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« V-am dat vouă pildă ca, precum v-am făcut eu vouă, să faceți și voi 1»  

Papa Paul al VI-lea a  declarat într-o anumită ocazie: « Societatea Sfântul Vincențiu 

de Paul este școala în care învățați să practicați caritatea2. » O asemenea declarație 

din partea Suveranului Pontif nu vine în orice moment: Paul al VI-lea a vrut să 

sublinieze activitatea Societății Sfântul Vincențiu de Paul, arătându-le în același 

timp membrilor că datoria lor este una foarte nobilă. 

 

Conform Regulii,  spiritualitatea vincențiană se bazează pe trei valori: Biblia, 

rugăciunea și învățătura Bisericii. Aș adăuga un alt element: să cugetăm la viața  și 

scrierile sfântului Vincențiu de Paul, a fericitului Frederic Ozanam și la exemplul 
extraordinar dat de Preasfânta Fecioară Maria, model de femeie și mamă. 

Sfântul Vincențiu de Paul, patronul, învățătorul și îndrumătorul nostru, ne-a învățat 

că spiritualitatea se bazează pe doi factori: imitarea domnului nostru Isus Cristos și 

încrederea în providență3. Ca să-l poată imita pe Isus, Vincențiu le spunea 

prietenilor: « Priviți-l pe Isus și străduiți-vă să-l imitați. Apoi, întrebați-vă ce ar face 

Cristos într-o asemenea situație.» În ceea ce privește providența lui Dumnezeu, 

sfântul patronul  al carității declara: « Să lăsăm totul în mâna înțeleaptă a 

providenței lui Dumnezeu. Mă las condus de ea cu multă devoțiune ». De câte ori, 

în cadrul activităților din Conferință, nu a avut Dumnezeu grijă de  nevoile de 
bază?  
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Lista de virtuți propuse de sfântul Vincențiu și care fac parte de asemenea din 

spiritualitatea fiecărui creștin, cuprinde caritatea, umilința, răbdarea și ascultarea.  

 « Există și o umilință falsă care se asemănă cu disprețul, iar disprețul este una 

dintre cele mai mari crime4 [4]. », spunea într-una din cele peste 30 000 de scrisori 

pe care le-a scris prietenilor, familiei, călugărilor și colaboratorilor. Scopul 

spiritualității vincențiene este întărirea relațiilor dintre oameni și apropierea lor de 

cei săraci. 
 

Pentru ca activitatea noastră să nu se confunde cu filantropia sau cu asistența 

socială, membrii Societății Sfântul Vincențiu de Paul trebuie să se atașeze de 

Dumnezeu printr-o viață spirituală intensă.  Am primit posibilitatea să ne 

dezvoltăm spiritualitatea prin practicarea carității fiind tot mai conștienți de nevoia 

de a înainta pe calea sfințeniei. Facem parte dintr-o organizație a cărei membri sunt 

uniți prin rugăciune și acțiune.  

  

Așa cum noi îl vedem pe Cristos pe chipul oamenilor săraci pe care îi slujim și 

săracii pe care îi vizităm trebuie să-l vadă pe Cristos în noi. De aceea trebuie să fim 

consecvenți și perseverenți. Dumnezeu ne-a arătat calea sfințeniei ce ne duce la 

mântuirea sufletului: Societatea Sfântul Vincențiu de Paul: Așadar trebuie să trăim 

spiritualitatea douăzeci și patru de ore din douăzeci și patru (tot timpul și oriunde).  

Isus ne spune:  « Cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, și mai 

mari decât acestea va face5» [5]. 
  

Ne oprim din când în când să medităm la vizita pe care am făcut-o celor pe care-i 

ajutăm? Este ca un sacrament, pentru că mergem să-l întâlnim pe Isus prezent în cei 

nevoiași așa cum îl întâlnim în Ostia consacrată, în sfânta Euharistie.  Iată inima 
spiritualității noastre.  
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