
  

O zi pentru suflet 

 

După atâtea ore de muncă efectivă în slujirea săracului sufletul a simțit nevoia 

de puțină hrană. 

 

Părintele Egidiu Condac,  ne-a invitat, sâmbătă 24 noiembrie, pe toți cei care fac 

parte din secțiunea socio-caritativă din cadrul curiei diecezane:  

,,Importanța reîmprospătării spirituale este evocată deseori nu numai de Sfântul 

Părinte Papa Francisc, un propovăduitor neobosit al mesajului evanghelic până 

la cele mai mici structuri ale societății, dar este recunoscută în atâtea rânduri și 

de către noi înșine, mai ales când suntem copleșiți de atâția oameni în suferință 

și sărăcie pe care îi întâlnim în misiunea noastră zilnică. Atunci glasul lui Isus 

răsună mai mult ca oricând în conștiința noastră: „Veniți la mine, toți cei 

osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă.” (Mt. 11,28).” 

Vincențienii din Dieceza de Iași au răspuns cu multă deschidere, au participat 

25 de persoane (Iași, Tg. Frumos, Adjudeni, Roman, Onești). 

Programul a fost foarte bine organizat de Antonina Dogariu, Caritas Iași, 

meditațiile prezentate de pr. Păuleț Eugen ne-au introdus în timpul Adventului, 

un timp perfect de a-l vedea pe sărac. Prin invocarea  parabolei bogatului 

nemilostiv și a săracului Lazăr, părintele ne-a deschis ochii pentru a-l vedea pe 

Lazăr în zilele noastre în diferitele forme de sărăcie ale prezentului. Datoria de a 

vedea săracul revine fiecărui creștin, este o sensibilitate pe care trebuie să o 

trăim tot timpul. Lazăr stă la poarta noastră, suntem noi pregătiți să-l vedem? 

Perioada Adventului ne cheamă să dăm deoparte barierile care ne stau în cale, 

ne cheamă la o decență spirituală, la moralitate. Preocupările noastre zilnice 

trebuie să facă loc și timp pentru a ajunge la poartă și a-l vedea pe Lazăr, pentru 

a fi aproape de el. Dumnezeu este aici, prezent în mijocul nostru, suntem noi 

pregătiți să-l vedem? 

Să profităm de acest timp de pregătire ca să-l vedem pe Dumnezeu în săraci. 

 



Ana Dobos 

 

 



 



 


