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Acum câteva zile m-am întâlnit, la magazin, cu un prieten,. Cum m-a văzut, m-a și 

întrebat: « Renato, ce faci ? Ce fac Vincențienii ? » Aceste două întrebări, una după 

alta, arată clar că numele nostru este strâns legat de ceva mai mare, cum ar fi locul 

de muncă, țara sau organizația în care ne desfășurăm activitatea.   

În general, numele tuturor membrilor este asociat numelui de familie « 

Vincențieni». « Maria,, Vincențiana », « Ioan, Vincențianul », « Liza, Vincențiana 

» … Nu putem nega sau respinge această realitate. Înseamnă că a fi vincențian face 

parte din viața noastră. Dacă ne trăim vocația de Vincențian așa cum trebuie, toată 

lumea înțelege și recunoaște cine suntem. A fi Vincențian este ca « marcă 
comercială » pe care fiecare o poartă.  

Când, însă, întâlnim pe cineva care a renunțat să mai facă parte din Societatea 

Sfântul Vincențiu de Paul prima întrebarea pe care i-o punem este : « Când revii în 

Conferință? » Pentru că dorim ca bucuria de a-l sluji pe Cristos prin faptele de 

caritate să nu fie doar un privilegiu pentru membrii Societății Sfântul Vincențiu de 

Paul. Vrem ca tot mai mulți catolici să se asocieze castei rețele de caritate care, 
sigur, poate să schimbe lumea.  

A fi vincențian face parte din viața noastră, este ca și cum ai avea o profesie, așa 

cum ești mamă, tată, fiu, fiică, student etc. Formăm un tot, o masă alcătuită din 

diferite părți, care fiecare la rândul ei formează imaginea pe care oamenii și-o fac 

despre noi. Când ne salutăm, suntem imediat reperați ca făcând parte  din mișcarea 
vincențiană. Este un element care ne demarchează de ceilalți.  

Participarea la întâlnirile săptămânale face parte din viața noastră. Când lipsim din 

anumite cauze, suntem triști avem sentimentul că ne lipește ceva, căci prin absența 

noastră am sărăcit coexistența  armonioasă dintre membri. Participarea la alte 



întâlniri de ordin social face parte din viața noastră și dacă ratăm un eveniment ne 

simțim triști, avem sentimentul că ceva ne lipsește.   

Vizitarea săracilor, acolo unde locuiesc, face de asemenea parte din viața noastră. 

Dacă am ratat vizitarea săracilor avem sentimentul că am ratat ceva foarte 

important: prietenia și dragostea persoanelor pe care le ajutăm. E ca și cum am 

pierde un mărgăritar într-o pădure deasă.  

Participarea la Sfânta Împărtășanie face de asemenea parte din viața noastră. Dacă 

nu ne reunim în jurul mesei euharistice, în jurul altarului, săptămâna de lucru va fi 
lipsită de sens, duminica devine o zi banală și fără sens. 

Da, suntem Vincențieni și viața noastră este formată din practicarea carității, 

solidaritatea cu cei în suferință, dorința de a crea o lume mai bună, pasiunea pentru 
eradicarea sărăciei și a excluderii sociale.  

Da, suntem Vincențieni, și aceasta face parte din viața noastră, este felul nostru de a 

meditata, de a gândi, de a privi lumea și de a acționa. De aceea ne dorim 

întotdeauna ca familia și prietenii noștri să devină vincențieni. Și acum, spuneți-mi: 
faptul că sunteți Vincențieni, face parte integrantă din viața voastră? 
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