
                                                                                                                                          

 

Roma, 30 ianuarie 2015 

Stimați responsabili ai Familiei Vincențiene 

 

În fiecare an Familia Vincențiană este invitată să se concentreze pe o temă anume ce 

ne permite să aprofundăm înțelegerea sensului de împărtășire a carismei vincențiene. 

De aceea dorim să numim anul 2015 ”Anul Colaborării Vincențiene”. 

Tema acestui an va fi: ”Împreună în Cristos, noi, Vincențienii, să facem diferența”   

Rugăm Familia Vincențiană  ca la nivel local, regional și internațional în acest an să 

găsească posibilitatea să celebreze, să se întâlnească și să învețe, și să slujească 

împreună. Eforturile noastre vor fi coordonate de Comisia de Colaborare din cadrul 

Familiei Vincențiene (CCFV). 

Anul Colaborării va începe în ziua de Rusalii, 24 mai 2015 și se va încheia în ziua 

aceleași sărbători anul viitor, adică pe 15 mai 2016. 

 

Știm bine cât de înrădăcinată este colaborare în carisma noastră ca Familie 

Vincențiană, mai ales din exemplul de viață al Fondatorilor. Știm de asemenea că nu 

putem să-i slujim mai bine pe cei care trăiesc în sărăcie decât dacă colaborăm cu ei și 

între noi în acest minister.  

 

Vă propunem trei obiective pentru a orienta  evenimentele din acest an. 

1. Celebrare – În curând va fi publicată o scrisoare a Familiei Vincențiene ce va 

conține sugestii pentru celebrări, pentru cele două sărbători a Rusaliilor și cu referire la 

Familia Vincențiană. Nu vor avea loc întâlniri internaționale; celebrările se vor face la 

nivel local și regional.  

Dorim să includem în aceste obiective și organizarea unei zile mondiale de rugăciune 

ce va avea loc duminică 27 septembrie 2015. Familia Vincențiană este invitată să 

publice pe Facebook și Famvin.org fotografii și rugăciuni referitoare la Colaborarea 

Vincențiană.  

2. Întâlnire și învățare – Dorim să adunăm și să publicăm pe Facebook și Famvin.org 

experiențele de colaborare în slujirea săracilor. Comisia de Colaborare va invita și 

grupuri speciale să-și publice lucrările.  



                                                                                                                                          

 

Vom profita de această ocazie pentru a ne cunoaște mai bine și pentru a învață cât mai 

multe unii de la alții prin scoaterea în evidență în fiecare săptămână a unei ramuri din 

Familia Vincențiană.  

3. Slujirea – Va fi publicată mărturia părintelui Eli Chaves dos Santos cm (lazarist) 

despre colaborare. Membrii Familiei Vincențiene sunt invitați să împărtășească 

propriile experiențe de colaborare în slujirea săracilor.  

Comisia de Colaborare (CCFV) de care am amintit mai devreme supervizează deja 

desfășurarea unei experiențe de formare cu privire la colaborare. Programul acțiunii de 

colaborare din cadrul Familiei Vincențiene (PACFV) s-a ținut la Paris în 2013 și 2014  

la care au participat peste 70 de membri ai Familiei Vincențiene. Aceștia sunt invitați 

să prezinte (pe suport digital) continuarea sau urmările muncii personale sau ramurii 

respective cu privire la colaborare. Acestea vor fi publicate pe site pentru a ajuta la 

promovarea colaborării.  

După cum ați constatat am programat numeroase activități pentru a marca acest an 

special pentru Familia Vincențiană. Vă mulțumim anticipat pentru ajutorul acordat în 

promovarea acestor activități în sânul diferitelor ramuri și printre colaboratori. Vă 

mulțumim în mod special pentru modul în care mărturisiți această virtute care-i dă 

carismei noastre  caracterul specific și impactul. 

În timp ce continuăm pregătirile pentru celebrarea anuală, doresc să vă invit să ne 

transmiteți reflecțiile voastre despre colaborare. Dacă vreți să participați de bunăvoie 

trimiteți-ne reflecțiile voastre la următoarele întrebări: 

a) Ce părere ai despre colaborarea în cadrul Familiei Vincențiene? 

b) Cum colaborezi cu celelalte ramuri din Familia Vincențiană? 

c) Care este visul tău cu privire la viitorul colaborării în Familia Vincențiană? 

Aștept răspunsurile până cel târziu pe 1 mai 2015. Mulțumesc. 

Doresc să invit responsabilii naționali ai Familiei Vincențiene ca să împărtășească și 

cu ceilalți membri reflecțiile la  aceleași întrebări.  

Cu sinceritate, 

 

P. Gregory Gay, C.M 

superior general 

                                                                                    traducere: sora Magdalena 



                                                                                                                                          

 

 


