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1. Introducere 

Lăudat să fie Isus Cristos!   

Dragi frați și surori, simpatizanți, angajați din 

centrele noastre, colaboratori, stimați voluntari 

și prieteni ai vincențienilor. Cu mare bucurie vă 

transmit a doua Scrisoare Circulară din acest 

mandat1, cu dorința ca aceasta, plină de 

speranță reînnoită, să ajungă la Conferințele 

vincențiene din diferitele Consilii 

Superioare/Naționale ale Societății Sfântul 

Vincențiu de Paul.  

Întâi de toate vreau să vă mulțumesc sincer 

pentru că ați susținut lucrările și inițiativele 

mondiale ale Consiliului Internațional. În 

primele luni de administrație2, ne-am îndreptat 

spre o Societate mai operativă, mai dinamică, 

reînnoită și mult mai modernă pentru a putea 

sluji cât mai bine pe cei nevoiași fără să pierdem 

din vedere rădăcinile noastre și caracteristicile 
fundamentale.  

Vă mulțumesc din inimă pentru  sprijinul 

primit din partea consiliilor superioare și pentru 

rugăciunile vincențienilor din lumea întreagă 

pentru intențiile conducerii internaționale. Și 

din acest motiv Dumnezeu a binecuvântat calea 

vincențiană în favoarea celor nevoiași. Nu am 

vrut să ne grăbim, ci mai degrabă să înaintăm în 

direcția bună, iar răspunsurile pe care le-am 

primit din diferite țări ne arată că înaintăm pe 

calea cea bună, spre mai marea slavă a lui 

Dumnezeu, păstrând în același timp realizările 

din mandatele precedente.  

După cum știți, Scrisorile Circulare au început 

în anul 1841, când primul președinte general, 

Emmanuel Joseph Bailly de Surcy, a avut 

inițiativa genială să scrie prima scrisoare. De 

                                                        
1 Anul trecut am creat o adresă specială 

 (cgi.circularletter@gmail.com) la care puteți trimite 

comentarii și sugestii pentru temele următoarelor scrisori circulare. 

Scrisoarea Circulară va fi publicată și pe mai departe în șapte limbi  

(franceză, engleză, spaniolă, portugheză, chineză, arabă și italiană); 

transmitem mulțumiri celor care au reușit să o traducă în alte limbi și 

dialecte. 
2  « Dacă cineva vrea să fie primul, să fie ultimul dintre toți și 

slujitorul tuturor! » (Marcu 9, 35b) este deviza mandatului  

2016/2022.  

atunci, președinții generali care au urmat au 

folosit acest fantastic mijloc de comunicare prin 

care președintele se adresează în mod deschis și 

direct tuturor Vincențienilor din lume. Iar eu 

folosesc încă o dată acest mijloc.  

Președintele general dorește ca această 

Scrisoare Circulară să fie citită și meditată în 

cadrul întâlnirilor din Conferințe și Consilii, la 

toate nivelurile din organizația noastră. Vă 

sugerez să împărțiți scrisoarea în două sau trei 

părți pentru a fi meditată fără grabă de 

comunitatea vincențiană mondială. Vă 

mulțumesc pentru reflecțiile și discuțiile pe care 

această scrisoare le va provoca în fiecare grup.  

2. Activitatea Consiliului General   

În primul an din acest mandat am respectat 

planul strategic prezentat cu ocazia procesului 

electoral și am urmărit favorizarea dialogului și 

a spiritului democratic. Planul strategic a fost 

organizat pe 10 puncte. Începând de astăzi 

fiecare punct va face legătura dintre obiective 

precise și responsabilități zonale care vor pune 

în practică obiectivele strategice importante 

până la încheierea mandatului în anul 2022. 

Profit de ocazie pentru a face cunoscut textul 

care exprimă noua viziune a Societății Sfântul 

Vincențiu de Paul: « Să fie recunoscută ca 

organizație mondială ce promovează 

demnitatea integrală a celor nevoiași ». 

Misiunea organizației este mult mai clară: « Să 

fie o rețea de prieteni ce caută să ajungă la 

sfințenie3 prin slujirea celor săraci și apărarea 

dreptății sociale ». Valorile noastre sunt: 

slujirea, spiritualitatea, umilința, caritatea și 

empatia4. Mulțumim vincențienilor din întreaga 

lume care ne-au trimis prin internet aproape 

5000 de sugestii ce ne vor permite să 

perfecționăm conceptele prin care ne exprimăm 

                                                        
3 Se ajunge la sfințenie cu ajutorul rugăciunii comunitare în fiecare 

Conferință. (de meditat:  articolele 2.2, 2.3 et 3.3 din Regulamentul 

Internațional).   
4  Empatia este capacitatea de a resimți ceea ce simte celălalt dacă 

am fi în locul lui. Este capacitatea de a te detașa de celălalt, de a nu 

ne identifica pentru a evita amestecul emoției noastre cu a celuilalt 

sau a problemei noastre cu problema celuilalt și pentru a fi astfel și 

mai capabili  de a-l înțelege și de a-l ajuta pe celălalt ».  

mailto:cgi.circularletter@gmail.com)%20la
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viziunea, misiunea5, și valorile pe care le-am 

supus consultării publice internaționale. 

Considerați-vă autorii acestor texte. Felicitări și 

mulțumiri! 

Pornind de la planul strategic, în prezent 

organizăm o serie de programe și inițiative, cum 

ar fi proiectul  « SSVP Plus », ce vizează 

implementarea SSVP în țări în care nu este încă 

prezentă6. Am creat Fondul Internațional de 

Solidaritate  (FIS), având ca obiectiv ajutorarea 

regiunilor afectate de catastrofe naturale și 

susținerea de proiecte sociale. Printre 

numeroasele proiecte pozitive vreau să citez 

Serviciul General și Internațional de Mediere, 

însărcinat cu negocierea numeroaselor conflicte 

și probleme ce n-au putut fi rezolvate corect la 

nivel național. În ceea ce privește Serviciul de 

Mediere ne-am dat seama că în majoritatea 

cazurilor ce ajung la noi persoanele implicate nu 

caută o soluție armonioasă de rezolvare a 

conflictului fără învingător și învins, rezolvare de 

care s-ar putea bucura întâi de toate Societatea 
Sfântul Vincențiu de Paul.  

