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În luna aprilie a acestui an, Joseph Pandian, Vicepreședintele general al Societății Sfântul 

Vincențiu de Paul a efectuat prima vizită oficială în Franța, după preluarea funcției în 

septembrie 2016. Cu această ocazie a vizitat mai întâi Consiliul Național din Franța pentru a-l 

întâlni pe Xavier de Carmantrand, președintele comisiei internaționale și apoi pe  Michel 

Lanternier, președintele național cu care a avut discuții rodnice. Cei doi responsabili francezi 

l-au însoțit în locurile simbolic vincențiene cum ar fi mormântul Sorei Rosalie Rendu, 

mormântul Ameliei Ozanam și mormântul lui Charles Ozanam din cimitirul Montparnasse.  

Un punct important din planul strategic al mandatului confratelui Renato Lima de Oliveria, al 

XVI-lea președinte internațional, este revitalizarea patrimoniului istoric al Societății Sfântul 

Vincențiu de Paul precum și viața și activitățile con fondatorilor, cu excepția lui Ozanam care 

este deja cunoscut. Astfel anul 2017 a fost declarat de președintele internațional prin 

scrisoarea circulară din ianuarie ”Anul tematic Bailly”  

Cu această ocazie, confratele Joseph Pandian însoțit de câțiva vincențieni  ce reprezintă SSVP 

la nivel mondial, s-au deplasat la Berteaucourt-lès-Thennes, un sătuc aflat la nord-est de Paris 

(140 de km.) pentru a se reculege la mormântul unuia dintre  fondatori și  a primului 

președinte general: Emmanuel Joseph Bailly de Surcy. Au depus o jerbă de flori și s-au 

rugat pentru  sufletul lui, precum și pentru înaintașii noștri.  

Cimitirul din  Lès Thennes de află în spatele bisericii dedicată Sfântului Vaast de Moreuil iar 

mormântul se găsește în partea dreaptă la intrare. Este vorba de cavoul familiei socrilor lui 

Bailly: familia Vyrayet de Surcy. În cavou alături de Bailly sunt înmormântate mai multe 

familii. Pe crucea de piatră se poate citi « Spes Unica » (ceea ce înseamnă Crucea, singura 

speranță). Pe dala de piatră sunt înscrise numele de familiei, unele însă s-au șters de-a lungul 

timpului. Vizitatorii au trebuit să folosească o perie pentru a curăța placa și să poată citi 



inscripțiile. Se poate citi: « Emmanuel Joseph Bailly de Surcy » și cu  mai multă dificultate: 

“Primul (?) președinte al Societății Sfântul Vincențiu de Paul." Nu se poate citi anul nașterii, 

însă anul morții 1861 apare mult mai clar. 

 

Pe 20 iulie 1830, în această parohie, la vârsta de 36 de ani, Emmanuel s-a căsătorit cu Marie-

Apolline Sidonie Vyrayet de Surcy, 25 de ani. Socrul dorea mult ca fata să-și păstreze numele 

de familie care a fost adăugat la numele de familie al mirelui, astfel acesta  a fost cunoscut ca 

Emmanuel Bailly de Surcy și nu d'Emmanuel Bailly Fauquenois, fiind numele de familie al 

mamei. Au avut trei băieți și trei fete. Doi dintre băieți (Vincent de Paul și Benjamin) s-au 

făcut preoți; Vincent de Paul Bailly a fost al treilea superior general al Preoților 

Asumpționiști; în prezent se derulează procesul de beatificare.  

Emmanuel a murit la Paris pe data de 12 aprilie 1861 la vârsta de 67 de ani și a fost 

înmormântat în cimitirul Montparnasse, apoi soția a dorit ca trupul să fie transferat în cavoul 

familiei de la Berteaucourt-lès-Thennes. 

Bailly nu a fost doar con fondatorul SSVP și primul președinte general, el a fost și o figură 

importantă a comunității catolice a secolului XX și este important ca întreaga Societate 

Sfântul Vincențiu de Paul să cunoască viața și activitatea umanitară a acestui confrate 

deosebit. 

Vicepreședintele a profitat de deplasarea la Paris  pentru a cunoaște mai bine munca zilnică a 

echipei de la Sediul Internațional și a discutat în parte cu fiecare membru pentru a înțelege 

mai bine funcțiile și misiunea fiecăruia. Apoi a participat la pregătirea Adunării Generale care 

va avea loc în luna iunie la Paris. Însoțit de responsabila administrativă de la sediul central, 



Claire-Hélène de Parseval, vicepreședintele a identificat locul de primire al participanților 

precum și sălile de reuniune.  

La sfârșitul călătoriei de patru zile cu un program încărcat, confratele Joseph Pandian s-a 

întors în India și așteaptă să revină în luna iunie pentru a participa la prima întâlnire anuală ca 

vicepreședinte internațional al Societății Sfântul Vincențiu de Paul.  

Traducere: sora Magdalena 

 


