


Carisma acestui gigant al carităţii este iubirea concretă care înfruntă

problemele şi le rezolvă nu din spirit filantropic, ci pentru că îl vede în

cel care suferă pe Isus însuşi care spune: “Îmi era foame şi mi-aţi dat

să mănânc; îmi era sete şi mi-aţi dat să beau…“ (Mt 25,31)



« Să-l iubim pe Dumnezeu, fraților, să-l 
iubim pe Dumnezeu cu puterea brațelor și 

sudoarea frunții; »



”Am nevoie de tine!” Am nevoie de colaborarea ta pentru

a realiza ceva împreună. Așa a trăit Vincențiu relația cu

Dumnezeu, cu ceilalți și în mod deosebit cu săracii.

Viața lui s-a schimbat; a colaborat cu multe persoane, cu

săracii și cu Dumnezeu pentru marea operă a

activităților de caritate. Astăzi suntem invitați să facem

această experiență, avem nevoie de săraci și de ceilalți

pentru a continua marea operă vincențiană..



Familia vincențiană a fost fondată de

Sfântul Vincențiu de Paul, care, a

descoperit carisma de slujire și

evanghelizare a săracilor și a împăr-

tășit descoperirea sa cu alții.





Primele ramuri ale Familiei Vincențiene, fondate de Sfântul Vincențiu

de Paul:

- Confreria de Caritate 1617

- Congregația Misiunii 1625

- Compania Fiicele Carității 1633

Astăzi sunt peste 250 de asociații, cu peste două milioane de oameni 

care trăiesc această carismă. Plecând de la acest fapt și din dorința de a 

ne cunoaște între noi, superiorul general al Familiei Vincențiene, pr. G. 

Gregory Gay, CM, a declarat Anul Colaborării, anul care a început în 

ziua de Rusalii, 24 mai 2015 și se va încheia în ziua aceleași sărbători, 

adică pe 15 mai 2016. 



Părintele Gregory Gay ne spune că: Este timpul ca, să începem să 

stăm împreună, noi, membrii ai numeroasei Familii Vincențiene, 

care avem aceeași carismă, aceeași inspirație, însă organizații 

diferite, și să găsim timp să ne cunoaștem și să ne acceptam 

diferențele care formează bogația noastră



COGREGAȚIA MISIUNII  1625

Doamna de Gondi



COMPANIA FIICELOR CARITĂȚII

Luiza de Marillac



SURORILE DE CARITATE ALE SFINTELOR 
BARTOLOMEA CAPITANIO ŞI VICENZA GEROSA 
("MARIA BAMBINA")



SOCIETATEA SFÂNTUL VINCENȚIU DE PAUL

Două secole mai târziu putem aminti de Societatea SfântulVincențiu de Paul, 1833. Frédéric

Ozanam, în școala Sfântului Vincențiu de Paul reprezentată prin sora Rosalie Rendu, a înțeles

foarte bine profitul enorm și eficacitatea pe care lucrul în comun al personelor care slujesc în

Caritatea lui Isus pot să le ofere săracilor în diversitatea sărăciei lor.

Frederic Ozanam Rosalie Rendu



Activitatea Conferințelor din Dieceza de Iași

CONFERINȚA :

• Coborârea Duhului Sfânt  – Adjudeni

•Coborârea Duhului Sfânt  – Bălțați

• Sfântul Anton de Padova  – Iași

•Sfânta Tereza a Pruncului Isus  – Iași

•Sfântul Iosif – Onești

•Sfânta Tereza a Pruncului Isus  – Roman

•Sfântul Anton de Padova – Târgu Frumos

•Sfântul Ieremia Valahul – Tomești, Iași



CONGREGAȚIA SURORILOR DON MORINELLO

În 1924,Don Morinello, fondează congregația ce astăzi îi poartă numele 

”Surorile Săracilor Don Morinello”

Caritatea milostivă și primitoare, ea își are izvorul in figura evanghelică a ”bunului 

samaritean” care în acest caz după spusele fondatorului, este însuși Isus, care cere 

suroriilor morinello de a primi, de a susține, de a oferi asistență și îngrijire aproapelui 

atăt trupește cît și sufletește motivate fiind de cuvintele contemplate ale fondatorului 

”mie mi l-ai făcut” și ”se privește Isus și se vede omul, se privește omul și se vede Isus”. 



SURORILE DE CARITATE ALE SFÂNTULUI 
APOSTOL PAUL

Congregația ”Surorilor de 

Caritate ale Sfântului Apostol 

Paul” a fost înființată în 

Anglia, la 26  iunie 1847, de 

către o soră de origine 

franceză pe nume Genevieve 

Dupuis



Grupuri de discuții, întrebări pentru participanți:

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?



2017  - 400 DE ANI DE CARISMĂ 
VINCENȚIANĂ



ANUL 2017 VA FI ANUL PRIMIRII 
STRĂINILOR

Superiorul general alFamiliei Vincențiene ne îndeamnă să

medităm asupra acestor 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?



Să fim deci milostivi și să arătăm milostivire față 
de toți; să mângâiem toți săracii pe care îi 

întâlnim, 

să-i învățăm în câteva cuvinte pe toți neștiutorii 
ce trebuie să știe și să facă pentru a se 

mântui.» (SV XI, 340).