Profit pentru a aminti un punct important: 

Structura reprezintă esența Consiliului General 

Internațional. Datorită ei toate departamentele, 

secretariatele și comisiile își desfășoară 

activitatea oferind servicii, resurse și proiecte 

întregii Societăți Sfântul Vincențiu de Paul din 

toată lumea. Structura Consiliului este în 

mișcare și în momentul prezent este formată 

din 12 vicepreședinți teritoriali internaționali 

sprijiniți de 23 de coordonatori zonali. Această 

echipă de serviciu este alcătuită din vincențieni 

de pe cinci continente și colaborează cu 

Președintele general  și conducerea 

internațională așa cum este prevăzut de 

regulament7.   

                                                        
5  Despre misiune vă recomand      să citiți cartea  «Rostos de 

Santidade» (2009), scrisă de pr. Robert Maloney (CM), îndrumătorul 

spiritual al Consiliului general Internațional și al XXII-lea   superior 

general al Congregației Misionare. În această lucrare găsim detalii 

despre activitatea socială dezvoltată de Ozanam pentru apărarea 

dreptății sociale.  
6  Există țări în care Biserica catolică este interzisă. De aceea 

proiectul « SSVP Plus », se va concentra asupra țărilor care sunt 

deschise să ne accepte misiunea.   
7 Articolele  3.23 et 3.24 din Regulamentul internațional.  

Președintele general nu poate, din motive 

clare, să fie prezent fizic peste tot sau să viziteze 

toate Consiliile Superioare/Naționale din SSVP; 

membrii Structurii însă pot să o facă! Structura 

este angrenajul ce permite CGI o funcționare 

corectă, să privească spre viitor și să furnizeze 

cât mai multe servicii. Din aceste motive 

consolidarea și valorizarea Structurii 

Internaționale a CGI reprezintă o hotărâre 

strategică fundamentală pentru ca SSVP să se 

dezvolte și să se răspândească în lumea 

întreagă. De aceea Consiliul General a încheiat o 

asigurare colectivă de repatriere pentru toți cei 

care lucrează în Structură.  

Consiliul General a dat dovadă de 

transparență prin transmiterea în direct a 

principalelor reuniuni internaționale; buletinul  

« Ozanam Network », transmisiile de pe 

Ozanam TV și dinamismul de pe rețelele sociale 

sunt tot atâtea aspecte ce merită menționate. 

Sunt foarte mulțumit de « clubul de traducători 

» în curs de organizare alcătuit de vincențieni 

din întreaga lume ce colaborează benevol cu 

CGI la traducerea textelor, a informațiilor și a 

rapoartelor publicate pe site  

(www.ssvpglobal.org); o nouă versiune va fi 

lansată în primul semestru al acestui an. 

Cheltuielile cu traducerile sunt foarte mari și 

orice posibilitate de reducere a cheltuielilor este 

binevenită! Recomandăm tuturor vincențienilor 

să acceseze în mod regulat site-ul Consiliului 

General pentru a fi informați corespunzător 

despre lucrările în curs. Cerem Consiliilor 

Superioare/Naționale să ne ajute în difuzarea 

informațiilor internaționale.  

Donațiile regulate8 și generoase (indiferent 

de valoare) pe care consiliile 

superioare/naționale le fac Consiliului General 

au permis realizarea mai multor inițiative, cum 

ar fi Comisia Internațională de Ajutor și 

dezvoltare (CIAD) și Departamentul de Ajutor 

                                                        
8 Condiția   nr 20, prevăzută în Regulamentul Internațional,  ce 

trebuie luată în seamă  la redactarea statutelor consiliilor 

superioare/naționale, stabilește ceea ce trebuie făcut în fiecare țară 

și anume că în al treilea semestru al anului se face o colectă secretă 

printre membrii conferințelor iar suma strânsă este trimisă 

Consiliului General ca participare la cheltuielile de întreținere a 

sediului de la Paris  și cheltuielile Structurii internaționale.  

http://www.ssvpglobal.org/
http://www.ssvpglobal.org/
http://www.ssvpglobal.org/
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Fratern Internațional (Parteneriate). Fac un apel 

special către Consiliile Superioare (precum și 

către Consiliile Metropolitane, Regionale, 

Centrale și Zonale) care au resurse financiare 

disponibile să dea o parte din ceea ce au pentru 

ajutorarea fraților în suferință de dincolo de 

graniță; donațiile vor fi acordate de Consiliului 

General prin « Fondul  International de 

Solidaritate ». Mulțumesc de asemenea țărilor 

ce fac parte din « Concordat » (Consiliile ce fac 

donații fixe în fiecare an Consiliului General) și 

care ajută la buna funcționare și stabilitatea 

economică a CGI. 

De-a lungul primelor luni de activitate, 

Structura Consiliului general a vizitat zeci de 

țări, a participat la ceremonii de învestitură sau 

la evenimente importante și adunări naționale. 

Ca președinte general am avut bucuria să vizitez 

16 țări și să duc un mesaj de pace, unitate și 

fraternitate tuturor vincențienilor din lume. 

Unitatea este cel mai important aspect al 

misiunii unui președinte general și, încă de la 

începuturile SSVP, președinții generali erau 

preocupați de acest aspect. Mulțumim 

Consiliilor Superioare nu doar pentru că ne-au 

invitat , ci și pentru că au plătit cheltuielile cu 

masa și cazarea.  

După cum știți nu sunt pensionar (lucrez opt 

ore pe zi în cadrul funcțiilor guvernamentale pe 

care le am în Brasilia) și-mi este foarte greu să 

plec des în vizite internaționale. Vă mulțumesc 

așadar pentru înțelegerea și susținerea 

internațională pe care mi-o arătați. Nu pot să 

rămân întotdeauna mai multe zile într-o țară, 

concediu personal sau profesional  este limitat. 

