost acceptate voluntar. *…+. Pornind de la centru spre Conferințe *…+.înainte de toate 
este caritatea *…+ Caritatea este destul de puternică încât să-i unească pe oameni și să-i conducă la bine » 
17

 În Scrisoarea Circulară din 1 decembrie 1842, Bailly s-a exprimat astfel: « Dragi Confrați, să nu uităm niciodată că noi 
suntem pentru unitate și nu pentru divizare și că pentru a ajunge la scopul nostru caritabil trebuie să suferim și să 
tăcem. La măreție se ajunge doar prin umilință ». 
18

 Să ne amintim de cuvintele impresionante pe care fericitul Frederic Ozanam le-a spus în cadrul Adunării Generale a 
SSVP din 14 decembrie 1848: « Crezul nostru este că știința reformelor de binefacere nu se învață din cărți sau de la 
tribunele adunărilor, ci urcând la etajul casei săracului, așezându-ne la capul lui, suferind împreună de frig și încercând 
printr-o conversație amicală să-i aflăm  secretul inimii sale deznădăjduite.  După ce vom îndeplini acest minister, nu 
doar tipp de câteva luni, ci ani îndelungați; atunci vom începe să cunoaștem elementele problemei formidabile numită 
sărăcie; atunci vom avea dreptul să propunem măsuri serioase și  în loc să fim spre spaima societății, vom aduce 
mângâiere și speranță… » 
19

 În Scrisoarea Circulară a Consiliului general internațional din 14 iulie 1844, Frederic Ozanam și doi alți responsabili - 
Léon Cornudet și Louis de Baudicour – enumeră o serie de calități necesare pentru a fi președintele consiliului, printre 
care: o mare evlavie, să fie exemplu, respectuos, virtuos, devotat, să aibă spirit de fraternitate, prudență și simplitate.  
De altfel, în Scrisoarea Circulară a lui Billy din 1 martie 1844, președintele general cere ca responsabilii/președinții să 
dea dovadă de « talent, evlavie și prudență creștină ». 



departe de orgoliu20, astfel se vor îmbunătăți și relațiile instituționale cu lumea 
exterioare.  

În sfârșit, este foarte important de menționat faptul că în unele regiuni de pe 
glob anumite Conferințe depind în mod excesiv  de ajutorul economic 
internațional și provoacă o complicitate între vincențieni.  Toate aceste donații 
ce vin din străinătate sunt importante; însă trebuie obligatoriu ca membrii 
Conferințelor să caute să se organizeze pentru căutarea de fonduri la nivel 
local, și astfel ajutorul poate fi realizat imediat și nu doar datorită contribuțiilor 
pe care le primesc din alte țări. Conferința și membrii săi sunt principalii 
protagoniști în fața suferinței persoanelor ajutate.  
 

4. Anul tematic Bailly – 2017 
 

Profit de această ocazie pentru a anunța că anul 2017 este anul   « tematic 
Bailly ». Dorim să stimulăm studierea biografiei acestui om remarcabil care a 
creat condițiile adecvate pentru ca  tinerii francezi în anul 1833 să se poată 
organiza și crea « Conferințele de Caritate ». Emmanuel Joseph Bailly a fost 
primul președinte general al SSVP și și-a dedicat întreaga viață pentru 
practicarea carității. Este important să subliniem de exemplu că Bailly a fost un 
om foarte împăciuitor. Prima Conferință era formată din tineri de origini diferite: 
unii erau avocați, alții medici; unii erau republicani, alții monarhiști; unii erau 
liberali, alții conservatori. Bailly însă a știut să-i conducă spre o vocație 
comună urmând același drum și a reușit cu mult talent să gestioneze divizarea 
Conferinței de la Saint Suplice ( ”Conferința Mamă”) evitând dezbinarea și 
împrăștierea tinerilor. Și a avut multe alte intervenții importante de-a lungul 
vieții de vincențian. Avem multe de învățat de la Emmanuel Bailly! De aceea 
organizăm un concurs internațional de referat/eseu (texte inedite) de cel mult 
20 de pagini, conform regulamentului special care va fi publicat peste câteva 
săptămâni pe site-ul CGI. Se vor acorda premii în bani atât pentru autorii 
câștigători cât și pentru Conferințele din care fac parte aceștia. Suntem 
convinși că acest studiu academic asupra vieții lui Bailly va fi foarte rodnic și 
va dezvălui curiozități și particularități din viața acestui om plin de înțelepciune 
și caritate. La finalul concursului informațiile vor fi făcute publice  tuturor 
membrilor. Sunt convins că acest concursul va fi un adevărat succes și ne 
bazăm pe sprijinul consiliilor naționale în difuzarea acestei inițiative amintindu-
le tuturor să participe. Acest concurs va avea loc în fiecare an până în anul 
2022, în fiecare an va fi vorba de un alt membru fondator, cu excepția lui 
Ozanam despre care există deja multe materiale. La începutul fiecărui an în 
Scrisoarea circulară se va anunța numele fondatorului pentru anul tematic 
respectiv. Această inițiativă reprezintă modul prin care Consiliul general 
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 În mai multe Scrisori Circulare președinții generali au vorbit cu multă experiență despre mândrie, dar și despre alte 
buruieni cum ar fi invidia și nerecunoștința. 



dorește să pună în valoare rolul fondatorilor care au primit împreună inspirația 
de a înființa21 Societatea Sfântul Vincențiu de Paul. Dintre cei șapte fondatori, 
despre Frederic Ozanam deținem cele mai multe informații istorice și 
biografice. Suntem datori față de ceilalți fondatori să le arătăm aceeași 
recunoștință, căci fără ei nu am fi astăzi acolo unde suntem și nu am exista ca 
Societate. 
 

