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     ,,…Săracii  sunt  printre  noi  și  putem  pune  degetul  și  mâna  pe  rănile lor; urmele lăsate 

de spinii coroanei sunt vizibile… Nu ai cum să nu vezi; ar trebui să cădem în genunchi și să 

spunem ca apostolul Toma: ,,Domnul meu și Dumnezeul meu!”Voi sunteţi stăpânii noștri iar noi  

vom fi servitorii voștri.Voi sunteţi pentru noi icoana lui Dumnezeu pe care nu-l vedem și 

deoarece nu-l putem iubi altfel, îl iubim în persoana voastră.’’    

                                                                                                                      Frederic Ozanam 

 

 

       Dragi fraţi vincenţieni, conștienţi  de adevărul cuvintelor  atât de actuale ale lui Frederic 

Ozanam, iată că suntem astăzi prezenţi aici la București, la cea de a XIX-a Conferinţă Naţională 

a Uniunii Asociaţiilor Caritative ,,Sfântul Vincenţiu de Paul” din România. Am venit să dăm 

mărturie despre Isus prezent în săracii și nevoiașii pe care îi slujim și ajutăm, animaţi de aceeași 

dragoste necondiţonată pe care Vincenţiu de Paul, Luisa de Marillac și Frederic Ozanam au 

demonstrat-o prin tot ceea ce ei au simţit, întreprins și realizat pentru slujirea aproapelui. 

  Cunoaștem cu toţii viaţa lui Frederic Ozanam; el a știut ce înseamnă sărăcia, pierderea celor 

dragi, boala. Şi-a exprimat credinţa, a scris despre ea și a apărat-o într-o perioadă în care era 

periculos să te numești creștin. Speranţa sa era fundamentată pe prezenţa lui Cristos în Biserică și 

a fost trăită profund în momentele de dificultate.Viziunea sa bazată pe ideea de dreptate socială 

și pace pentru întreaga omenire a descoperit-o în Evanghelie  și a concretizat-o în celebrele 

cuvinte:,,aș vrea să cuprind lumea întreagă într-o reţea de caritate”. 

  Asemenea lui, membrii  Societăţilor Sf. Vincenţiu de Paul înfiinţate în cei 152 de ani de la 

moartea sa sunt chemaţi să îndeplinească aceeași misiune de regenerare a Societăţii, să lucreze 

pentru răspândirea dreptăţii sociale, să-și ofere prietenia și sprijinul persoanelor pe care 

Societatea îi slujește. Prin istoria  vieţii lui, el ne arată cum să facem faţă acestei provocări prin 

credinţă, speranţă și dragoste bazată mereu pe fapte concrete. 



În vederea împărtășirii experienţelor noastre spre binele semenilor noșri, permiteţi-mi să prezint 

datele statistice ale Conferinţelor noastre . 

La sfârșitul anului 2014, în România activează 30 de Conferinţe:17 Conferinţe din Grupa I-

Arhidieceza de București și Dieceza de Iași și 13 Conferinţe din Grupa a II-a, Arhidieceza de 

Alba Iulia și Dieceza de Timișoara.  În luna noiembrie s-a primit cererea de aderare la Uniune a 

Conferinţei ,,Maica Domnului Milostivă” din comuna Turţ, jud. Satu-Mare. 

Din datele statistice primite până la data realizării acestui material, rezultă că la finele anului 

2014 Conferinţele vincenţiene din România cuprindeau un număr de 398 de membrii, dintre care 

92 bărbaţi și 306 femei. Grupa I  cuprinde un număr de 291 membri iar Grupa a II-a, 107 

membri. Ca și în anii precedenţi, se constată că majoritatea este formată din membri cu vârste 

între 50-70 de ani. Uniunea are un număr de 68 de membri tineri, cu vârste sub 40 de ani. Alături 

de romano- și Greco-catolici, în cadrul Conferinţelor  activează și membri de alte confesiuni 

religioase, conform tradiţiei ecumenice cuprinsă și în Statutul Internaţional.  