Prefer mai bine să vizitez cât mai multe țări într-

un timp scurt. În 2018, dacă este și voia 

Domnului, voi vizita șapte țări din Africa, 

continentul în care SSVP se dezvoltă tot mai 

mult. 

În timpul vizitelor efectuate am putut vedea 

munca extraordinară pe care o realizează SSVP 

în multe părți de pe glob. Cineva mi-a spus că 

președintele general îi vizitează pe ceilalți ca să-

i învețe, însă vă pot asigura că președintele 

general a învățat cel mai mult din aceste vizite. 

În lumea întreagă SSVP se bucură de o mare 

reputație și credibilitate din partea Bisericii și a 

guvernelor; am putut constata la fața locului 

calitatea activității de caritate realizată în lumea 

întreagă și vă mulțumesc, și o fac cu mândrie, 

pentru devotamentul deosebit, dragostea și 

fraternitatea voastră. Limba, obiceiurile, 

culturile, realitățile locale sunt diferite, 

vincențianul însă și activitatea sa în rețea, este 

peste tot la fel.  

Pe de altă parte am văzut și multe cazuri 

nedemne9 de noi cum ar fi certuri10, lipsa 

dialogului, conflicte, răutate între anumiți 

membri, probleme cu preoții, stocarea 

resurselor financiare11, invidie sau trufie, 

probleme în formarea vincențienilor, 

nemulțumiri din cauza relațiilor interpersonale, 

probleme în cadrul Conferințelor sau Consiliilor, 

încăpățânare personală sau păreri 

contradictorii, iată câteva din aspectele ce m-au 

întristat îngrozitor. Și sărăcia oamenilor din jur 

provoacă suferință membrilor SSVP. Ca să stăm 

departe de toate aceste rele trebuie să ne 

rugăm mai mult, să ne reactualizăm 

cunoștințele folosind fiecare ocazie de formare 

ce ni se oferă și să căutăm mereu buna-

înțelegere dintre noi. În ciuda tuturor 

dificultăților, aspectele pozitive sunt mai 

numeroase decât cele negative și, cu ajutorul 

harului lui Dumnezeu, organizația noastră 

merge înainte. Serviciul general de Mediere, de 

exemplu a fost foarte eficient în procesul de 

împăcare în multe situații din întreaga lume.  În 

orice caz, așa cum am spus-o de nenumărate 

ori, dacă vom căuta mereu sfințenia vom ajunge 

                                                        
9
În legătură cu acest subiect vă sugerez să meditați fragmentul 

biblic: Ecleziastic (Si 27, 33 – 28, 9). 
10

 În Scrisoarea Circulară din 1 decembrie 1842, Emmanuel Joseph 

Bailly de Surcy, primul președinte general, s-a exprimat foarte clar 

spunând că trebuie să « domolim neînțelegerile » dintre membrii 

SSVP și că asemenea cazuri nu trebuie să făcute publice, ci trebuie 

rezolvate cu iubire la nivel intern.  «Organizația noastră există pentru 

unitate și nu pentru dezbinare », ne amintește el.  
11 Vă sugerez citirea articolului 3.14 din Regulamentul Internațional 

al SSVP și care este foarte clar: « Nu trebuie să acumulăm banii ». Al  

II-lea președinte general, Jules Gossin, în Scrisoarea Circulară din 1 

noiembrie 1847 este de asemenea foarte clar:  « Societatea nu 

acumulează resursele financiare, ci le distribuie în funcție de 

posibilități».  
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în Paradis, și nu doar pe lumea cealaltă, ci și aici 

pe pământ.  

În momentul de față ne străduim să dăm un 

ritm nou în ceea ce privește acordurile de 

cooperarea internațională cu alte organizații ce 

lucrează în domeniul social și contribuie la 

reducerea sărăciei materiale și spirituale din 

lume. Încurajăm Consiliile Superioare să încheie 

anul acesta acorduri de cooperare cu « Ordinul 

de Malta » pentru a putea împărtăși 

experiențele în proiectele destinate ajutorării 

copiilor, tinerilor, femeilor aflate în pericol, 

vârstnicilor și a refugiaților. Din aceste acorduri 

avem cu toții de câștigat.  

În ceea ce privește tinerii, avem mai multe 

motive de bucurie. Pe 4 iulie a fost înființată 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A TINERILOR DIN SSVP și 

anul acesta în iunie vom organiza la 

Salamanca/Spania a II-a Întâlnire Internațională 

a Tinerilor din SSVP, cu această ocazie vom 

reuni toți tinerii din toate Consiliile Superioare. 

Felicitări Consiliilor care au numit deja delegații 

naționali ai copiilor, adolescenților și tinerilor 

pentru dinamizarea acestui sector din 

organizația noastră vincențiană. Îmi exprim de 

asemenea recunoștința față de țările ce s-au 

arătat foarte generoase pentru suportarea 

cheltuielilor de transport cumpărând biletele de 

avion către Spania pentru tinerii din țările 

defavorizate. Începuturile mele în SSVP au fost 

prin intermediul grupului de tineri vincențieni12 

când la vârsta de 16 ani am început să fac primii 

pași în practicarea carității. Așadar, să vă 

așteptați la multe lucruri din partea unui 

președinte general care a început de tânăr! În 

prezent lucrăm la un proiect destinat tinerilor și 

care va fi lansat în curând și constă în 

selecționarea de tineri voluntari pentru a ne 

ajuta în activitatea vincențiană de la sediul din 

Paris.  

