
 

 

 

Roma, 23 Mai 2015 

Stimați membri ai Familiei Vincențiene, 

 

Harul și pacea Domnului nostru Isus Cristos să vă umple inimile acum și în veci! 

După ce am reflectat la propunerile și recomandările Comitetului executiv la Familiei 

Vincențiene (CEFV) luând în considerare răspunsurile date de Comisia de schimbare 

sistemică și de  Comisia de colaborare a Familiei Vincențiene am luat următoarele 

decizii care, cred, vor permite Familiei Vincențiene să înainteze.  

Biroul Familiei Vincențiene 

1. Primul punct îi reprezintă stabilirea unui nou birou al Familiei Vincențiene. Acesta va 

avea sediul în Philadelphia (Pensylvania) SUA, în clădirea pusă la dispoziție de lazariștii 

din Provincia de est a SUA. Acest birou al Familiei Vincențiene va fi                          

«ad-experimentum» pentru trei ani. Am ales acest loc din cauză că atât spațiul cât și 

personalul pentru a coordona această structură ne sunt oferite gratuit.  

Voi propune succesorului meu și CEFV să aibă grijă și să evalueze după trei ani acest 

proiect din Philadelphia. Între timp se poate reflecta la mutarea Biroului Familiei 

Vincențiene în America Latină promovând și dezvoltând astfel dimensiunea 



 

internațională. O altă opțiune a fost stabilirea Biroului Familiei Vincențiene în India unde 

Familia Vincențiană se înrădăcinează tot mai mult. Am decis să mut Biroul Familiei 

Vincențiene de la Roma pentru ca această structură să fie într-adevăr independentă de 

Congregația pentru Misiune (Lazariști), dar și cu scopul de a încuraja o participare tot 

mai mare a Familiei vincențiene internaționale în diferite operații. Cred că vom reuși și 

vom realiza acest proiect. 

 

2. Iată și al doilea punct al scrisorii. Părintele Joseph AGOSTINO C.M va fi 

coordonatorul Biroul Familiei Vincențiene din Philadelphia. Are o experiență bogată 

în numeroase activități internaționale ale Familiei Vincențiene, printre care se numără 

Programul de acțiune și colaborare al Familiei Vincențiene, Inițiativele Familiei 

Vincențiene pentru Haiti precum și Managementul financiar. Părintele Agostino a ajutat 

și asistat mai multe provincii ale Lazariștilor și numeroase grupuri ale Familiei 

Vincențiene în dezvoltarea de strategii și planificarea diferitelor inițiative de gestionare 

rațională și adecvată a resurselor și veniturilor.  La un moment dat va trebui să ne 

gândim și la implicare altor membri ai Familiei Vincențiene în această structură (fie ca 

voluntari, fie ca salariați), însă resursele financiare rămân o provocare continuă. Așadar 

trebuie să căutăm subvenții sau alte surse de finanțare pentru a realiza toate acestea. 

Am convingerea fermă și cred că în măsură în care tot mai mulți membri ai Familiei 

Vincențiene se vor angaja în acest birou va crește și succesul nostru în răspândirea 

Familiei Vincențiene prin împărtășirea carismei.  . 

3. Le Site Web FamVin  

În al treilea rând, biroul Familiei Vincențiene va fi responsabil de site-ul oficiale al 

Famvin (http://famvin.org/) sub supravegherea Comitetului Executiv la Familiei 

Vincențiene. De când a fost înființat, acum aproape două decenii, și până astăzi site-ul 

a fost doar sub responsabilitatea Lazariștilor, susținut foarte puțin din punct de vedere 

financiar de câteva ramuri ale Familiei Vincențiene. Dorim ca Familia Vincențiană să-și 

asume în întregime responsabilitatea acestui site, mai ales în ceea ce privește 

acoperirea evenimentelor importante din cadrul Familiei, activitățile și eforturile de 

colaborare trăite în cadrul Familiei Vincențiene. Este oportun și important ca direcțiunea 

Biroului Familiei Vincențiene să-și înceapă activitatea în timpul ”Anului Colaborării în 

Familia Vincențiană”. 

Această schimbare la nivelul gestionării site-ului va fi de asemenea «ad-experimentum» 

pe o perioadă de trei ani.   



 

Lărgirea Comitetului Executiv al Familiei Vincențiene  

În afara chestiunilor privind sediul, echipa de coordonare și site-ul Biroului Familiei 

Vincențiene am decis lărgirea Comitetului Executiv al Familiei Vincențiene în care am 

inclus alte trei noi ramuri. Pentru moment comitetul actual va rămâne format din 

superiorul general al Congregației pentru Misiune (lazariștii) și un asistent, superioara 

generală a Fiicelor Carității și o asistentă, președinta internațională a AIC și o asistentă 

și președintele internațional al Societății Sfântul Vincențiu de Paul și un asistent. 

Conform discuțiilor pe care le-am avut în timpul întâlnirii din ianuarie insist ca 

președintele sau superiorul/superioara general/ă să participe la aceste întâlniri 

împreună cu un asistent/ă ales/aleasă de ei. O dată invitația acceptată aceștia vor 

participa la atelierul de Leadership al Familiei Vincențiene la Roma în ianuarie 2016. În 

timpul acestei întâlniri vom discuta despre un regulament simplu de bază pentru Birou și 

despre alte puncte asemănătoare.  

Am luat aceste decizii în urma informațiilor primite din partea CEFV și Comisiilor 

Familiei Vincențiene internaționale. Am convingerea fermă că  acțiunile întreprinse vor 

da un nou impuls și vor face să crească munca CEFV pentru ca la final, să întărească 

Familia Vincențiană.  

Fratele vostru în Sfântul Vincențiu  

G. Gregory Gay, C.M. 

Superior General 

 

                                                                                                                               Traducerea: sora Magdalena 