5. Concluzie 
 

Dragi vincențieni și vincențiene, n-am crezut niciodată că voi fi ales ca 
Președinte Internațional al Societății Sfântul Vincențiu de Paul. Tânărul care 
acum 30 de ani, la vârsta de 16 ani  s-a alăturat Conferinței Sf. Toma de 
Aquino din orașul Campinas din regiunea  Săo Paulo (Brazilia), dorea doar să 
meargă în vizită la familiile nevoiașe și, cine știe, să-i ajute pe cei care aveau 
greutăți în viață. Divina Providență însă a decis altceva și Duhul Sfânt m-a 
ales să fiu președintele-slujitor a întregii SSVP. De aceea am mare nevoie de 
rugăciunea și sprijinul tuturor vincențienilor din întreaga lume. Vă cer să vă 
rugați pentru mine și pentru toți conducătorii care ocupă diferite funcții în 
anumite grupuri, departamente, comisii și secretariate ale Consiliului General 
Internațional precum și pentru angajații de la sediul din Paris și să cereți de la 
Dumnezeu pentru noi toți înțelepciunea necesară pentru a conduce în mod 
corect instituția noastră. Cu toții putem comite greșeli, ba chiar putem să luăm 
decizii greșite. Ne vom recunoaște însă fără teamă greșelile pe care am putea 
să le comitem. Puteți fi siguri de un lucru: fără nicio rezervă, vom da tot ce e 
mai bun din noi pentru consiliul general, pentru instituția SSVP și pentru cele 
peste 30 de milioane de persoane pe care le ajutăm în lumea întreagă.  

În anul 2017  sărbătorim 400 de ani de carismă vincențiană și întemeierea 
Asociațiilor Internaționale de Caritatea (Confreriile de Caritate din timpul sf. 
Vincențiu). Cer tuturor Conferințelor și consiliilor naționale să participe activ la 
activitățile coordonate de Familia Vincențiană în regiunea lor, să participe la 
evenimente și la proiectele comune colaborând astfel cu diferitele ramuri 
vincențiene. Să profite de lecturile spirituale sugerate de Familia Vincențiană 
în acest an; acestea vor sublinia originile carismei pe care o împărtășim. Este 
foarte bine, ca din când în când să revedem conceptele, valorile și principiile 
carismei și să reevaluăm calitatea activității noastre pentru timpul în care 
trăim.  

Suntem o asociației internațională catolică și laică,  « o adevărată 
comunitate de credință, rugăciune și speranță ». Această caracteristică ne 
însoțește de la început, din 1833, de aceea nu putem pierde din vedere 
această condiție ce face parte integrantă din identitatea și misiunea noastră.  
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 Pe 30 ianuarie 1853 când participa la înființarea unei Conferințe Vincențiene la Florența (Italia), Ozanam a spus 
urătoarele cuvinte: « Nu ne putem considera fondatori pentru că a fost voința lui Dumnezeu și EL însuși a înființat 
Societatea ».  



Anul acesta vom sărbători 20 de ani de la beatificarea lui Ozanam și este 
bine să medităm și să ne amintim originile laice ale instituției noastre.  

Mulțumesc din toată inima vincențienilor care au acceptat invitația să facă 
pare din consiliul general internațional. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea, 
angajamentul și devotamentul față de structurile SSVP. De asemenea îi felicit 
pe toți vincențienii care au lucrat în cadrul consiliului general sub alte mandate 
și în diverse funcții. Voi ați ridicat Consiliul General la nivelul excelent la care 
se găsește astăzi. Domnul să vă binecuvânteze! 

Știu că sunt și alte subiecte care ar merita abordate în această Scrisoare 
Circulată (formarea, tinerii, familia, vârsta a treia, imigrația). Promit că le voi 
aborda în edițiile următoare. Aș dori să-mi trimiteți sugestii pentru temele pe 
care doriți să le abordez în următorii ani. Aștept comentariile și observațiile 
voastre la adresa: cgi.circularletter@gmail.com. 
 

Vă transmit un mesaj de speranță și caritate bazat pe virtuțile evanghelice 
cu dorința ca umilința să fie semnul tuturor vincențienilor mai ales al acelora 
care au funcții în cadrul consiliilor și a instituțiilor: « Cine vrea să fie primul 
dintre voi să fie slujitorul vostru ». (Marcu 20.35b) Aceasta este deviza 
mandatului nostru. 
 
Sub privirea iubitoare a Maicii Domnului, împărțitoarea harurilor, cu 
binecuvântarea domnului nostru Isus Cristos și lumina Duhului Sfânt, vă 
mulțumesc tuturor. 
 
Cu afectivitate și slujind mereu cu speranță,  
 
Renato Lima de Oliveira, al XI-lea Președinte Internațional 

 

Traducere 

Sora Magdalena 
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