În ceea ce privește canonizarea lui Anton 

Frederic Ozanam13, conducerea actuală caută în 

                                                        
12 O lucrare foarte frumoasă despre tinerii vincențieni din Brazilia, 

dar și din lume, a fost scrisă de fratele nostru Mário Maríngulo 

(2014), în portugheză: « O rosto jovem da SSVP » – Collection 

Vincentienne nr.48, Brazilia.  
13

 O lucrare completă despre Ozanam disponibilă în mai multe 

limbi, în franceză « Frédéric Ozanam, 1813-1853. L'engagement 

lumea întreagă minuni ce ar putea fi introduse 

în dosar ca apoi Vaticanul să se pronunțe în 

conformitate cu regulile Congregației pentru 

cauza Sfinților. Comisia pentru canonizare și eu 

personal suntem foarte implicați și sperăm ca în 

curând să fie anunțată canonizare, datorită 

cazurilor ce sunt analizate în prezent și a 

rugăciunilor din întreaga lumea prin mijlocirea 

lui Ozanam14 . Simt că va fi foarte curând! Nu 

este doar visul meu, ci este și  visul celor 

800.000 de membri ai organizației noastre. Anul 

trecut în octombrie am avut bucuria să-i prezint 

personal papei Francisc un dosar cu eventualele 

minuni ce sunt analizatele de Sfântul Scaun. Să 

continuăm să ne rugăm și să sperăm, căci dacă 

suntem fideli lui Ozanam, rugăciunile noastre 

vor fi ascultate de Dumnezeu!  

În ultimul rând vă amintesc că Consiliul 

General a publicat anul trecut regulamentul15 cu 

privire la condițiile de desemnare a 

destinatarului medaliei « Caritate în Speranță »,  

o inițiativă simplă ce dorește să scoată în 

evidență organizații sau personalități 

internaționale care dezvoltă activități în 

întreaga lume asemănătoare cu cele ale SSVP. 

Fiecare Consiliu Superior poate să prezinte o 

persoană sau o instituție, acordarea premiului 

va avea loc în luna iunie din acest an la 

Salamanca. Medalia reprezintă modul prin care 

SSVP vrea să consolideze relațiile instituționale 

cu toți cei care vor să construiască aici pe 

pământ o lume mai bună, așa cum ne-o cere 

Domnul nostru Isus Cristos. 

Am realizat o mare parte din obiective, slavă 

Domnului, dar trebuie să facem față încă multor 

provocări! Nimic nu se va realiza însă fără voia 

Providenței Divine, pentru că Domnul  ne 

conduce și el hotărăște viitorul16. Încă o dată vă 

cer rugăciunile pentru îndeplinirea acestor 

                                                                                      
d'un intellectuel catholique au XIXe siècle. » de Gérard Cholvy 
(1932-2017). 

14 Vă încurajez să citiți cartea « Federico Ozanam: sus múltiples 
facetas », publicată Consiliul Central de Medellín al SSVP din 
Colombia (2013) 

15
 Conform regulamentului data limită de prezentare, persoane 

sau grupuri, este 28 ianuarie 2018. Prima medalie va fi decernată în 
iunie 2018. 

16    « Multe sunt gândurile din inima omului, dar planul 
Domnului, acela se împlinește. » (Proverbe 19, 21). 
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inițiative. Domnul să ne umple cu 

binecuvântările lui ca să putem înainta cu 

creativitate și originalitate slujind în speranță. 

Vă amintesc de asemenea că anul 2018 este 

foarte important pentru Consiliul General, 

deoarece sărbătorim 15 de ani de la înființarea 

Confederației Internaționale și aprobarea noului 

Regulament. Îi mulțumim Domnului în numele 

tuturor celor care au lucrat și lucrează din greu 

la modernizarea Societății Sfântul Vincențiu de 

Paul. 

  

3. Recomandări pentru Vincențieni  

  

Îmi permit să împărtășesc cu voi puțin  din 

experiența pe care am acumulat-o în 32 de ani 

ca frate vincențian, însă din perspectiva 

președintelui general. Sper că nu veți considera 

că sunt prea îndrăzneț.  

Evident, Consiliul General, datorită misiunii 

internaționale, are un rol preponderent în 

conducerea activităților SSVP din lumea 

întreagă, păstrând-o unită și în continuă 

expansiune. De aceea mulți vincențieni pot fi 

surprinși de următoarea afirmație: din punctul 

meu de vedere, cea mai importantă formă de 

conducere din toată structura SSVP este 

Consiliul Zonal17, adică Consiliul cel mai aproape 

de Conferințe, deoarece acesta unește și animă 

Conferințele dintr-o regiune precisă și are 

responsabilitatea să coordoneze activitatea 

vincențiană fiind însărcinat cu buna funcționare 

a Societății Sfântul Vincențiu de Paul la nivel 

local. 

Din această perspectivă, în organizația 

noastră, în cadrul structurii organizatorice, 

vincențianul cel mai important este 

președintele Consiliului Zonal. Din toată inima 

vă transmit vouă, președinților zonali un mesaj 

din partea Președintelui General: fiți alături de 

Conferințele din regiune, pentru că voi sunteți 

responsabili de dezvoltarea organizației 

noastre. Voi aveți misiunea de a transmite 

                                                        
17 În unele țări acesta este numit Consiliu Zonal, sau Consiliu 

Regional sau Consiliu Departamental  

Conferințelor motivația, bucuria și entuziasmul 

pentru ca activitatea vincențiană să ajute 

membrii (frați și surori) să devină mai buni. Este 

datoria președintelui zonal să construiască « a 

doua rețea de caritate »18  ce trebuie să existe 

între membrii Conferințelor. 

Președinților Consiliilor Zonale le cer 

următorul lucru: nu permiteți niciodată 

închiderea unui Conferințe înainte de a epuiza 

toate posibilitățile. Fiți creativi! Îndrumați  

Conferințele în așa fel încât să aibă suficienți 

membri (în unele țări am putut constata că dacă 

într-o conferință sunt mult prea mulți membri 

activitatea caritativă nu este atât de eficientă). 

Susțineți președinții de Conferință, aceștia 

depind de voi. Urmați exemplul fondatorilor. 

