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Pe 23 aprilie 2020, Societatea Sfântul Vincențiu de Paul sărbătorește 
aniversarea de 187 de ani. Cu multă mândrie ne alăturăm inițiativei vrednice de 
laudă a celor șapte fondatori care, inspirați de Duhul Sfânt, au înființat la Paris 
prima Conferință de Caritate. 

De atunci, cu ajutorul harului lui Dumnezeu, Societatea s-a răspândit pe cele 
cinci continente. Astăzi Societatea este prezentă în peste 150 de țări și reunește 
în 47 000 de Conferințe 800 000 de membri activi și ajută zilnic 30 de milioane 
de persoane. Așadar, felicitări tuturor membrilor, viitorilor membri, 
binefăcătorilor și salariaților pentru cei 187 de ani! La mulți ani SSVP! 

Acești 187 de ani sunt o lecție pentru noi toți. De aceea visez o SSVP liberată de 
birocrația excesivă în care s-a afundat astăzi. În multe locuri din lume, birocrația 
a transformat Societatea într-un mecanism plin de constrângeri, restricții, 
interdicții și obstacole, axată pe o ierarhie rigidă.  

Visez o SSVP fără bariere în comunicare, căci veșnica noastră problemă este că 
informațiile nu sunt transmise celor de la bază.   

Visez o SSVP mai deschisă față de noile forme de sărăcie: singurătatea, 
consumul de stupefiante și tulburările mentale… provocări pe care Conferințele 
nu sunt întotdeauna gata să le accepte.  

Visez o SSVP mai eficientă în ceea ce privește promovarea dezvoltării săracilor 
și creșterea ajutorului acordat persoanelor din instituțiile vincențiene. 



Pe scurt, visez o SSVP fără conflicte interne, cu membri care se angajează doar 
pentru convertirea, sfințirea și crearea unei lumi mai fraterne. Îl rog pe fericitul 
Frederic Ozanam să ne ajute ca să devenim mai credincioși, mai înțelegători și 
mai prietenoși. Așadar, adresez o invitație tuturor membrilor din lume: haideți 
să visăm împreună!  

  

  

Renato Lima de Oliveira 
Al XVI-lea Președinte General 
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