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Sfântul Vincențiu lasă să se înțeleagă că:  

în Euharistie găsim totul 

« cuprinde în sine toate celelalte 

mistere ale credinței noastre… » 

« …pentru a cinsti cum se cuvine 

aceste mistere [Sfânta Treime și 

Întruparea ], nu putem avea un alt 

mijloc mai deosebit decât adorația 

cuvenită și să ne folosim corect de 

preasfânta Euharistie, fie că cinstim 

ca pe un sacrament, fie ca pe o 

jertfă » 



« dragostea este inventivă până la 

nesfârșit » 

Una dintre cele mai cunoscute fraze ale 

sfântului Vincențiu care a folosit aceste 

cuvinte cu referindu-se la Euharistie.  



Închipuirea lui Isus a găsit acest mijloc 

concret ca să fie mereu cu noi, să ne 

însoțească mereu și să rămână cu noi în 

fiecare zi până la sfârșitul veacurilor.  

« dragostea este inventivă până la 

infinit » 



« … presimțind că absența lui ar putea 

cauza în inimile noastre uitare sau 

lâncezeală […] a făcut ca acest 

preacinstit sacrament să ne fie mâncare 

și băutură , dorind ca aceeași unire și 

asemănare ce se face între natură și 

substanță să se facă spiritual și în 

fiecare dintre oameni. »  

 Sfântul Vincențiu 



« am dorit mult să 

mănânc paștele acesta 

cu voi. » Luca 22,15 

« Întrucât Fiul lui Dumnezeu care se 

dă pe sine în sfânta Euharistie a dorit-

o atât de mult […] nu este drept ca 

sufletul care vrea să-l primească și-l 

are ca stăpân să-l dorească din toată 

inima?  » - Sfântul Vincențiu 



Dragi surori și frați, timpul adventului 

ne oferă ocazia deosebită ca să 

aprofundăm și să consolidăm a treia 

coloană a spiritualității noastre 

vincențiene, Euharistia, « dragostea 

inventivă până la nesfârșit », locul în 

care vom găsi totul! 



… vă propun să ne 

însușim următoarele 

practici  

ca să consolidăm,  

să însuflețim,  

să reînnoim sau  

să aprofundăm locul 

pe care îl are 

Euharistia în viața 

noastră: 



Înainte de începerea 

sfintei Liturghii să 

stăm un pic în tăcere 

și să ne pregătim să-l 

însoțim pe Isus pe 

drumul Calvarului, de 

la crucea și moartea 

sa până la înviere.  



După sfânta Liturghie 

să rămânem un pic în 

tăcere, să-i mulțumim 

lui Isus că ne-a dat 

ocazia să-l 

mărturisim și să 

participăm iarăși și 

iarăși la jertfa sa la 

moartea și învierea 

sa.  



O dată pe săptămână să 

ne facem timp pentru 

jumătate de oară de 

adorație în fața 

Preasfântului 

Sacrament în parohie 

sau acolo unde se 

propune adorație.   



De fiecare dată când ieșim 

din casă să mergem 

undeva, să intrăm în 

capela comunității sau 

dacă trecem pe lângă o 

biserică, să intrăm un 

moment și să-l rugăm pe 

Isus prezent în tabernacol 

să ne însoțească acolo 

unde trebuie să mergem 

să ne facem datoria.  



De fiecare dată când 

ne întoarcem acasă să 

ne oprim în capela 

comunității sau în 

biserică pentru a-l 

mulțumi lui Isus pentru 

toate binecuvântările.  



În timpul zilei să-l 

vizităm pe Isus prezent 

în tabernacol având 

astfel ocazia să ne 

reînnoim pacea 

sufletească, să ne 

reculegem, să primim 

un semn sau un 

răspuns la întrebările 

sau îndoielile pe care le 

avem în minte la un 

moment dat.  



« Cine mănâncă trupul meu și 

bea sângele meu rămâne în 

mine și eu în el.» (Ioan 6,56) 

« Cine rămâne în mine și 

Eu în el, aduce rod mult » 

(Ioan15,5) 



Imagini: 

vecteezy.com 

pixabay.com 

freebibleimages.org 
Cristian Gennari, 

fotograf la 
Symposium 400 

Scrisoarea de Advent  

superiorului general  

Tomaž Mavrič, CM 

http://vecteezy.com
http://vecteezy.com
http://pixabay.com
http://pixabay.com
http://freebibleimages.org
http://freebibleimages.org