Profit de asemenea pentru a aborda rolul 

președinților de Conferință, pentru că de 

calitatea conducerii19 depinde activitatea 

întregului grup, activitățile caritative în favoarea 

nevoiașilor, relația cu Biserica și interacțiunile 

din cadrul structurilor SSVP. Un președinte de 

Conferință20 bun este cel care deschide uși, fără 

să judece, fără să excludă, care face tot ce-i stă 

în putință pentru a include membrii în procesul 

decizional, se îngrijește de sănătatea membrilor 

și este atent la viața lor personală. Președinții 

care se comportă astfel cultivă armonia în 

cadrul Conferinței și ține departe de ea toate 

problemele. De asemenea este responsabili-

tatea președintelui de Conferință să ceară de la 

Paris Scrisoarea de Agregare . Eu am fost 

președinte de Conferință în orașul meu și pot să 

                                                        
18  Am folosit această expresie în articolul : « Două rețele de 

Caritate»: « Fără caritate între vincențieni Conferințele nu vor putea 

rămâne unite mult timp. Fără caritate, probabil va fi tot mai puțin 

respect și nu va exista posibilitatea de a se ierta. Fără caritate între 

noi Conferințele nu se vor supune ierarhiei de iubire care face ca 

SSVP să funcționeze bine în favoarea celor pentru care există. Fără a 

doua rețea de caritate, organizația nu ar putea exista și săracii vor 

primi mai puțin ajutor decât acum. Cu alte cuvinte, fără rețeaua 

internă de caritate – cealaltă rețea externă, îndreptată spre săraci – 

nu va putea exista și nici nu va fi posibilă ».   
19 Pe această temă vă sugerez citirea trilogiei « Liderança 

Mística », « Liderança Evangelizadora » et « Liderança Vocacional », 
scrisă de confratele Eduardo Marques de Almeida, și publicată în 
portugheză de Collection Vincentienne, Brésil.   

20
Confratele Adolphe Baudon (al III-lea președinte general),în 

scrisoarea circulară din 1 ianuarie 1877 și-a exprimat preocuparea 
față de activitatea vincențiană în capitolul intitulat « Comparație 
între o Conferință lambda și una plină de zel »,  dând exemple de 
practici potrivite sau nepotrivite în viața de zi cu zi a Conferințelor.  
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vă spun că a fost o experiență minunată. A fost 

un timp de rugăciune, bună-înțelegere, 

armonie, toleranță, răbdare și învățare. Doresc 

ca toată lumea să aibă bucuria de a trece prin 

funcția de președinte de Conferință, funcție ce 

ne dă ocazia să-i slujim pe frații nevoiași, dar și 

pe frații vincențieni.  

O mare parte a conflictelor și neînțelegerilor 

ce pot exista în cadrul SSVP provin din faptul că  

președinții de Conferință și  Consilii Zonale nu 

sunt pregătiți în rezolvarea conflictelor dintre 

vincențieni, cu Biserica sau cu alte segmente. 

Președinții trebuie să fie întotdeauna formați în 

ceea ce privește gestionarea conflictelor, 

activitatea instituțională, relațiile personale, 

gestionarea relațiilor personale, etică, viața în 

comun, toate aceste mijloace ne ajută să găsim 

cele mai bune soluții pentru rezolvarea 

problemelor întâlnite. Pe lângă faptul că 

președintele trebuie să cunoască foarte bine 

conținutul Regulamentului și viața fondatorilor, 

trebuie să-și însușească și o capacitate  de 

conducere mai profesională.  

Am observat că în locurile în care 

responsabilii sunt pregătiți așa cum trebuie, 

problemele se rezolvă mult mai rapid și fără 

pierderi. Pe de altă parte, în locurile în care 

responsabilii nu au aceste calități, problemele 

tind să ia amploare, se înmulțesc și strică 

imaginea SSVP, provoacă pierderi în grup și 

nimeni nu dorește aceasta, mai puțin 

președintele general. În relațiile interpersonale 

dialogul, bunăvoință și amabilitatea au o 

importanță fundamentală, așadar și pentru 

vincențieni. Să evităm conflictele inutile! V-o cer 

din tot sufletul. Să căutăm înțelegerea și 

unitatea cu ajutorul rugăciunii, a umilinței și 

prin frecventarea sacramentelor. 

Experiența vizitei la domiciliu merită și ea 

amintită21 căci este principala activitate a SSVP 

din întreaga lume așa cum ne-au învățat 

fondatorii. Vizitarea nevoiașilor nu este singura 

activitate vincențiană realizată de Conferințe, 

                                                        
21 O carte foarte bună despre vizita la domiciliu, după părerea 

mea, este « Manuel du Visiteur du Pauvre », care descrie calitățile 
pe care trebuie să le aibă cel care merge în vizită. Cartea este scrisă 
de  Concepción Arenal (2009), Bilbao, Spania. 

însă este cea mai importantă și cea mai aproape 

de spiritul de la începuturi al organizației 

noastre pentru că permite relații personale cu 

cei care suferă. Conferințele care fac vizite la 

domiciliu trebuie să facă tot posibilul ca 

acestea să fie regulate și în mod continuu, 

deoarece persoanele nevoiașe așteaptă să 

primească din    « mâna prietenoasă a vincen-

țianului » nu doar bunuri materiale ci și un sfat 

moral și spiritual ce le este dat. Continuați tot 

așa și să nu renunțați dacă în urma vizitelor nu 

vedeți rezultatele pe care le-ați așteptat. 

Dumnezeu este cu noi și El este cel care 

transformă inimile celor pe care vincențienii22 îi 

vizitează, chiar dacă noi nu observăm. Vizita le 

domiciliu este activitatea vincențiană la care țin 

cel mai mult. 

Vă rog de asemenea ca întâlnirile 

Conferinței să fie fără întrerupere. Ca preșe-

dinte general și eu mă duc la întâlnirile 

Conferinței din care fac parte. Orice responsabil 

vincențian, indiferent de statutul și rangul pe 

care îl are la nivel de conducere, nu este scutit 

de participarea la întâlniri. În cadrul Conferinței 

membrii caută să ajungă la sfințenie prin 

relația cu ceilalți membri, ofranda generoasă, 

rugăciune și renunțarea la aparențe23 în timp 

ce  se iau hotărâri. În urma vizitelor în mai 

multe țări mi-am dat seama că unele Conferințe 

se întâlnesc fără să țină seama de principiile 

prevăzute de Regulament sub pretextul că viața 

modernă le împiedică. Însă eu vă garantez că 

întâlnirile săptămânale (sau de două ori pe 

lună, în funcție de realitățile naționale) sunt 

fundamentale pentru a păstra vitalitatea SSVP 

și eficiența activităților în favoarea celor aflați 

în suferință. Să nu ne îndepărtăm de originile 

noastre pentru că doar așa vom putea păstra 
intactă forma originală idealizată de fondatori. 