În anul 2014 activitatea practică a Conferinţelor vincenţiene din România s-a desfășurat 

mulţumitor.Cu sprijin autohton dar și extern, s-a acordat ajutor material unui număr de 5473 de 

persoane, constând în  sprijin material, alimente de bază, medicamente, îmbrăcăminte și 

încălţăminte.Au fost vizitaţi și asistaţi bolnavi și bătrâni de la aziluri și spitale,centre de bătrâni, 

precum și copii de la centre special și de la case de copii. Partenerii nostri din Austria și din 

Anglia și Ţara Galilor ne-au acordat sprijin financiar și material pentru ajutorarea săracilor și 

pentru organizarea taberelor de vară pentru copii. Mulţumim pentru ajutorul lor . 

Întâlnirea anuală a avut loc la București, între 23-24 mai, de Conferinţa Sf. Anton.    Mulţumiri 

d-nei președinte Georgeta Răchiţeanu pentru organizare și pentru buna desfășurare a întâlnirii. 

În luna septembrie , la Întâlnirea de toamnă a Grupei I, care a avut loc la Iași, Conferința ”Sfânta 

Tereza a Pruncului Isus”, am fost vizitaţi de fraţii noștri vincenţieni din Anglia: Terry Brown, 

responsabil cu proiecte internaţionale și Mary Abel, responsabil cu parteneriatele. Cu această 

ocazie, ei au vizitat Conferinţa din Câmpulung Muscel, cea din Târgu Frumos, din Adjudeni și 

cele două Conferinţe din Iași , fiind plăcut impresionaţi de primirea făcută și de activităţile 

prezentate de aceste Conferinţe. Se cuvin mulţumiri  și din partea noastră celor care au făcut  

posibil ca aceste întâlniri să se desfășoare atât de bine. Întâlnirea de toamnă a Grupei a II-a s-a 

desfășurat la Racu Ciuc.Mulţumiri  organizatorilor și pe această cale. 

Formarea vincenţiană s-a desfășurat și în vara anului 2014, fiind structurată în două etape: la 

București și la Bălţaţi. Ca și în anii precedenţi, aportul substanţial al sorei Magdalena, al fratelui 

Celestin și al coordonatorilor Ana Doboș și Adrian Petruţ a făcut ca aceste zile de colaborare să 

aducă participanţilor noi cunoștinţe în formarea lor vincenţiană. Programul dinamic și atelierele 

cu tematici utile și variate au fost de un real folos. Mulţumim pentru inimoasa lor implicare și 

dăruire. 



 

De ziua patronului nostru, Sf. Vincenţiu de Paul, a fost lansat site-ul Uniunii noastre, 

svpromania.ro 

  Este un spaţiu de exprimare a tuturor  Conferinţelor vincenţiene din România, de colaborare 

între membrii Conferinţelor noastre. El cuprinde știri, informaţii din  activitatea naţională și  

internaţională, materiale pentru formarea și dezvoltarea spirituală a  fiecărui vincenţian și nu 

numai. Cei care au făcut posibil ca acest site să fie reconstruit în forma actuală  sunt Ana Doboș , 

Adrian Petruţ, Ramona Oberșterescu , părintele Virgil Fechetă și Eva Peter, îndrumaţi de 

informaticianul Andrei Petruţ. Fie ca acest site să ilustreze cât mai multe și rodnice activităţi ale 

vincenţienilor  în slujba celor care trăiesc în sărăcie. 

Aș dori să închei cu un fragment dintr-un articol al unei fiice a carităţii, sora Julma Neo: 

….Suntem deţinătorii unei uriașe moșteniri…suntem fii și fiice a doi mari profeţi ai 

carităţii:Sfântul Vincenţiu de Paul și Sfânta Luiza de Marillac. Avem în noi genele lor. Să 

strângem legăturile!Cu o fraternitate prezentă  pe toate continentele, avem un mare potenţial ca, 

împreună în Cristos ,noi, vincenţienii,să facem diferenţa .Fidelitatea faţă de această moșenire ne 

obligă să fim profeţi ai carităţii în lumea de astăzi, să fim profeţi care aduc speranţă.” 

Vă mulţumesc și Domnul să vă binecuvânteze. 

 

Peter Eva Maria 
Președinta Uniunii Asociațiilor Caritative ,,SFÂNTUL  VINCENŢIU DE  PAUL’’  din România 

 

Bocșa,  2 iulie 2015 

 

 

 

 

 

 

 


