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Societatea Sfântul Vincențiu de Paul a fost înființată în anul 1833. Trebuie să ne 

amintim de originile noastre: organizație deosebită creată de Ozanam și prietenii 

lui; asociație laică catolică nonprofit, menirea sa exclusivă fiind sfințenia personală 

și practicarea carității. Nu există o minune mai mare decât aceea de a aduna oameni 
în jurul acestui ideal și de a reuni lumea întreagă într-o rețea de caritate.   

La nașterea unui copil, caracteristicile tatălui și a mamei sunt înscrise în genele lui, 

precum și cele ale strămoșilor, dar și cele ale realităților socioculturale în care 

aceștia trăiesc. În cazul nostru, Societatea Sfântul Vincențiu de Paul are aspecte atât 

din cultura cât și din gândirea fondatorilor care i-au transmis virtuțile de solidaritate 

și umilință. Cu alte cuvinte am putea spune că toate aceste particularități formează 
«ADN1-ul Societății ». 

Noi, cei care am primit moștenirea de la Ozanam, avem acest ADN în noi și în 

toate activitățile noastre. Suntem urmașii, descendenții idealurilor ce au motivat un 

mic grup de studenți francezi ca să înființeze o organizație care să aibă unica 

menire slujirea lui Cristos prezent în cei săraci. După cum o știm cu toții, prima 

activitate a constat în ajutorarea unei familii care risca să moară de frig în timpul 

iernii geroase din 1833. Un braț de lemne, aceasta a fost soluția simplă propusă de 
înaintașii noștri vincențieni. 

Nu putem să negăm, noi suntem fiii și fiicele acestor vizionari care, cu simplitate și 

dragoste, au vrut să creeze o lume mai bună și mai dreaptă. Astăzi noi facem ceea 

                                                           
1
 ADN este prescurtarea de la acidul dezoxiribonucleic, o proteină complexă ce se găsește în în fiecare celulă a 

ființelor vii și este esențială pentru identitatea oricărui organism.   
 



ce ar face strămoșii noștri dacă ar mai fi în mod fizic printre noi: denunțăm 

nedreptățile reducând astfel diferența dintre cei bogați și cei care trăiesc în mizerie, 

acțiuni prin care de fapt, promovăm construirea unei adevărate comunități de 

credință creștină.  

Faptul că avem un ADN vincențian înseamnă că avem aceleași principii ca ale 

fondatorilor, acționăm în același spirit original care i-a inspirat pe Ozanam și 

colaboratorii săi și propunem o activitate catolică mai eficientă și mai afectivă. Să 
fim vincențieni înseamnă să părăsim zona de confort și să-i ajutăm pe cei suferinzi.  

ADN-ul nostru nu ne înșală: caritatea ne curge prin vene; simplitatea activitățile 

este aerul pe care-l respirăm și ne umple plămânii; spiritul combativ de promovare 

a săracilor face parte din organismul nostru, iar iertarea necondiționată o avem în 

măduva oaselor. Recunoaștem că suntem instrumente nevrednice ale harului lui 

Dumnezeu, dar știm că lucrarea noastră nu este din această lume. Suntem aici ca să 

construim ceva mai mare, mai măreț și mai bun. Comoara noastră este în ceruri și 

suntem convinși că adevărata fericire vine după moarte, când îl vom vedea pe 
Dumnezeu față în față. 

Să dea Domnul să putem transmite ADN-ul vincențian copiilor și nepoților noștri 
așa cum a făcut-o Ozanam… iar moștenirea lui Frederic va dăinui în veci! 
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