Este important de asemenea ca modul de 

activitatea al Conferinței să se reînnoiască și să 

                                                        
22 Gestul făcut de sfânta Fecioară în timp ce o vizitează pe 

Elisabeta reprezintă gestul concret pe care îl face vincențianul 
atunci când îi vizitează pe nevoiași (Luca 1, 39) 
23« Să înțelegem bine, fraților, niciodată nu vom putea face lucrarea 

lui Dumnezeu dacă nu avem o umilință profundă, o părere umilă 

despre noi înșine » (Sfântul Vincențiu de Paul).  
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se modernizeze24. Un mod de lucru tradițional și 

învechit nu dă întotdeauna rezultate bune și nu 

ne va ajuta să înfruntăm problemele generate 

de diferitele forme de sărăcie de astăzi, cum ar 

fi lipsa educației, șomajul și sănătatea, însă nu 

putem lăsa pe plan secundar activitățile care au 

ca scop combaterea sărăciei spirituale25 și care 

poate fi cea mai grea activitate a Conferinței. 

Grupurile noastre nu sunt întotdeauna pregătite 

să facă față unei asemenea provocări! Lipsa lui 

Cristos este cea mai mare sărăcie26, iar 

membrii Conferințelor trebuie să fie deschiși 

față de ideile noi pentru a mări rețeaua de 

colaborare prin încheierea de parteneriate 

strategice în favoarea celor pe care îi ajutăm. 

Evenimentele spirituale și de familie sunt tot 

atâtea inițiative care ne pot ajuta în realizarea 

obiectivului. 

Peste tot pe unde am fost în vizită mi se 

pune aceeași întrebare, cum putem atrage și 

păstra tinerii în cadrul SSVP. Nu există o « rețetă 

minune »pentru această provocare imensă, dar 

pot să vă dau câteva sugestii. Știm cu toții că 

tinerii au tendința să adere târziu la SSVP, după 

ce s-au realizat pe plan personal, adică vor mai 

întâi să se căsătorească, să aibă copii,  un loc de 

muncă și o casă Și e normal să fie așa. Noi ar 

trebui însă să  prezentăm figura lui Ozanam27 ca 

pe un model pentru tineri și să le arătăm că 

fondatorul principal s-a realizat pe plan 

personal și profesional în timp ce creștea în 

credință și în Biserică. Apoi trebuie să ne 

                                                        
24  Deși trăim într-o epocă modernă, este bine să ne amintim câteva 

recomandări valabile în orice timp și care ne ajută să păstrăm spiritul 

vincențian în unitate. De aceea vă recomand să citiți capitolele           

« Vademecum do Vicentino » (paginile 859-863) și « Alguns 

conselhos aos vicentinos » (paginile 875-877) din cartea 

extraordinară intitulată  « Laïcal » și scrisă de Consiliu Superior din 

Spania (2008). 
25 Despre sărăcia spirituală și materială este bine să citim cartea  
« La Pauvreté »scrisă de e Raniero Cantalamessa (2003), Editura  

Ancora, Milano, Italia   
26 Mesajul papei Francisc cu ocazia întâlnirii de prietenie între 

popoare – a XXXIV-a (18 august 2013) 
27

 După modesta mea părere, cartea « Ozanam, professeur à la 

Sorbonne : sa vie et son oeuvre », scrisă de Kathleen O'Meara și 
tradusă în spaniolă de Francisco Javier Fernández Chento (Editura        
« Somos Vicencianos », Madrid, Spania 2017), este o capodoperă 
despre acest subiect, precum și cartea scrisă de Amélie Ozanam-
Soulacroix (1821-1894),  soția devotată ce a avut grijă să se 
păstreze memoria lui Ozanam.   

amintim că tinerii nu vor rămâne în Conferință 

decât dacă aceasta le va oferi un mediu 

favorabil pentru dezvoltarea virtuților 

vincențiene. Dacă tinerii nu întâlnesc această 

atmosferă favorabilă și primitoare le va fi foarte 

greu să rămână. De aceea să ne străduim ca 

Conferințele noastre să fie un loc de sfințenie28, 

armonie, bucuria și motivație, un loc jovial.   

Relațiile strânse cu diferitele ramuri ale 

Familie Vincențiene (FV), pe toate continentele, 

este de asemenea o temă de mare importanță 

pentru Societatea Sfântul Vincențiu de Paul. În 

multe locuri SSVP reprezintă o ramură puternică 

și bine organizată și are responsabilitatea să 

ajute alte ramuri din familie în procesul de 

formare. Pe de altă parte, dezvoltând proiectul 

et « SSVP Plus », vom avea mare nevoie de 

sprijinul Familiei pentru răspândirea SSVP în 

diferite țări, acolo unde încă nu este prezentă. 

Și apoi, într-o familie toți trebuie să colaboreze 

și să se ajute reciproc. Cu ocazia simpozionului 

pe care FV l-a organizat anul trecut29, în 

octombrie la Vatican, am putut vedea unitatea 

Familiei și speranțele pentru viitor30. Cei care 

trăim carisma și spiritualitatea sfântului 

Vincențiu de Paul formăm o familie mare. O 

familie nu poate supraviețui fără cooperare. Ca 

președinte general vă îndemn să păstrați 

această inițiativă întotdeauna pentru ca 

proiectele comune să depășească stadiul 

teoretic și să devină realitate. Eforturile noastre 

cumulate vor garanta o activitate mai eficientă 

în favoarea celor aflați în suferință. Uniți 
suntem mai puternici. 

