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Cea mai mare provocare pentru conferințele vincențiene din cadrul Societății este, 

fără nicio îndoială, evitarea rutinei și a monotoniei ce invadează activitatea 

grupului. Din păcate, este adevărat că multe grupuri vincențiene își pierd 

entuziasmul și riscă să dispară. Așadar, este foarte important ca responsabilii 

vincențieni să fie motivați în căutarea altor membri pentru Conferință… oferind 

astfel posibilitatea unei vieți noi, idei noi și perspective noi (și să împiedice 

membrii să se agațe de ”așa a fost mereu”) 

Lectura spirituală, alegerea ei ține de prerogativele președintelui, ar trebui să 

corespundă următoarelor preocupări: textul să ofere membrilor cunoștințe noi și 

variate, punând accentul uneori pe o temă social-politică, alteori pe o temă 

vincențiană-spirituală. O altă inițiativă este distribuirea ordinii de zi a întâlnirii… 

astfel membrii știu dinainte subiectele ce vor fi discutate, se pot pregăti ca să 

intervină în discuții și luarea de decizii. Folosirea mail-lui poate fi un instrument 

prețios pentru președintele care coordonează lucrările Conferinței. Cu ajutorul mail-

lui membrii Conferinței pot să comunice între ei, în timpul săptămânii, pot să-și 

împartă sarcinile, să-și exprime opiniile și să se pregătească mai bine pentru 

vizitarea săracilor. 

În timpul reuniunii din cadrul Conferinței, puteți să aduceți înnoiri adăugând un 

cântec la început și la final, fără să dați peste cap ordinea de zi. Puteți de asemenea 

să cereți ca cuvântul de bun venit adresat celor care vin să asiste la întâlniri 

(candidații pentru a deveni membri ai Conferinței) să fie făcut mereu de un alt 

membru, fiecare pe rând. Împărțirea sarcinilor îi revine președintelui care va arăta 



cine ce va face în următoarea săptămână oferind fiecărui membru posibilitatea să-și 

îndeplinească sarcinile. 

Se recomandă ca tinerilor să li se atribuie misiuni în care ei înșiși se simt capabili 

să contribuie la asigurarea viitorului Societății Sfântul Vincențiu de Paul. Mulți 

tineri părăsesc rândurile Societății pentru că ideile lor se izbesc de tradițiile 

practicate în multe conferințe. Să stăm de vorbă cu tinerii și să le permitem să 

trăiască frumusețea de a fi vincențian, Toate propunerile lor nu vor fi viabile, dar 

lăsați-i să-și exprime ideile și gândurile. Fără tineri Conferințele nu se vor putea 

reînnoi, iar Societatea Sfântul Vincențiu va îmbătrâni rapid. 

În activitatea cu persoanele pe care le ajutăm, mai ales în cadrul vizitelor 

săptămânale, trebuie să împiedicăm ca acestea să devină rituale, mecanice și 

previzibile. Vincențienii trebuie să fie încurajați să creeze, să gândească, să 

inoveze, să viseze… n-ar trebui să le fie teamă să-și exprime opiniile. Doar așa vom 
fi slujitori folositori pentru Evanghelie.  

Aceste recomandări vor să împiedice instalarea monotoniei în Societatea Sfântul 

Vincențiu de Paul. Nu putem să ne permitem ca întâlnirile săptămânale sau 

întâlnirile de spiritualitate și reuniunile din cadrul consiliului să devină plictisitoare. 

Remediul împotriva plictiselii din cadrul Conferinței este creativitatea. La fiecare 

reuniune trebuie să ne simțim reînnoiți în zelul de vincențieni, iar efectul acestei 

reînnoiri este capacitatea noastră de a atrage noi membri în Societate. Dacă 

numărul nostru va crește și capacitatea noastră de ajutorare va crește, vom putea 

ajuta mai multe familii. 

A fi creativ înseamnă a avea o viziune creatoare, inventivă și ingenioasă. Un 

președinte de Conferință bun are tocmai aceste caracteristici poate să inventeze, să 

creeze, să inoveze… și își pune talentul său și pe al celorlalți membri în slujba 

Societății Sfântul Vincențiu de Paul și a familiilor nevoiașe. Sfântul Vincențiu a 

spus într-o zi că  « Iubirea este inventivă până la infinit1 ».  Ioan Paul al II-lea a 

prezentat aceeași idee în modul următor: « Este momentul unei noi „fantezii a 

carității”, care să se desfășoare nu atât și nu numai prin eficacitatea ajutoarelor 

prestate, ci și prin capacitatea de a fi alături, solidari cu cei care suferă, astfel 

încât gestul de ajutor să fie perceput nu ca o pomană umilitoare, ci ca o 

împărtășire fraternă2 ». 
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