
Ȋntȃlnirea de toamnă a Conferinţelor  care fac parte din Grupa a II-a a Uniunii 

Asociaţiilor Caritative ,,Sfȃntul Vincenţiu de Paul’’ din Romȃnia 

 

        Ȋn data de 6 octombrie 2018 a avut loc la Viţa întȃlnirea de toamnă a Conferinţelor vincenţiene  care 

fac parte din Grupa a II-a . 

        Au fost prezenţi : d-na Irina Rudics, președinta Asociaţiei Sf. Ioan de Nepomuk din Bălan, dl. Imre 

Timar, preşedintele  Asociaţiei ,,Sf. Toma’’ din Miercurea Ciuc, d-na Murar Emilia, membru al Asociaţiei 

,,Sf. Gheorghe’’ din Timişoara, d-na Iulia Ghiran, preşedinta Asociaţei ,,Maica Dmnului Milostivă’’ din 

Turţ, d-na Veronica Balint, preşedinta Asociaţiei ,,Sf. Elisabeta’’ din Viţa ,d-na Peter Eva Maria din 

partea Asociaţei ,,Neprihănita Zămislire ‘’ din Bocşa şi totodată preşedintele Uniunii, părintele Remus 

Ghiran, ȋndrumătorul spiritual al Asociaţiei din Turţ şi  părintele paroh Lorinczi Karoly din Viţa. 

        După rugăciunea de ȋnceput şi cuvintele de salut şi de  ȋntȃmpinare se trece la tema meditaţiei 

spirituale :,,Sfȃnta Maria, Regina Rozariului’’.D-na preşedintă Peter prezintă un  articol din revista ,,Vita 

Catholica Banatus’’  din octombrie 2013, articol  ȋn care regretatul Pr. Fechetă Virgil descrie importanţa 

acestei rugăciuni. Prin Rozariu medităm misterele mȃntuirii prin viaţa, patima, moartea şi ȋnvierea lui Isus 

Cristos. Rozariul este o devotiune care, prin Maria, ne poartă la Cristos.Ii vorbim Mariei ca să ajungem la 

Isus. Ea l-a purtat ȋn lume, tot ea, Maica Domnului, ne poartă la el, spune Papa Paul al VI-lea. Fecioara 

iubirii desăvȃrşite, a dăruirii totale lui Dumnezeu şi omenirii, să ne ajute să nu-i  uităm pe stăpȃnii noştri, 

săracii,care aşteaptă ajutorul şi rugăciunile noastre. 

Ȋntȃlnirea a continuat cu prezentarea activităţilor fiecărei Asociaţii ȋn parte. D-na preşedintă ȋşi exprimă 

regretul pentru slaba participare a unor Asociaţii – aceleaşi- ca și la Ȋntȃlnirile Naţionale. 

Se trece la dezbaterea nominalizărilor pentru alegerea viitorului preşedinte naţional. Este propus dl. Timar 

Imre care nu ȋşi dă acceptul .Este propusă şi d-na Iulia Ghiran, nici ea nu ȋşi dă acceptul .Ȋn concluzie, din 

partea Grupei a II-a nu sunt nominalizări pentru funcţia de preşedinte al Uniunii. 

D-na Peter Eva aminteşte procedurile alegerii noului preşedinte  şi al sistemului de vot. 

 ,, Acesta va fi cel ȋn două ture şi va avea loc ȋn procedură secretă. Prima rundă va include şi voturile 

poştale ale acelor votanţi care  nu se pot prezenta personal. Runda a doua va fi cerută numai ȋn cazul ȋn 

care nici un candidat nu obţine jumătate plus unu din voturile prezentate,candidaţii vor fi cei doi membrii 

care au obţinut majoritatea voturilor ȋn prima rundă.  Această a doua rundă va avea loc direct şi prin vot 

secret, nefiind acceptate voturi poştale. Votul va avea loc ȋn după amiaza primei zile a Ȋntȃlnirii ȋn plen  .. 

ȋn care este inclusă şi ordinea de zi  şi va avea prioritate faţă de orice alte probleme’’. 

Ȋntȃlnirea Asociaţiilor care fac parte din Grupa a II-a a Uniunii Asociaţiilor Caritative,, Sfȃntul. Vincenţiu 

de Paul’’ din Romȃnia s-a ȋncheiat cu Sfȃnta Liturghie concelebrată. 

Viţa, la 06. 10. 2018 

Peter Eva Maria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Material realizat de Ana Doboș 

Fotografii trimise de doamna Eva Peter 