La final, încă o recomandare: imnul 

internațional al SSVP intitulat « La Lumière » 

(Lumina) (versurile și muzica sunt minunate)31 

                                                        
28

 Am scris de multe ori despre atmosfera armonioasă din 

cadrul Conferințele, despre relația cu cei nevoiași și între, 
vincențienii. Vă recomand să citiți cartea  « Apasionados por la 
caridad y la justicia » (2017), editată de Consiliul Superior al SSVP, în 
limba spaniolă.    
29  Cu această ocazie, papa Francisc a avut cuvinte de laudă la dresa 

vincențienilor din întreaga lume și i-a îndemnat să pună în practică 

trei vere: să adore, să primească și să înainteze. 
30 Proiectul  « Alianța Familie Vincențiene pentru cei Fără Locuință » 

are tot sprijinul Consiliului General Internațional.   
31  A fost compus în 2010 de  Jean Tirado și este disponibil în șase 

limbi pe site-ul  CGI.   
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trebuie să fie intonat la toate evenimentele 

vincențiene ca să fie cunoscut de toți și integrat 
în rugăciunile noastre.  

  

4. Anul Tematic Internațional François Lallier 

– 2018   

  

Ca Președinte General, al XVI-lea, declar 

astăzi anul 2018 ANUL TEMATIC 

INTERNAȚIONAL  FRANÇOIS LALLIER. Pe 8 

februarie 2018 Consiliul General Internațional 

va lansa Concursul Internațional de Monografie 

« Prima Conferință – Lallier », care are ca scop 

aprofundarea biografiei lui François Lallier, unul 

dintre principalii responsabili a începuturilor 

colegiale a Societății Sfântul Vincențiu de Paul 

în 1833. Vor fi recompensate cercetările 

academice care vor căuta să prezinte aspecte 

noi sau aspecte mai puțin cunoscute din viața 

personală, profesională, vincențiană și de 

familie a lui Lallier, cu scopul de a sublinia 

contribuția adusă de acesta în prima Conferință 

și în răspândirea SSVP în lume. 

François Lallier (1814-1886) a studiat 

împreună cu Ozanam la Facultatea de Drept din 

Paris (Sorbona) și au fost prieteni foarte buni, 
Lallier fiind nașul de botez al fetiței lui Ozanam,  

Marie Joséphine Ozanam. S-a  căsătorit în 1839 

și a avut un băiat (Henri) și o fată (Julie) care 

spre marea lui durere a murit. A fost unul dintre 

cei mai activi în timpul discuțiilor din cadrul 

Conferinței de Istorie și a influențat foarte mult 
toate etapele Societății.  

Avocat priceput, apoi doctor în drept, 

François Lallier a fost apreciat pentru modul de 

exprimare și a avut onoarea să scrie primul 

Regulament, în 1835. În 1837 a fost numit 

secretar general al Societății,  însărcinat cu 

scrierea Circularelor și a scrisorilor. A fost cel 

mai tânăr dintre fondatori, dar și cel care a 

murit ultimul. A fost ultimul martor care a 

supraviețuit mult timp evenimentelor de la 

începuturile Societății. 

În cadrul SSVP, Lallier a fost unul din 

principalii responsabili cu ajutorarea 

Conferințelor în acțiunea de expansiune a 

Societății în alte țări, fiind mereu preocupat de 

păstrarea spiritului de la începuturi. A fondat 

multe conferințe. Pe lângă activitatea în 

favoarea săracilor, Lallier a fost interesat de 

arheologie și a făcut parte din Societatea 

Arheologică din orașul Sens, Franța. A făcut 

cercetări, a scris mai multe lucrări și a participat 

la numeroase congrese de arheologie. A 

publicat de asemenea multe  studii sociale și 

politice. 

Cea mai importantă lucrare scrisă de Lallier 

în 1879 la cererea celui de-al treilea președinte 

general Adolphe Baudon est cartea « Originile 

Societății sfântul Vincențiu de Paul, așa cum își 

amintesc primii membri ». Cu această ocazie s-

au reunit toți fondatorii în viață la acea dată (Le 

Taillandier, Lamache et Devaux) și au redactat 

documentul publicat în 1882 și care poate fi 
consultat la biblioteca consiliului general.  

Cu această biografie bogată, consiliul general 

crede că Concursul Internațional de Monografie 

« Prima Conferință - Lallier » va avea un succes 

extraordinar așa cum am fost și cu Anul Bailly  

(2017). Premiile pentru acest concurs au fost 

decernate vincențienilor din diferite părți ale 

lumii. Și noi dorim tocmai acest lucru: să 

cunoaștem mai bine viața și activitatea 

fondatorilor, calitățile lor, virtuțile și slăbiciunile 

lor, pentru că ei au plămădit ADN-ul grupului 

nostru și în venele noastre curg pasiunea și 
sângele lor. 

Conform regulamentului special care va fi 

publicat pe site-ul CGI în următoarele 

săptămâni, urmând aceleași principii ca pentru 

concursul din 2017, se vor acorda32 premii în 

bani atât autorilor câștigători cât și   

conferințelor în care aceștia activează. Suntem 

convinși că cercetările academice despre Lallier 

vor fi la fel de bogate ca cele despre Bailly și vor 

scoate la iveală curiozități și aspecte noi din 

viața acestui om atât de important în istoria 

SSVP. 

                                                        
32

 Mulțumim pe această cale Consiliului Central din Tirolul de 

Sud (Italia) pentru ajutorul constant și generos ce a permis 
Consiliului General să-i recompenseze pe învingători.    
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Invit toate Consiliile Superioare să publice 

articole și meditații ce au legătură cu rolul 

important jucat de François Lallier în procesul 

de întemeiere a SSVP, să stimuleze cercetările 

privind viața și activitatea lui sub toate 

aspectele personale, profesionale, academice și 

vincențiene și astfel să participe împreună ci 

CGI la realizarea anului tematic Lallier. 

Solicit pe această cale ca data de   8 

decembrie 2018, să fie data de încheiere a 

anului tematic, să se celebreze, în lumea 

întreagă, o sfântă liturghie în memoria 

fondatorilor SSVP și în special în memoria lui 

François Lallier.   

