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Vincentianul in sluiirea saracului
Ana Dobos, presedinte al Uniunii Asociofiilor Caritative "Sfantul Vincen!iu de Paul" din Romania

Asoclotlo Sfontul vlncennu de Paul reprezinta 0 comunitate frcterno de
laici, onrno] de oceeosi slujirea scrccuor prin contact de la om la om, prin
darul personal al inimii sl al prieteniei. Membrii vincentlenl cctiveozo Tn
Blserlco sl frolesc evanghelia prin fapte.

La originile Societatii Sfantul .~i~~--'~-Al~.~IIIIIIII'f'-~-~-.-,II!I! ..1I!I!,rlll!l!~~-II!I!_II!I!II!I!IIII_II!"'-~i~·"~~..II!I!..•II!I!I!IJJ!!~·-,I
Vincentiu de Paul se afla un grup
de sase studenti de la Sorbona,
din Paris, receptivi la inspiratiile
Duhului Sfant, care au acceptat
misiunea lor de laici in sanul Bise-
ricii. Niciunul dintre ei nu si-a
revendicat titlul de fondator. Unii
istorici insa il recunosc pe Frederic
Ozanam ca principal fondator.
In anul 1833, acestia infiinteaza
Conferinta de caritate, unde sunt
dezbatute diferitele aspecte ale
vietii sociale, care va deveni, prin
cunoasterea sr. Rosalie Rendu,
purtatoarea carismei vincentine,
Societatea Sfantul Vincentiu de
PauL Pentru membrii Conferin-
telor, primul angajament in fa-
voarea saracilor este ere area unei
legaturi de prietenie cu acestia prin
vizite regulate, nu doar cu ocazia
marilor sarbatori crestine.
In Romania, dupa anul 1990,

carisma vincentiana a fost apro-
fundata prin vizitele facute de
vincentieni din Anglia, Austria
si de sora Agnes Sevlin, membra
a Congregatiei "Surorile de Cari-
tate ale Sfantului Apostol Paul':
S-au format Conferinte in Resita,
Bocsa, Bucuresti, Campulung
Muscel.
In Dieceza de Iasi, prima Con-

ferinta a fost infiintata in 1997
la Onesti de pr. IosifPaulet, actual-
mente episcop al Diecezei de Iasi,
Astazi avem Conferinte la Iasi
("Sfantul Anton" si ,,sfanta Tereza"),
la Tomesti, Targu Frumos, Baltati,
Adjudeni ~iRoman "Sfanta Tereza"

Membrii vincentieni slujesc
aproapele trupeste si sufleteste,
sunt alaturi de familii si creeaza
cu ele, prin vizite repetate, lega-
turi de prietenie. Sustin promo-
varea dernnitatii umane si inte-
gritatea personala, oferind multa
speranta, In activitatea no astra
caritativa un rol important 11 are
parintele spiritual, parohul din
cornunitate, care ne ajuta sa ne
incarcam spirituaL Intalnirile
noastre saptamanale, la dona sap-
tam ani sau lunare (in functie de
Conferinta), ne ajuta sa-I vedem
pe Isus in saracul pe care-l slujim.
Dupa aceste intalniri, mergem
in vi zit a doi cate doi. Un scop
primordial al activitatii vincen-
tiene este educarea copiilor ~i
tinerilor in spiritul dreptatii si
al caritatii. Suntem aproape de
bolnavi, facem vizite si oferim
consiliere. Persoanele in varsta
si singure sunt vizitate si susti-
nute moraL Persoanele aflate in
detentie sau in spitale de psihia-
trie sunt vizitate pentru a le intari
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in credinta ca nu sunt uitate, ca
Dumnezeu le este aproape.
Anul 2020 a fost un an aparte,

dar vincentienii au continuat acti-
vitatea cu respectarea regulilor
impuse de autoritati. Timpul a fost
trist pentru toti, dar noi am slujit
in contimiare. Persoanele bolnave
de Covid-19 au fost ajutate cu
medicamente si alimente.
La temelia activitatii Sfantului

Vincentiu de Paul au stat comuni-
carea si colaborarea. "Am nevoie
de tine", asa a trait el relatia cu
Dumnezeu, cu ceilalti si, in mod
deosebit, cu saracii, Vincentienii
din Romania colaboreaza foarte
bine cu personalul de la Caritas,
cu confratii din Franta, Austria si
Anglia. Aceasta colaborare ne ajuta
sa cunoastem mai bine carisma vin-
centiana si sa fim aproape de cat
mai multe persoane vulnerabile.
Carisma vincentiana este iu-

birea con creta care infrunta pro-
blemele si le rezolva nu din spirit
filantropic, ci pentru ca 11 vede
pe Isus in eel care sufera. -
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