
     În după amiaza zilei de 1 august, Asociaţia caritativă sfântul Vincențiu de 

Paul ,,Neprihănita Zămislire’’(Vincenţiana)
1
 de pe lânga Parohia romano-catolică 

BOCŞA, a organizat o dezbatere pe tema: 

,,Doctrina socială a Bisericii catolice’’, din cadrul proiectului FOCUS iniţiat de 

Confederația CARITAS în colaborare cu organizaţia RENOVABIS. 

 

    Invitat special a fost domnul asistent medical  Zoltan Zold, coordonator proiect 

FOCUS pe Dieceza de Timișoara. 

 

  După rugăciunea de început și cuvintele de bun venit din partea pr. paroh 

Irimiciuc Alin, dl. Zoltan Zold a prezentat referatul ,,Persoana umană’’, din cartea 

DOCAT, o traducere pentru cunoașterea învăţăturii sociale și comunitare a 

Bisericii Catolice.  

  DOCAT provine de  la ,,To do’’- a face - este ca un manual de utilizare care ne 

ajută ca, folosindu-ne de Evanghelie, să ne schimbăm întâi pe noi înșine, apoi 

mediul înconjurător, și, până la urmă, întreaga lume. 

  Am continuat cu activitatea pe grupe, s-a dezbătut tema: ,,Dumnezeu se 

îngrijește de soarta săracilor’’. S-a pornit de la un citat din cartea profetului 

Amos:  

,,...îl asupriţi pe cel drept luaţi mită și ei îi resping pe cei nevoiași la poartă. 

Căutaţi binele, și nu răul, ca să trăiţi! Astfel, Domnul Dumnezeul Sabaot va fi cu 

voi, după cum spuneţi!’’.(Am5;12b,14) 

  Isus spune: ,,tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei mai mici, mie mi-aţi făcut’’.   

Sfântul Vincenţiu de Paul, patronul nostru spiritual, și-a dedicat întreaga viaţă 

trăirii acestui îndemn. Întreaga spiritualitate vincenţiană se bazează pe a-l găsi pe 

Dumnezeu în cel sărac.  

  S-a trecut la întrebarea:   Cum mă comport eu însumi faţă de sărăcia altora? 

  În fiecare grup s-a  discutat despre diferitele  aspecte ale  sărăciei, despre 

modalităţile de implicare în ajutorarea săracilor. S-a  concluzionat că în vizitele 

noastre la cei săraci îl  descoperim pe Cristos  sub toate aspectele: vulnerabil, rănit  

dar și vindecând; respins și abandonat, dar și plin de compasiune; sfâșiat de tristeţe  

dar și iubind cu bucurie. 

                                                           
1
 Numele cunoscut de credincioșii din comunitatea din Bocșa 



În  încheiere, am mulţumit  Bunului Dumnezeu și ne-am rugat cu cuvintele Papei 

Francisc:  

,,Dumnezeu al iubirii, luminează-i  pe aceia care se gasesc  în poziţii de putere  și 

bunăstare pentru ca ei să fie conștienţi de păcatul indiferenţei, să iubească binele 

comun, să-i sprijine pe cei slabi și să aibă grijă de lumea în care traim. Doamne, 

susţine-ne cu puterea si cu lumina ta pentru a apăra viaţa, a pregăti un viitor mai 

bun, pentru ca împărăţia ta să vină, împărăţia dreptăţtii, a păcii, a iubirii și a 

frumosului. 

Fii lăudat, 

Amin.’’ 

Peter Eva Maria, 

Președinte Asociaţia caritativă sfântul Vincențiu de Paul ,,Neprihănita Zămislire’’ 

Bocșa 



 



 

 