  

5. Concluzie  

  

Dragi frați și surori vincențieni,  

Lumea de astăzi trece prin încercări foarte 

mari – de natură morală și spirituală –  pe care 

trebuie să le înfrunte în fiecare zi. Conferințele, 

Consiliile și instituțiile vincențiene luptă 

continuu pentru a oferi ajutor, iubire, 

fraternitate și solidaritate, să ducă speranță 

celor disperați, iubire celor abandonați și 

tandrețe celor excluși de societate. Tineri, copii, 

bolnavi, bătrâni, persoane singure, emigranți, 

refugiați, familii expulzate din cauza războiului, 

persoane persecutate din motive religioase sau 

politice, persoane disperate sau consumatoare 

de droguri, toți reprezintă obiectul ajutorului 

vincențian. Nici o activitate caritativă nu este 

străină vincențienilor33.  

Trebuie să rămânem uniți și prudenți în ceea 

ce privește rolul nostru umanitar și social. SSVP, 

pentru construirea unei culturi de pace34 se 

alătură oricărui grup umanitar, ce caută buna-

înțelegere între popoare și o viață bună pentru 

toți. Societatea civilă însă tot mai distantă față 

de Dumnezeu și lucrurile sfinte ne impune un 

mediu neprielnic și chiar ostil pentru practicarea 
                                                        

33  Articolul 1.3. din Regulamentul Confederației Internaționale al 

SSVP,  

34 Unul din obiectivele anunțate de Organizația Națiunilor Unite 

(ONU).  

carității. În multe părți din lume organizațiile 

umanitare sunt expulzate din cauza deciziile 

mioape/fără perspectivă ale unor autorități. 

Violența din multe orașe, lipsa de toleranță 

religioasă, tensiuni ce amenință cu războiul 

între țări și mișcări separatiste sunt tot atâtea 

aspecte care generează multă instabilitate în 

lume.  

Dumnezeu însă, Domnul nostru, nu ne va 

părăsi, nici chiar în momentele cele mai grele 

pentru că știe că noi facem parte din « armata 

sfântă a carității », organizată chiar de el pentru 

a duce mesajul lui Isus Cristos în toate colțurile 

lumii ajutându-i pe cei nevoiași indiferent de 

nevoile acestora. 

Conferințele trăiesc în această lume 

complexă și antireligioasă, nepăsătoare față de 

suferința oamenilor, care distruge mediul 

înconjurător, materialistă și atee ce se opune 

sacrului și care se preocupă foarte puțin de 

familie. De aceea trebuie să continuăm să fim 

uniți, conectați și determinați în misiunea 

istorică și profetică a Societății Sfântul Vincențiu 

de Paul, așa cum ne-au lăsat-o moștenire 

fondatorii. Providența divină ne va fi alături și 

ne va ajuta să depășim greutățile întâlnite. 
Înaintați cu credință, tărie și curaj! 

Vă rog acum să medităm împreună: la ce-mi 

folosește să trăiesc bine dacă fratele meu de 

lângă mine suferă și nu are nimic? Este o                    

« bucurie falsă » și o « mulțumire falsă ». 

Această atitudine de indiferență ne poate costa 

mult, și ne costă, așa cum o demonstrează 

creșterea violenței, a intoleranței, familiile 

dezorganizate, drugurile și disperarea socială. 

Toate sferele implicate (guverne, parlamente, 

agenții, Biserica) trebuie să-și unească de 

urgență eforturile ca să dea răspunsuri 

adecvate în fața răului ce lovește o marte parte 

dintre frați. Este fundamental ca în Conferințele 

noastre să dezvolte proiecte de schimbare a 

sistemului așa cum ne sugerează Familia 

Vincențiană ca să combatem toate formele 

moderne de sărăcie. 
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16 ème  Président Général   

De aceea o repet mereu: « să fii vincențian 

înseamnă să-i faci pe oameni fericiți34». 

Vincențianul este întotdeauna binecuvântat. 

Este un misionar devotat, dedicat cauzelor 

dezinteresate, discret și sensibil, gata să 

întindă o mână prietenoasă celui care are 

nevoie, are prieteni în lumea întreagă, este un 

apărător al familiei și al valorilor Evangheliei, 

om de credință, catolic practicant și susținător 

al Bisericii, om de rugăciune și de acțiune, 

mereu disponibil și solidar, creator și inovator, 

un mesager al păcii. 

Vincențianul este pasionat de dreptate, se 

revoltă în fața nedreptăților sociale, este 

mesager al doctrinei sociale a Bisericii, atent la 

aproapele, atent față de celălalt, voluntar, 

educator generos, angajat în construirea unei 

lumi mai bune, mai drepte, mai egale ce oferă 

tuturor aceeași șansă. Iată câteva caracteristici 

ale vincențianului. De aceea o spun din nou că        

«vincențianul este întotdeauna binecuvântat» 

întotdeauna. 

Vă rog încă o dată să vă rugați pentru mine și 

pentru toți responsabilii ce ocupă diferite 

posturi în cadrul consiliului general, pentru 

angajații de la sediul din Paris, precum și pentru 

toți președinții de consilii superioare. Vă 

mulțumesc anticipat pentru sugestiile în ceea ce 

privește temele abordate în scrisoarea circulară 

din 2019, anul în care Consiliul General va 

sărbători 180 de ani de existență. Sugestiile pot 
fi trimise la adresa: cgi.circularletter@gmail.com  

Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă 

urez ca dragostea filială față de sfânta Fecioară 

Maria, binecuvântările domnului nostru Isus 
Cristos și lumina Duhului Sfânt să fie cu voi. 

Cu dragoste și slujind mereu în speranță, 

slujitorul vostru, 

 

 

  

                                                        
34  Discursul confratelui Renato Lima de Oliveira la Rome (Italia),  5 

iunie 2016, după anunțarea rezultatului final al alegerilor pentru 

președinția Consiliului General Intaernațional.  

« Dacă cineva vrea să fie cel dintâi să fie cel 

din urmă și slujitorul tuturor. »  

(Marcu, 9, 35)  

 
  

Confratele Renato Lima de Oliveira, 

al XVI-lea președinte general 
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