
Dragi confrați vincențieni, 

 

Foarte curând se va sfârși acest an și noi ne apropiem de minunatul eveniment plin 

de Bucurie și Jubilare pentru a primi sosirea Pruncului Isus, Domnul și Mântuitorul 

nostru. Acest timp de sărbătoare i se datorează doar Lui.  

Să împărtășim acest timp de bucurie nu doar cu familia și prietenii, dar și cu prietenii 

noștri aflați în nevoi pe care îi slujim cu fidelitatea și cu care împărtășim iubirea lui 

Dumnezeu; să avem grijă de ei pentru a le permite să ducă o viață demnă de acest 

nume! 

Ca Vincențieni ne construim viața și slujirea în jurul a 5 virtuți vincențiene: 

simplitatea, umilința, blândețea, entuziasmul și sfințenia. Isus provine dintr-o familie 

simplă formată din Maria și Iosif și a dus o viață simplă ca fiul tâmplarului. Fericita 

Fecioara Maria ,o  femeie plină de har și de blândețe, l-a iubit atât de mult pe Fiul ei 

Isus și și-a făcut atâtea griji pentru el. Au dus împreună o viață umilă și simplă, dar 

plină de  ardoare, plină de Dumnezeu, plină de sfințenie. Un Mântuitor ni s-a născut 

datorită răspunsului umil dat de Fecioara Maria de a deveni mama lui Isus. 

Lumea de astăzi cunoaște atâtea și atâtea chinuri și suferințe, fără să uităm de 

numeroasele persoane sărace și vulnerabile care sunt neglijate. În afara ajutorului pe 

care li-l dăm pentru a le ușura suferințele, dincolo de grija și atenția pe care le-o 

acordăm, să ne rugăm pentru ca Dumnezeu în nemărginita sa milostivire și bunătate 

să-i ia în brațe  și să-i scape de sărăcie. Dumnezeu deține controlul și știe ce e mai 

bine pentru ei. Noi să facem tot ce putem și Dumnezeu va face restul. Să dea 

Domnul să fie pace pe pământ! 

Ca Vincențieni și mărturisitori ai lui Cristos să ducem dragoste și veselie celor care 

trăiesc în nevoi, mai ales acum de Crăciun; să ne angajăm să răspundem cu 

fidelitate la chemarea sa și să ne străduim să redăm speranța și pacea lui Isus 

tuturor celor pe care îi slujim. ”Fericiți cei milostivi,pentru că ei vor [afla] milostivire. 

Fericiți cei curați la inima pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu”. Mt. 5. 7-8. 

Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările cu care ne-a copleșit, pe noi și 

familiile noastre de-a lungul acestui an. Ne adunăm împreună să celebrăm marea 

sărbătoare a nașterii lui Isus cu iubire și bucurie în inimi.  

Să iubești o persoană înseamnă să vezi în ea chipul lui Dumnezeu. Să-l vedem pe 

Dumnezeu în prietenii noștri nevoiași și să împărtășim cu ei iubirea lui Dumnezeu. 

”Orice faptă  facem pentru cei mai nevoiași este o rugăciune, dacă aceasta este 

motivată de Caritate, care nu este altceva decât iubirea ce vine din har” – Sfântul 

Vincențiu. 

În numele Consiliului General Internațional doresc să vă prezint recunoștința mea 

pentru devotamentul și eforturile depuse în continuarea misiunii și a vocației în 



apostolatul vincențian și pentru că ați avut grijă de cei mai nevoiași și v-ați făcut timp 

pentru ei. Toate acestea au făcut diferența în viața lor, le-au dat speranță și un viitor 

mai bun. Continuați-vă munca! 

Să ne bucurăm și să celebrăm marea sărbătoare a Crăciunului! Să ne unim în 

rugăciune cerând Duhului Sfânt să ne călăuzească și să ne lumineze viața și munca 

din sânul Conferinței. Cerem mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, a Sfântului Vincențiu 

și a Fericitului Frederic Ozanam. 

Ne facem deosebită plăcere, soției mele Rosalind și mie să vă urez vouă, tuturor 

Vincențienilor, și familiilor voastre Sărbători Fericite de Crăciun pline de 

binecuvântarea lui Dumnezeu și un An Nou plin de pace și speranță.  

Cu iubire, har și binecuvântarea lui Dumnezeu. 

Fratele vostru în slujirea umilă a lui Cristos. 

 

Dr. Michael Thio 

Președinte general 

Traducere: sora Magdalena 


