
 

Dragi responsabili și membri ai Familiei Vincențiene, 

 

 Așa cum am anunțat în cadrul  întâlnirii internaționale a Familiei Vincențiene de la Roma 

din luna ianuarie, anul 2017 va fi marcat de aniversarea a 400 de ani de la nașterea carismei 

vincențiene.  

 Comisia de Colaborare a Familiei Vincențiene, după ce a primit aprobarea Comitetului 

Executiv al Familiei Vincențiene precum și o primire entuziastă din partea delegaților de la Roma, 

vă prezintă Propunerea Mondială a Familiei Vincențiene pentru celebrările din acest an.  

 O informație specială pentru responsabilii internaționali: Aveți grijă ca planul de lucrul al 

ramurii voastre să fie trimis înainte de 1 octombrie 2016 părintelui Joe Agustino, CM, la adresa de 

email vfo@famvin.org. 

 Domnul să binecuvânteze toate eforturile pe care le facem pentru a-i primi pe străinii din 

mijlocul nostru.  

 

 

Gregory Gay, C.M. 

Superior general 

 

mailto:vfo@famvin.org


« Am fost străin și voi m-ați primit… » 

Propunerea mondială a Familiei Vincențiene pentru a celebra în 
2017  aniversarea a 400 de ani de carismă vincențiană 

 
 În 2017 celebrăm aniversarea a 400 de ani de la nașterea carismei 
vincențiene. S-a întâmplat în anul 1617;  în timp ce predica în biserica parohială din 
Châtillon, sfântul Vincențiu a cerut comunității parohiale să-și asume 
responsabilitatea unei familii sărace din parohie care era grav bolnavă și avea 
nevoie de hrană și ajutor. Familia a fost salvată datorită răspunsului masiv pe care 
oamenii l-au dat apelului la acțiune și în continuare sfântul Vincențiu a înțeles că, 
pentru a fi eficace, caritatea trebuie să fie bine organizată – un eveniment ce a 
schimbat lumea  în ultimii 400 de ani.  
 Această întâmplare dă viață unui pasaj din evanghelie foarte drag în vocația 
vincențiană și pe care îl împărtășim cu toții – Matei 25,35: «Am fost străin și voi m-ați 
primit». Când întindem mâna și îi ajutăm pe străinii din mijlocul nostru noi ne 
demonstrăm solidaritatea cu acest eveniment de la Châtillon și unitatea în vocația 
vincențiană – redăm în comunitatea noastră exemplul bunului samaritean.  
 Cine sunt străinii din mijlocul nostru? Răspunsul este foarte variat – refugiații 
care fug din calea opresiunii și a sărăciei, cei care se mută dintr-o parte în alta a țării 
din cauza războiului civil, emigranții în căutarea unei vieți noi, oamenii străzii, cei 
care se luptă singuri cu o boală fizică sau mentală, cei discriminați din cauza 
credinței, a rasei sau a culorii, persoanele singure și vulnerabile, tineri și bătrâni. 
Multe dintre aceste persoane și dintre aceste probleme reprezintă deja zone 
familiare ale activității pentru membrii Familiei Vincențiene la scară mondială. Însă, 
putem să facem mai mult? Există forme noi de sărăcie care apar și la care suntem 
chemați să răspundem? 
 Pentru a celebra aniversarea a 400 de ani de la nașterea carismei 
vincențiene, responsabilii internaționali ai Familiei Vincențiene doresc să-i invite pe 
toți membrii Familiei Vincențiene din lumea întreagă să examineze modul în care i-
am putea primi mai bine pe cei străini în comunitățile noastre și să-i punem în 
centrul aniversării a 400 de ani de carismă vincențiană. 
 Anul primirii celor străini se va derula în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 
2017 și va fi lansat oficial de părintele Gregory Gay, superiorul general al 
Congregației Misiunii, pe 15 mai 2016 în ziua de Rusalii.   
 Această dată este importantă pentru Familia Vincențiană pentru că 
marchează finalul anului Colaborării și în același timp lansează un apel la acțiune și 
o invitație pentru a descoperi mijloacele concrete pentru a-i întâlni pe străinii din 
mijlocul nostru. Această dată ne unește mai strâns cu Biserica universală care, sub 
conducerea papei Francisc, celebrează Jubileul extraordinar al Milostivirii. 
 Începând cu data de 15 mai 2016 responsabilii internaționali ai Familiei 
Vincențiene își vor asuma responsabilitatea elaborării unui proces de reflecții și 
consultări în cadrul ramurii din care fac parte, în strânsă colaborare cu organismele 



lor regionale și naționale. Toți sunt invitați să se concentreze asupra următoarelor 
întrebări: 
 

 Cine sunt străinii din mijlocul nostru? 
 Cum îi susținem în momentul de față? 
 Ce nevoi noi apar? 
 Cum am putea răspunde acestor nevoi? 
 Suntem în situația de a fi chiar noi străinii care au nevoie să fie primiți? 

 
 Această consultare și ideile noi care vor veni ne vor permite, fiecărei ramuri a 
Familiei Vincențiene, să elaborăm, până în luna octombrie, un plan de activități pe 
care să-l punem în practică în 2017. Acest plan de activități va fi transmis Comisiei 
de Colaborare a Familiei Vincențiene care va coordona și susține aceste activități la 
scară mondială prin redactarea de materiale de reflecție și celebrare, dar și de 
promovare a anului  a activităților realizate pe site-ul  famvin.org. Comisia va avea 
responsabilitatea să elaboreze raportul final despre rezultate și impactul avut de 
această inițiativă. Aceasta se va realiza la jumătatea anului 2018 pentru a putea 
evalua rezultatele acțiunilor noastre la scară mondială.  
 Dacă Familia Vincențiană are legături strânse pe teren, îi încurajăm pe toți să 
colaboreze la nivel local, regional, național sau internațional. Așa cum a recunoscut 
și sfântul Vincențiu suntem mai buni și mai eficace dacă lucrăm împreună.  
 Primirea străinilor din mijlocul nostru trebuie să fie considerată o invitație și 
pentru cei care împărtășesc (sau ar putea fi interesați de) valorile noastre 
vincențiene, misiunea sau spiritualitatea noastră. Persoanele pe care le ajutăm sunt 
și ele capabile să-i primească pe cei străini ca noi, dacă le invităm să o facă. 
Aceasta nu depinde de putere sau de bogăție, nici de ierarhie. Este o ocazie pentru 
ca toți să facă parte din familia noastră și să participe la celebrările din acest an.  
 
Traducere  
Sora Magdalena Hârbu 


