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Publicaţie lunară a Acţiunii Catolice, sectorul adulţi 
Anul VII, nr. 9 (81), septembrie 2021 

 

Familia - o inimă mare 
 

 
Vacanța mare și concediile se apropie de final și revenim fiecare la 

activitățile obișnuite toamna. Luna septembrie este luna promovării 
Acțiunii Catolice. Se recomandă să ne cunoaștem rădăcinile, să trăim 
frumusețea prezentului, să alegem să fim activi și să descoperim visul 
din inimă. 

A face parte din Acțiunea Catolică înseamnă a rămâne în interiorul 
grupului împreună. Este o alegere a fidelității față de Dumnezeu, de 
Biserică, de omenire, de lumea întreagă, prin care ne demonstrăm DA-ul 
zi după zi. 

Suntem invitați să devenim fiecare personal apostoli, susținători ai 
Acțiunii Catolice, încurajând copiii, tinerii sau adulții din propria familie, 
sau pe cei din propria comunitate să aibă curajul aventurii de a fi membri 
activi ai acestei asociații care vrea să fie o inimă mare pentru întreaga 
Biserică. 
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Iacob 14-24 

Ce folos, fraţii mei, dacă cineva spune că are credinţă, dar nu are 
fapte; oare poate credinţa să-l mântuiască? Dacă un frate sau o 
soră sunt lipsiţi de îmbrăcăminte şi de hrana de toate zilele şi 
cineva dintre voi le-ar spune: „Mergeţi în pace, încălziţi-vă şi 
săturaţi-vă!”, dar nu le daţi cele necesare pentru trup, ce folos? 
La fel şi credinţa, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăşi. 
Dimpotrivă, va spune cineva: „Tu ai credinţă, iar eu am fapte; 
arată-mi credinţa ta fără fapte, iar eu îţi voi arăta credinţa cu 
faptele mele!”. Tu crezi că este un singur Dumnezeu? Bine faci! Şi 
diavolii cred şi se cutremură. Dar vrei să ştii, om fără de minte, că 
credinţa fără fapte este zadarnică? Oare Abraham, părintele 
nostru, nu pentru fapte a fost justificat aducându-l pe Isáac, fiul 
său, pe altarul [de jertfă]? Vezi că credinţa lucra împreună cu 
faptele lui şi că prin fapte credinţa este desăvârşită? Astfel s-a 
împlinit Scriptura care spune: „Abraham a crezut în Dumnezeu şi 
i s-a considerat spre justificare” şi a fost numit prietenul lui 
Dumnezeu. Deci vedeţi că omul este justificat prin fapte şi nu 
numai prin credinţă. 

 

 
În afară de cercul mic format din soți și din copiii lor, există 

familia lărgită, care nu poate să fie ignorată. De fapt, „iubirea 
dintre bărbat și femeie în căsătorie și, în formă derivată și 
amplificată, între membrii aceleiași familii – între părinți și copii, 
între frați și surori, între rude – este însuflețită și împinsă 
neîncetat, pas cu pas, de un dinamism interior care duce familia la 
o comuniune mereu mai profundă și mai intensă, fundamentul și 
sufletul comunității conjugale și familiale”. În acest domeniu se 
inserează și prietenii și familiile prietene, precum și comunitățile 
de familii care se susțin reciproc în dificultăți, în angajarea socială 
și în credință. 
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Această familie lărgită ar trebui să primească cu multă iubire 
fetele mame, copiii fără părinți, femeile singure care trebuie să 
ducă înainte educația copiilor lor, persoanele cu neputințe care 
cer mult afect și apropiere, tinerii care luptă împotriva unei 
dependențe, persoanele necăsătorite, cele despărțite sau văduve 
care suferă singurătatea, bătrânii și bolnavii care nu primesc 
sprijinul copiilor lor, ajungând să includă în sânul lor „chiar și pe cei 
mai căzuți în conduita lor de viață”224. Poate să ajute și la 
compensarea fragilităților părinților, sau să descopere și să 
denunțe în timp posibile situații de violență sau de abuz îndurate 
de copii, dându-le o iubire sănătoasă și un sprijin familial când 
părinții nu pot să le asigure aceasta. (Papa Francisc, Amoris laetitia 
- despre iubirea în familie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Cât din iubirea mea este cu adevărat adresată celuilalt? 

2. Cum exprimăm credință din viață noastră, prin fapte? Azi 
ce faptă am făcut pentru aproapele meu? 

3. Ca membru al Acțiunii Catolice cum mă implic prin fapte în 
promovarea organizației și trăirea credinței? Care sunt 
valorile creștine pe care le trăiesc în grupul parohial? 
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Fiind luna de promovare a Acțiunii Catolice, ne propunem: 
- să începem această lună cu mult curaj: curajul de a ieși din 
anonimat și de a fi activi prin fapte de credință ,curajul de a oferi 
„ceea ce ai, ce ești, ce poți”. Să avem curajul de a purta însemnele 
AC (tricou, cravată, insignă, mască) la fiecare activitate a 
organizației; 
- o întâlnire cu grupul de copii și tineri și alte organizații parohiale 
pentru comuniune și împărtășirea experiențelor din Acțiunea 
Catolică; 
- să oferim din timpul nostru și familiei lărgite, iar acolo unde este 
cazul, să ajutăm, să încurajăm cu un sfat, o vorbă bună, să fim 
exemple astfel încât viață noastră să influențeze în bine viețile 
celor din jur. 
 

 
„Faptele din credință, întăresc credința. Credința produce fapte.” 

Lev Tolstoi 

 
 
 
 
 

 
Îți mulțumesc Doamne pentru toți oamenii minunați pe care mi-i 
scoți în drumul meu. Prin ei te simt, te cunosc și am posibilitatea să 
învăț despre mine, despre ține și despre lumea în care trăiesc. 
Nimeni și nimic nu este întâmplător în viață noastră. Fiecare din 
noi reprezintă un dar pentru ceilalți. De aceea mă bucur, 
mulțumesc și sunt recunoscătoare, Doamne! Amin.
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