
Ziua Mondiala a Săracilor 

 

În acest an, Consiliul General solicită Conferințelor să ofere o vizibilitate mai mare 

a carității Vincențiene 

 

ZIUA MONDIALĂ A SĂRĂCILOR are loc la 15 noiembrie 2020 cu tema „Întindeți 

mâna către săraci” (Sir 7, 32), extrasă din mesajul scris de Sfântul Părinte Papa 

Francisc. Ziua mondială a săracilor, stabilită de Vatican în 2016, este sărbătorită în 

a 33-a duminică din timpul de peste an. 

 

Papa Francisc a cerut în mesajul său oamenilor să „întindă mâna către săraci” și a 

avertizat că „cinismului” și „indiferența” față de cei care au mâinile întinse duce la 

agonisire banilor prin vânzarea de arme și droguri. „În aceste luni, când întreaga 

lume a fost prada unui virus care a adus durere și moarte, disperare și nedumerire, 

câte mâini întinse am văzut!” a spus Papa Francisc, atrăgând atenția asupra acțiunilor 

de solidaritate din întreaga lume pentru a-i ajuta pe cei mai afectați de sărăcie 

cumplită. 

 

Papa Francisc a lăudat, de asemenea, mâinile întinse ale medicilor, asistentelor 

medicale, farmaciștilor, voluntarilor sau preoților, care s-au dat pe ei însisi zi și 

noapte în mijlocul pandemiei și au sfidat contagierea și teama de a oferi sprijin și 

consolare. El i-a criticat și pe cei care preferă să-și țină mâinile în buzunar și să 

rămână nemișcați de situațiile de sărăcie în care sunt adesea complici.  

 

Papa Francisc deplânge ritmul frenetic al vieții care îi conduce pe oameni, care 

închid ochii la sărăcie, într-un „vârtej de indiferență”, dar laudă „generozitatea care 

susține pe cei slabi [...], o condiție pentru viața umană deplină”. Papa Francisc a 

recunoscut, de asemenea, că Biserica cu siguranță nu are soluții cuprinzătoare la 

„strigătul tăcut al atâtor săraci”; este posibil, totuși, să facă mult mai mult pentru cei 

mai săraci. 

 

Chiar și în vremuri de pandemie, noi, ca membri ai Societății Sf. Vincentiu de Paul, 

putem sărbători ZIUA MONDIALĂ A SĂRACILOR într-un mod creativ și eficient. 

O sugestie ar fi să ne apropiem de mișcările ecleziale laice din fiecare parohie, cu 

campanii de strângere de fonduri pentru conferințe (cosuri cu hrană și produse de 

igienă, care sunt esențiale în aceste timpuri). 

 

O altă idee ar fi aceea de a oferi o vizibilitate mai mare a SSVP în mass-media 

parohiilor, chiar si crearea de legături cu companiile, guvernul și mass-media și 

prezentarea lucrărilor sociale ale conferințelor și ale proiectelor speciale. La sfârșitul 



Liturghiei, pe 15 noiembrie, ar fi util ca președintele Conferinței să disemineze 

misiunea, viziunea și valorile Vincentiene, si astfel deschizând posibilitatea ca noi 

membri să se alăture Conferințelor. 

 

„În orice caz, cel mai important lucru este să fim martori ai iubirii lui Cristos pentru 

cei mai nevoiași, trăind mesajul Evangheliei, în comunitate, slujind lui Cristos prin 

săraci cu dragoste, respect, dreptate și empatie. Pur și simplu prin faptele noastre 

bune, putem face multe pentru săraci ”, a subliniat Renato Lima, al 16-lea președinte 

general. 

 

Pe măsură ce ne gândim la ZIUA MONDIALĂ A SĂRACELOR din 2020, în 

mijlocul acestei crize a sănătății, trebuie să recunoaștem că sărăcia extremă globală 

este în creștere, oamenii rămân șomeri și cazurile de sănătate mintală cresc 

semnificativ. Pandemia a fost, de asemenea, o lovitură dură pentru economia 

mondială și bogăția țărilor, având un impact devastator asupra familiilor, în special 

asupra tinerilor. Lumea educației a fost și ea răsturnată, milioane de copii lipsind de 

la școală. 

 

Confruntată cu acest context ostil, ZIUA MONDIALĂ A SĂRACILOR este o mare 

provocare pentru noi toți, ca membri ai Societății Sf. Vincent de Paul. Să ne rugăm 

ca Bunul Domn să ne apere și să ne ajute să depășim aceste vremuri grele. 

„Împărtășirea cu cei săraci înseamnă îmbogățire reciprocă. Dacă există structuri 

sociale nesănătoase care îi împiedică să viseze la viitor, trebuie să lucrăm împreună 

pentru a le vindeca, pentru a le schimba. ” (Evangelii Gaudium: îndemnul apostolic 

al Papei Francisc, 2013, nr. 195). 

 

Fondatorii noștri ne-au învățat că trebuie să ne reevaluăm acțiunile prin reorganizare 

mai bună a resurselor noastre, evitarea adunării de lucruri inutile, relaxarea regulilor 

noastre interne și mobilizarea moștenirii noastre umane și materiale, pentru a-i servi 

pe cei mai săraci cu bucurie și fără plângeri și pentru a-i iubi fără judecată, aducând 

„Evanghelia Speranței” pentru toată lumea. 
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