
Asociația Caritativă „Sfântul Vincențiu de Paul” 

Reșița, la 25 de ani de existență  
 

de Erwin Josef Țigla 

 

În data de 2 august, Asociația Caritativă „Sfântul Vincențiu de Paul” Reșița și-a 

sărbătorit jubileul de 25 de ani de existență. Asociația a luat ființă la 2 august 1992, cu 

prilejul vizitei unei delegații din Austria, din fostul Decanat „Graz - în dreapta râului 

Mur“, sub conducerea familiei Kaindlbauer, chiar în ziua de sărbătoare a hramului 

bisericii romano-catolice „Maria Zăpezii“ din Reșița. Era în după-amiaza zilei aceleia, 

atunci când a avut loc o întâlnire de fondare al asociației în biroul parohial. Despre ce 

înseamnă a fi vincențian, obiectivele și munca acestora a vorbit dr. Alois Fauland, 

atunci președinte al vincențienilor laici din Stiria (Steiermark). De atunci funcționează 

această asociație neîntrerupt pe meleagurile reșițene. 

În cadrul asociației se înființa în 10 mai 2000 Centrul Social „Frédéric Ozanam“-

situat în orașul vechi, un moment important în activitatea acesteia. 

Momentul jubiliar de anul acesta a debutat la Biserica romano-catolică „Maria 

Zăpezii“ printr-o Sfântă Liturghie celebrată de părintele János Várga. Apoi, la Centrul 

Social „Frédéric Ozanam“ s-a desfășurat un moment festiv prezidat de părintele mai 

înainte amintit. Profesoara de franceză Ramona Obersterescu a dat curs citirii unui text 

dedicat primilor 10 ani de activitate ai asociației, urmată fiind de vicepreședinta de 

astăzi, ing. Elfriede Gheorghiță, care a schițat traiectorile următorilor 15 ani, până 

astăzi.  

În cadrul întâlnirii festive, a fost sunat inițiatorul acestei asociații, dr. Alois 

Fauland din Graz / Stiria, prilej cu care s-au purtat discuții conturate de amintiri privind 

activitatea în cei 25 de ani de la înființare. Nu în ultimul rând, președintele asociației, 

Erwin Josef Țigla a ținut un remember pentru toți cei trecuți la Domnul, activi în cadrul 

vincențienilor reșițeni.  

La sfârșit, fiecare participant a primit un plic filatelic omagial, obliterat cu o 

ștampila aferentă aniversării zilei, realizate ambele de către Asociația Germană de 

Cultură și Educație a Adulților din Reșița. doua zi au fost organizate la Centrul German 

„Alexander Tietz” din Reșița cu acest prilej două expoziții: cea de fotografii 

„Sanctuarul marian din Altötting, Bavaria“, cu fotografii realizate de Erwin Josef Țigla, 

precum și cea de filatelie și de cărți cu tematica sfântul Vincențiu de Paul și fericitul 

Frédéric Ozanam.  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


