
 
 
 
 
 

Luna misionară extraordinară din punct de 
vedere vincențian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Papa Francisc a cerut întregii Biserici să celebreze o lună misionară 

extraordinară. Știm deja că luna octombrie este dedicată misiunilor. Anul acesta însă, 
Papa dorește să acordăm atenție specială aniversării a o sută de ani de la publicarea 
enciclicei papei Benedict al XV-lea « Maximunm illud », care vorbește despre 
propagarea credinței în lume.  

Tema principală a lunii misionare extraordinare este: « Botezați și trimiși: 
Biserica lui Cristos în misiune în lume » . Pentru a favoriza participarea tuturor 
credincioșilor la vestirea evangheliei « Celebrarea acestei luni ne va ajuta în primul 
rând  să regăsim sensul misionar al adeziunii noastre de credință la Isus Cristos, 
credință primită gratuit ca dar la Botez ». (Papa Francisc, Mesaj pentru Ziua 
mondială a Misiunilor, 2019).  

Ca vincențieni suntem chemați să celebrăm această lună într-un mod unic, cu 
dorința de a descoperi spiritualitatea care ne animă și să ne reînnoim angajamentul 
în spiritul misionar. Papa Francisc accentuează patru dimensiuni pe care suntem 
invitați să le trăim în timpul acestei luni misionare. Prezentând aceste dimensiuni 
doresc să le medităm împreună din punct de vedere vincențian., căci fiecare dintre 
acestea este strâns legată de identitatea și carisma Familiei Vincențiene din lumea 
întreagă.  

 
 
 

 



1. Întâlnirea personală cu Isus-Cristos cel viu în Biserica sa: această 
dimensiune are rădăcini profunde în spiritualitatea și identitatea noastră. Meditând la 
viața și activitatea sfântului Vincențiu de Paul descoperim un mod cu totul unic de a-l 
întâlni pe Isus-Cristos. Știm cu toții că sfântul Vincențiu l-a întâlnit și urmat pe Isus-
Cristos, evanghelizatorul și slujitorul săracilor. Asemenea sfântului Vincențiu și noi 
suntem invitați să redescoperim importanța lui Isus-Cristos, cel care ne dă spiritul 
misionar. Să ne amintim de cuvintele pe care sfântul Vincențiu i le-a spus părintelui 
Portail: « Amintiți-vă, Domnule, că trăim în Isus-Cristos prin moartea lui Isus-Cristos 
și că trebuie să murim în Isus-Cristos prin viața lui Isus-Cristos, că viața noastră 
trebuie să fie ascunsă în Isus-Cristos și plină de Isus-Cristos, și că pentru a muri ca 
Isus-Cristos trebuie să trăim ca Isus-Cristos »  

 
2. Mărturia sfinților și a martirilor: Referitor la această dimensiune, în 

scrisoarea din 3 septembrie 2018, pentru sărbătoarea sfântului Vincențiu de Paul, 
părintele Tomaž Mavrič, CM ne invita să aprofundăm relația cu sfinții, fericiții și 
slujitorii lui Dumnezeu din Familia Vincențiană. Acum este momentul să citim viața 
celor care au mers înaintea noastră… și să o facem dintr-o perspectivă misionară, cu 
speranța că vom găsi numeroase elemente care sunt importante și astăzi. De 
exemplu adoptarea culturii locale, înculturarea, de către sfântul Justin de Jacobis sau 
de sfântul Gabriel Perboyre, mărturia părintelui père Fortunato Velasco Tobar (sau 
mărturia unui alt martir din timpul războiului civil din Spania… și care au făcut ca 
dimensiunea internațională a Congregației Misionare să fie mai vizibilă). În scrisoarea 
sa, părintele Tomaž se referea și la următorul citat din sfântul Vincențiu: « Iată 
așadar, fraților, ce trebuie să facem, trebuie să-i mulțumim Majestății divine pentru 
toate darurile și harurile pe care a binevoit să le dea tuturor sfinților care sunt acum în 
paradis și fiecăruia în parte, pentru modul în care aceștia au folosit harurile și pentru 
statornicia cu care au făcut faptele bune până la capăt. Trebuie să-i mulțumim lui 
Dumnezeu pentru că ei au trăit ceea ce Domnul nostru i-a învățat pe ei și ne învață și 
pe noi: „Fericiți cei săraci cu duhul căci a lor este Împărăția Cerurilor” (Matei 5, 3) » 
(SV: XI: 382). 

 
3. A treia dimensiune pe care papa Francisc ne-o propune este formarea, o 

temă foarte importantă încă de la fondarea Congregației. Constituțiile ne spun clar că 
fiecare membru este chemat să fie un formator. Astăzi suntem chemați să fim 



formatori pentru diferitele ramuri din Familia Vincențiană și să le permitem să devină 
la rândul lor evanghelizatori cu mai multă iubire și mai de folos celor săraci.  

 

4. A patra dimensiune, dimensiunea misionară, este strâns legată de  
carisma noastră. Să ne amintim aici de cuvintele prin care sfântului Vincențiu le 
spunea confraților că nu au intrat în Congregație doar pentru a-i evangheliza pe 
săraci, ci și pentru a-i ajuta material. Predicarea Evangheliei înseamnă să o facem 
prin cuvinte și fapte, aceasta este cea mai bună cale și așa a făcut și Domnul nostru 
(Cf: SV, XII, 78). Suntem chemați să răspundem nu doar nevoilor spirituale ale 
săracilor, trebuie să ne îndeplinim misiunea cu iubire; Dumnezeu ne-a ales ca 
instrumente ale nemărginitei sale iubiri părintești care vrea să ajungă și să 
domnească în toate sufletele (cf. SV XII ,214).  Este vorba de o activitate care trebuie 
îndeplinită în orice moment: caritatea nu poate sta cu mâinile în sân; ne obligă să 
muncim pentru mângâierea și mântuirea celorlalți. (SV, XII, 216)… am fost trimiși nu 
doar să-l iubim pe Dumnezeu, ci să facem în așa fel încât Dumnezeu să fie iubit (SV, 
XII, 215). 
 

În timpul acestei luni misionare extraordinare, vrem să medităm la carisma 
noastră din aceste patru unghiuri. Astfel vom avea mijloacele necesare pentru a ne 
mărturisi bucuria de a fi misionari, vom redescoperi spiritul misionar și angajamentul 
de evanghelizare pentru viață.  

Trebuie să fim atenți la numeroasele evenimente din această lună: nevoile 
misionare, sinodul pentru Amazonia ce ne invită să avem grijă de casa noastră 
comună.  

Să-i permitem Duhului Sfânt ca în această lună să ne reînnoiască 
angajamentul creștin și vocația misionară. 
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