
PLUGUȘORUL VINCENȚIENILOR 
 

 

Aho, aho!  

Vincențieni, frați,   

Stați puțin și ascultați,  

Urare ce vă doresc 

Din Parisul franțuzesc; 

Orașul luminilor 

Dar și al iubirilor; 

Sfânt Vincențiu aici a fost 

Omenirii de folos, 

Biserica a reformat, 

Pe săraci i-a ajutat. 

Văzând în ei pe Cristos 

Plin de răni și puturos. 
 

 

 

 

 

 

În Sorbona  din Paris  

Ozanam avu un vis 

Ca toată lumea să fie 

Rețea de prietenie, 

Prin slujire și voință 

Mărturie de credință; 

Pe amici i-a adunat, 

Conferințe au fondat 

Unde toți s-au hotărât 

Să trăiască neabătut 

Credința adevărată 

În caritatea arătată. 
 

 

 

 

 



 

Frați vincențieni, români, 

Ce trăiți ca buni creștini, 

Vouă astăzi vă doresc 

Un An nou dumnezeiesc. 

Să fiți oameni luminați 

Ca Ozanam și-ai lui frați; 

Prin a voastră viață blândă 

Să-apărați credința sfântă, 

În fapte s-o transformați 

În drum spre al vostru țel, 

Mântuirea sufletească, 

Împărăția cerească! 

În speranță vă-îmbrăcați 

Săracii când alinați. 

Slujindu-i pe-ai voștri frați. 

S-aveți pe Cristos model 

Împreună cu pachetul 

Să le duceți și secretul: 

Iubirea – facerea de bine 

Poarta cerului deschide. 
 

Să trăiți cu mult elan 

Idealul vincențian! 

În grupuri când vă-întâlniți 

Credința să-împărtășiți 

Să fiți o comunitate, 

Cu o mare demnitate. 

Să simțiți să sunteți frați 

De-același Stăpân chemați 

Și trimiși în via lui 

În slujba aproapelui! 

Candela să-aveți aprinsă 

Și credința neatinsă! 

Toți  cei care vă zăresc 

Cânte Tatălui ceresc  

Cântare de preamărire 

Pentru a voastră mărturie.  



 

Frați vincențieni, români! 

Dragi prieteni eu vă spun 

Sănătate și mult spor  

Pentru anul viitor. 

Domnul sfânt să vă-întărească 

Când vă strângeți la altar 

Și Măicuța lui Isus 

Cu prezența sa cerească. 

Vă urez să fiți mereu 

Iubitori de Dumnezeu! 

Să purtați în lume pace 

Când mergeți de acolo-încoace. 

Binele să promovați, 

Pe săraci să ajutați. 

Dumnezeu să vă dea har, 

Să vă apere de sus! 

Să trăiți mulți ani frumoși, 

Fericiți și sănătoși! 
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