A 2a Întâlnire Internațională a Tineretului Vincențian
Tânărul Vincențian – Protagonist al prezentului și viitorului
"Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit ca să mergeți și să
aduceți rod, iar rodul vostru să rămână" (Ioan 15,16)
Toate drumurile au condus la … Salamanca!
115 tineri din diferite părți ale lumii (87 de țări) s-au adunat împreună pentru a 2a
Întâlnire Internațională a Tineretului Vincențian, la Salamanca – Spania.
După un drum lung, mai mult sau mai puțin obositor, în funcție de locul și țara de
proveniență, reuniunea a debutat cu forțe proaspete și voie bună, sâmbătă 16 iunie, cu
ceremonia de deschidere. Adunarea a început cu o scurtă rugăciune, pe tema "Omul
Fericirilor" – Fericitul Pierre Giorgio Frassati – patronul spiritual al tineretului
vincențian. Au urmat mesaje din partea Președintelui Consiliului provincial SSVP din
Slamanca – Ana Torrecilla, Președintele Consiliului Național Spania – Juan Manuel
Gomez, Vicepreședintele Internațional pentru tineret - William Alaves și cel al actualului
Președinte General al Consiliului General Internațional – Renato Lima. Tuturor li s-a urat
un călduros bun venit, lucrări rodnice și inspirate de lumina Duhului Sfânt.
A fi tânăr vincențian este darul lui Dumnezeu !
 Președintele Lima a reamintit sprijinul și susținerea acordată tinerilor membrii ai
societății, în proiectele și inițiativele lor, încurajându-i să fie creativi, pentru a
inspira și pe alții prin exemplul lor, a demonstra zelul în fiecare acțiune și serviciu
pe care se angajează să îl facă.
 Rafal Ortega – Directorul Congresului Catolic și vieții publice a ținut un scurt
discurs despre provocările societății în Europa, îndemnându-i pe toți, în special pe
tineri, să se implice și să fie în frunte.
 Isabel Garzo – membră al Consiliului Național din Spania a vorbit despre rolul
tinerilor în originea SSVP și rolul tinerilor astăzi, legătura dintre fondatorii tineri
și tinerii de astăzi, punând accentul pe motivația membrilor fondatori și
comparând-o cu cele ale tinerilor de astăzi.
După amiaza a avut loc o videoconferință, unde tineri de pe diferite continente și care,
din diferite motive, nu au putut participa, au împărtășit unele dintre activitățile lor.
O cină în culori și arome spaniole, însoțită de o demonstrație de flamenco au încheiat cu
succes prima zi a întâlnirii.

A 2a zi a debutat cu un moment de rugăciune, adorarea relicvelor Sfântului
Vincențiu de Paul, ale Fericitului Frederic Ozanam și Ecaterina Laboure, centrat de viața
și carisma Sfântului Vincențiu de Paul.
A urmat conferința Părintelui Ralph Germanos – consilier pentru probleme de
tineret în Liban, o Conferință centrată pe importanța spiritualității și carismei, mai ales în
viața tinerilor vincențieni, tinerii servind în speranță – Serviens in spe. "În cazul în care
nu suntem deschiși la iubirea divină cine ne va umple, cum putem oare servi pe frații și
surorile noastre? Nu putem da ceea ce nu avem!"
Intervenția a fost urmată de un atelier de lucru, în care tinerii împărțiți în funcție
de limba vorbită, au discutat diferitele realități ale țărilor de proveniență, care sunt cele
mai bune metode și practici care trebuie adoptate, precum și ce ajutor ar fi necesar din
partea Consiliului Internațional, în special cel al Comisiei pentru tineret.
După amiaza a avut loc o celebrare Euharistică în catedrala din Salamanca,
însoțită de un mesaj special adresat tinerilor participanți la aceasta întâlnire de către
Sfântul Scaun, urmată de o scurtă vizită turistică a orașului Salamanca.
A 3a zi a început, așa cum era și firesc, tot cu un scurt moment de rugăciune,
concentrat pe viața și spiritualitatea Fericitului Frederic Ozanam. A urmat apoi
prezentarea noilor coordonatori teritoriali, aleși de Comisia Internațională de tineret.
Eduardo Marques – coordonatorul planului strategic al CGI a prezentat Conferința cu
tema Tânărul ca lider vincențian, a împărtășit câteva principii de conducere, principii
care au călăuzit viața și activitatea multor membrii ai societății vincențiene. În cursul zilei
delegațiile de tineret, însoțite și de membrii Comitetului Executiv Internațional, care
participau și ei deopotrivă la o reuniune în Salamanca, s-au întâlnit cu guvernul și
oficialitățile orașului.
Al 14 lea președinte Internațional al Societății Jose Ramon Torremocha a rezumat
în câteva cuvinte, deosebit de valoroase, reuniunea: "Tinerii vincențieni sunt protagoniștii
din prezent și viitorul SSVP!"
Tinerii au făcut apoi un scurt pelerinaj spiritual la Avilla, călătorind apoi cu toții
spre Madrid. În ultimele 2 zile petrecute aici, s-au efectuat o multitudine de activități: un
tur al diferitelor proiecte și opere de caritate vincențiene, o celebrare euharistică în
Bazilica medaliei miraculoase din Madrid, o scurtă trecere în revistă a principalele puncte
turistice și atracții ale acestui frumos oraș.
Astfel pe 21 Iunie, ne-am îndreptat, cu toții, plini de emoții spre aeroport, gata de
întoarcere, dar mai bogați prin cunoștiințele dobândite, experiențele împărtășite, și mai
ales prieteniile câștigate în aceste zile!
Mariana Monica Peresi

