Roma, 25 ianuarie 2018
Scrisoare cu ocazia încheierii aniversării a 400 de ani de carismă vincențiană
« LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL V-LEA DE CARISMĂ VINCENȚIANĂ»
« Binecuvântat este Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu
orice binecuvântare spirituală în cele cerești, în Cristos » (Efeseni 1,3).

Tuturor membrilor Familiei Vincențiene
Dragi frați și surori în sfântul Vincențiu,
Harul și pacea lui Isus să fie mereu cu noi!
În momentul în care încheiem oficial aniversarul a 400 de ani de carismă vincențiană, pe 25 ianuarie
2018, cu inima plină de bucurie putem repeta cuvintele sfântului Paul de la începutul scrisorii către
Efeseni. Cerul ne-a copleșit cu binecuvântări în multe privințe: în mod personal, la nivelul fiecărei
ramuri vincențiene și la nivelul Familiei vincențiene în totalitatea ei. Această experiență să rămână în
noi ca izvor de aprofundare, dezvoltare și răspândire a carismei vincențiene pentru a aduce roade noi.
De-a lungul anului jubiliar Familia vincențiană a organizat multe inițiative, celebrări și proiecte
minunate la nivel local, național și internațional.
La nivel internațional Familia Vincențiană a organizat:
a) Simpozionul internațional al Familiei Vincențiene la Roma în perioada 12 – 15 octombrie.
A doua zi după încheierea simpozionului comisia de sinteză s-a reunit pentru a analiza contribuția
participanților din cele șase grupuri lingvistice. Reflecțiile, propunerile, ideile și proiectele vor fi
comunicate nu peste mult timp tuturor membrilor Familiei vincențiene pentru ca astfel sămânța
semănată în timpul simpozionului să crească, să se răspândească și să fie îngrijită.
b) Inițiativa mondială a Familiei Vincențiene pentru persoanele fără locuință (Alinața FAMVIN
împreună cu cei fără locuință)
Acest proiect al Familiei Vincențiene a fost lansat oficial în timpul simpozionului de la Roma pe 14
octombrie 2017 și ne va permite să aprofundăm colaborarea dintre noi pentru a răspunde într-un mod
cât mai practic nevoilor persoanelor care nu au o locuință.
c) Festivalul de film vincențian intitulat « Trouver Vincent 400 » a fost de asemenea lansat
oficial în cadrul simpozionului de la Roma pe 14 octombrie 2017 și va avea loc în perioada
18-21 octombrie 2018 la Castelul Gandolfo.
Comisia de pregătire vă va informa prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare: site web,
rețele sociale, Youtube, presa scrisă, agenția de presă și altele. Festivalul de film dorește să fiu un
instrument pentru « mondializarea carității».
Festivalul este deschis tuturor persoanele fie că sunt membri ai familiei vincențiene fie că nu sunt,
din orice țară. Vor fi trei secțiuni:
-

prima pentru tinerii până la 18 ani, concurenții trebuie să trimită o poezie, un desen sau un
text;
a doua secțiune se adresează celor care scriu scenariul unui film ce urmează să fie realizat;
a treia secțiune este de scurt-metraje. Tema comună este viața și carisma sfântului Vincențiu
de Paul.

d) Pelerinajul cu relicva inimii sfântului Vincențiu de Paul. Pelerinajul cu alte relicve ale
sfântului Vincențiu va continua în Europa și, cu voia Domnului, și pe alte continente.

La începutul secolului al V-lea de carismă vincențiană aș vrea să vă propun două inițiative ca primi
pași pe această cale.
A) Reînnoirea și aprofundarea relației noastre cu sfinții, fericiții și slujitorii lui Dumnezeu din
Familia vincențiană din lumea întreagă, ca modele ale spiritualității și carismei vincențiene, prin
următoarele mijloace:
1. Să revigorăm cinstirea sfinților, fericiților și slujitorilor lui Dumnezeu din Familia
vincențiană și rugăciunile prin mijlocirea lor, mai întâi în regiunile în care s-au născut, au
trăit, au slujit, în locurile în care au murit, sunt înmormântați sau acolo unde le sunt păstrate
relicvele. Să facem aceasta prin diferite inițiative menite să aprofundeze relația noastră cu ei.
Reînnoirea relației cu ei la nivel local va favoriza și va permite răspândirea cinstirii lor
precum și rugăciunile făcute prin mijlocirea lor și în alte regiuni ale lumii.
2. Să organizăm întâlniri pentru a-i face cunoscuți prin: organizarea de pelerinaje, pregătirea
anumitor celebrări pentru copii, tineri și adulți, publicarea de cărți noi, prezentarea de
PowerPoint-uri și folosirea diferitelor mijloace de comunicare.
3. Să ne rugăm fără încetare și să-i cerem lui Isus harul ca fericiții și slujitorii lui Dumnezeu sau
alți potențiali candidați la sfințenie să fie canonizați de Biserică. Să ne angajăm cu toată forța,
atât în cadrul ramurii din care au făcut parte cât și la nivelul Familiei vincențiene, în
demersul pentru ca Biserica să-i recunoască oficial.

