Campanie de promovare AC
- Septembrie 2017 –
Titlu/Temă

În ACțiune, împreună cu Cristos

În acest an, campania de promovare AC pune accent pe inițiativa comună a creștinilor care se
regăsește în grupările asociative.
Ne propunem pentru perioada următoare să facem asociația și specificul ei cunoscute. Pentru
anul asociativ 2017 – 2018, asociația are în vedere o promovare globală, pe parcursul întregii
luni septembrie.
Ce vrem noi să facem prin această lună de promovare?
1. Să reaprindem flacăra grupului parohial AC prin activități progresive care să reintroducă
membrii în specificul AC și în slujirea lor pentru Cristos, prin comunitatea din care fac
parte.
2. Să încurajăm copiii, tinerii și adulții care sunt în căutarea unei modalități concrete de
trăire a credinței să cunoască familia Acțiunii Catolice și să se alăture inițiativelor
parohiale care stau sub coordonarea AC.
3. Să atragem noi membri să adere la asociație și să își însușească valorile ei.
Și în acest an săptămânile vor păstra tematicile laturilor după care activitățile AC sunt
structurate, în ordine aleatorie: formativă, caritativă, liturgică și cultural-recreativă. În același
timp, vrem să promovăm și structura asociativă: sectoare și Consiliu Diecezan.
În cadrul fiecărei săptămâni, activitatea de promovare coordonată la nivel diecezan va fi
următoarea:
- Pe Facebook va fi disponibilă o ramă foto (tip aplicație) pe care vă invităm să o folosiți la
fotografia de profil
- În timpul săptămânii, pe site va apărea un scurt material – mărturii a 4 membri
(1/săptămână) care fac parte din Acțiunea Catolică și ce înseamnă acest lucru pentru ei:
- Pentru fiecare săptămână, avem o paletă de activități specifice pe care le propunem
asociațiilor parohiale
Implementare:
Săptămâna I: 1 – 10 septembrie – LITURGICĂ
Materialul de pe site: mărturia unui copil
Propuneri de activități:
 participarea și animarea sfintei Liturghii (citirea lecturilor și a rugăciunii credincioșilor,
oferirea darurilor), membrii pot purta însemnele AC (cămașa, cravata, insigna). Oferim
sfânta Liturghie ca mulțumire pentru anul asociativ precedent; O propunere frumoasă




este ca grupul AC să se îngrijească de toate sfintele Liturghii duminicale din această
săptămână: este o modalitate simplă de a face transparentă activitatea și deschiderea
grupului parohial.
organizarea recitării Coroniței Divinei Milostiviri/Rozariului cu întreaga comunitate;
organizarea unei adorații euharistice, cu invitarea întregii comunități.

Săptămâna II: 11 – 17 septembrie– CARITATIVĂ
Materialul de pe site: mărturia unui tânăr
Propuneri de activități:
 Se pot strânge haine,alimente, jucării pentru copiii din familiile defavorizate din
comunitate;
 Se poate organiza un târg de prăjituri, iar din banii strânși se pot cumpăra rechizite pentru
copiii care nu au posibilități materiale;
 Se pot face vizite la bolnavi, în spital sau în centrele de plasament;
Săptămâna III: 18 – 24 septembrie –FORMATIVĂ
Materialul de pe site: mărturia unui adult/familie
Propuneri de activități:
 pregătirea unei cateheze despre alegeri de viață/prietenie/încredere, etc;
 vizionarea unui film care va reprezenta ulterior suportul unei discuții deschise între
spectatori;
 dezbateri pe diverse teme: ex. Cum îmi aleg prietenii?, Despre lumea digitală și relațiile
interpersonale
Încurajăm grupurile parohiale să desfășoare activități în cadru larg, pentru întreaga comunitate,
invitând direct și deschis pe oricine dorește să se alăture.
Săptămâna IV: 25 septembrie – 1 octombrie – CULTURAL – RECREATIVĂ
Materialul de pe site: mărturia unui preot/persoană consacrată
Propunerile de activități:
 serate
 competiții sportive
 game night
 carnaval intersectorial
Încurajăm grupurile parohiale ca, la aceste activități, membrii să aducă și un prieten de-al lor
care nu cunoaște atât de bine asociația. Este o ocazie potrivită să cunoască alți oameni, să-și facă
prieteni noi, să fie încurajați să se alăture AC.

