
 

8 martie 2017 

Dragi membri ai Familiei Vincențiene, 

Pacea Domnului  să fie cu noi toți! 

Vă invit cu mare plăcere să veniți la Roma în perioada 12-15 octombrie pentru a participa la  

Simpozionul Familiei Vincențiene. Tema anului jubiliar ”Primirea celui Străin” va fi în 

centrul evenimentului.  Simpozionul va avea loc de joi 12 octombrie (doar pentru înscrieri) 

până duminică 15 octombrie la ora 13:00. Veți găsi detaliile în informațiile atașate acestui 

mesaj.  

Cred că Dumnezeu ne face un mare dar și ne permite să celebrăm acest eveniment împreună 

cu Papa Francisc care va fi în mijlocul nostru pe 14 octombrie. Suntem de asemenea 

privilegiați să putem avea cu noi în această perioada la Roma și relicva cu inima Sfântului 

Vincențiu care și-a început călătoria prin întreaga lume. Pentru întreaga Familie Vincențiană 

este un mar har și o ocazie favorabilă de a ne reînnoi zelul misionar. Vom avea ocazia să 

celebrăm și o veghe de rugăciune în bazilica Sfântul Paul din afara zidurilor precum și Sfânta 

Liturghie finală duminică în bazilica Sfântul Petru. 

Aniversarea a 400 de ani de carismă ne oferă ocazia perfectă să celebrăm moștenirea, să 

mulțumim pentru tot ceea ce s-a realizat și să dezvoltăm idei și proiecte pentru viitor. Trebuie 

luate în considerare schimbările demografice și contextele sociale, nevoile urgente ale 

săracilor și capacitatea noastră de a răspunde cât mai bine ca Familie Vincențiană. 

Transmit o invitație specială tinerilor (18-28 ani). Sperăm că Simpozionul va fi un moment 

profund pentru a-i întări în vocația vincențiană.  

Din momentul în care în care invitația a fost publicată ”rețineți data!” mai multe grupuri au 

început deja să organizeze pelerinaje care includ și Simpozionul. Vă rog să încurajați 

grupurile din care faceți parte (parohiale, școli, foști studenți etc) precum și membrii voluntari 

din grupurile voastre, sau filiale și alți colaboratori să vină și să ni se alăture. 



Fișa informativă conține și informații ale unor agenții de voiaj care pot să vă ajute cu cazarea 

și transportul. Nu se plătește nicio taxă de înscriere pentru Simpozion. Fiecare participant se 

descurcă singur: transport, cazare și masă. 

Am creat o pagină prin intermediul căreia veți fi informați asupra tuturor evenimentelor ce se 

vor desfășura în această perioadă: http://famvin400.info/. 

Pentru înscrieri: https://depaulhousingforms.wufoo.com/forms/z1ttlabo1wm0owd/ până pe 1 

septembrie 2017. Pentru eventualele întrebări referitoare la simpozion, scrieți la adresa: 

info.symposium@cmglobal.org. 

De notat. Dacă autoritățile din țara dvs. cer o invitație oficială pentru a călători în Italia, 

accesați pagina http://famvin400.info/blog/2017/03/08/lettres-dinvitation/, completați 

formularul și trimiteți-l înainte de 1 iulie 2017.  

Mă bucur că ne vom întâlni la Roma, 

Fratele vostru în sfântul Vincențiu   

Tomaž Mavrič, CM 
Președinte Comitetului Executiv la Familiei Vincențiene  

 

Traducere 

Sora Magdalena 
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