Să ne unim strâns cu cei care ne-au precedat în cer și acum mijlocesc pentru noi, să ne unim viața,
eforturile, slujirea, proiectele, inițiativele, planurile și ambițiile comune. Ei sunt modelele noastre de
trăire a spiritualității și carismei vincențiene. Uneori poate fi mai ușor să vorbim celorlalți despre
sfinții, fericiții și slujitorii lui Dumnezeu din zilele noastre. Însă toți se adresează sau pot să se
adreseze copiilor, tinerilor și adulților și tuturor oamenilor din zilele noastre, în acest moment al
istoriei, ca modele de sfințenie. Ei reprezintă totodată izvorul pentru noi vocații la viața consacrată
sau la angajarea laică activă în cadrul diferitelor ramuri ale Familiei vincențiene, în misiunea lui Isus
și misiunea Bisericii.

B) Să reînnoim și să aprofundăm « cultura vocațională ».
Când căutăm o explicație la faptul că în anumite regiuni ale lumii sunt tot mai puține vocații la viața
consacrată, că tot mai puțini tineri și adulți participă activ la viața Bisericii și practică credința iar
cauzele posibile pot fi: societatea de consum, materialismul, individualismul, egoismul, laicizarea
sistematică a societății… deci putem vorbi de o « anti-cultură vocațională ».
Doresc să vă invit să ne unim forțele pentru a-i ajuta pe copii, tineri și adulți, în această lume
dominată de « anti-cultură vocațională » să redescopere frumusețea, atracția și sensul dătător de viață
a unui « da » ca răspuns la chemarea lui Isus. Vă invit să le arătați copiilor, tinerilor și adulților că
este normal să răspundem afirmativ printr-un « da » tare la chemarea lui Isus: și că nu este un
răspuns anormal. Trebuie să colaborăm și să reînnoim cultura vocațională.

Vocația noastră își are rădăcinile în însăși existența noastră, căci Dumnezeu s-a gândit la noi înainte
de crearea lumii, înainte de a ne fi zămislit.
« Mai înainte de a te fi format în sânul mamei, eu te cunoșteam. Mai înainte de a fi ieșit din pântece,
te-am consacrat» (Ieremia 1,5).
« Te-am pus lumină pentru popoare » (Isaia 49,6).

« Ne-a ales înainte de întemeierea lumii » (Efeseni 1,4).
Cultura vocațională înseamnă crearea unui mediu în care oricine poate descoperi și redescoperi
rațiunea de a fi pe acest pământ, sensul vieții, misiunea pe care este chemat să o împlinească,
chemarea căreia trebuie să-i răspundă. Cultura vocațională îi dă prioritate lui Isus, fie că este vorba
de o vocație la starea de laic, fie la viața consacrată.
În inima noastră avem dorința puternică de a transmite generațiilor viitoare carisma și spiritualitatea
pe care le-am primit. De aceea ne rugăm neîncetat Domnului pentru vocații depunând în același timp
eforturi prin inițiative diferite.
Începutul secolului al V-lea de carismă vincențiană ne oferă ocazia de intensificare a efortului în
favoarea vocațiilor. Aceasta se armonizează cu tema Sinodului episcopilor care va avea loc la Roma
în octombrie « Tinerii, credința și discernământul vocațional ».
Să încredințăm Providenței toate aceste inițiative prin mijlocirea preasfintei fecioare Maria a
Medaliei Miraculoase, prin mijlocirea sfinților, fericiților și slujitorilor lui Dumnezeu din Familia
vincențiană și să ne încurajăm reciproc cu cuvintele sfântului Vincențiu care a răspuns celui care l-a
întrebat ce ar fi putut să mai facă în viață: « mai mult ».

