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1 
Contextul în care trăim 



Timpurile pe care le trăim 
ne determină să schimbăm 

obișnuințele noastre,  
să revedem schemele  

și să ne construim planurile 
pe criterii diferite.  



 
Acțiunea Catolică,  

este chemată să dea 
răspunsul ei  

tuturor acestor provocări. 



Trăim și noi experiența 
apostolilor lui Isus 

dezamăgiți și obosiți  
după o noapte întreagă  

de osteneală  
fără să fi prins vreun pește. 



 Lc 5,1-11 

Pe când mulţimea  
îl îmbulzea ca să asculte 

cuvântul lui Dumnezeu, iar 
el stătea lângă lacul 

Genezaret, Isus a văzut două 
bărci care stăteau lângă 

ţărm, iar pescarii, coborâţi 
din ele, spălau năvoadele.  



Suindu-se în una din bărci, 
care era a lui Simon,  

l-a rugat s-o îndepărteze 
puţin de la mal.  

Aşezându-se, învăţa 
mulţimile din barcă.  



Când a terminat de vorbit,  
i-a spus lui Simon: Înaintează 

în larg şi aruncaţi-vă 
năvoadele pentru pescuit!”. 
Răspunzând, Simon i-a spus: 
Învăţătorule, toată noaptea 

ne-am chinuit, dar nu am 
prins nimic. Însă la cuvântul 
tău, voi arunca năvoadele”.  



Şi, făcând aceasta, au prins 
aşa o mare mulţime de peşti, 
încât li se rupeau năvoadele.  

Atunci au făcut semne 
însoţitorilor lor din cealaltă 

barcă să vină pentru a-i ajuta. 
Ei au venit şi au umplut 

amândouă bărcile, încât erau 
gata să se scufunde. 



Văzând aceasta, Simon Petru 
a căzut la picioarele lui Isus, 

spunând: „Îndepărtează-te de 
mine, căci sunt un om 

păcătos, Doamne!”.  Pentru că 
îl cuprinsese teama pe el şi pe 

toţi care erau cu el  
pentru pescuirea pe care  

au făcut-o împreună;  



la fel şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii 
lui Zebedeu, care erau 

însoţitorii lui Simon. Însă Isus 
i-a spus lui Simon: „Nu te 

teme, de acum înainte vei fi 
pescar de oameni!”. După ce 

au dus bărcile la mal, părăsind 
toate, l-au urmat pe Isus. 



Tocmai pentru a spulbera 
dezamăgirea și resemnarea, 

Cristos îi cere lui  
Simon Petru: „Înaintează în 

larg şi aruncaţi-vă năvoadele 
pentru pescuit!”.  



Petru nu ezită să îi comunice 
Mântuitorului eșecul trăit, 

dar și încrederea în cuvântul 
său: „Învăţătorule, toată 

noaptea ne-am chinuit, dar 
nu am prins nimic. Însă la 

cuvântul tău,  
voi arunca năvoadele”.  



Încrederea în cuvântul lui 
Cristos primește răsplata 
unei minuni care devine 

semnul abundenței harului 
lui Dumnezeu, deoarece „au 

prins aşa o mare mulţime  
de peşti, încât li se rupeau 

năvoadele”. 



 
În criza pe care o trăim 

suntem chemați să avem 
aceeași atitudine  

de credință pe care  

a avut-o Petru! 



2 
Curajul de a înainta 
(tema și motoul anului asociativ) 





Criza sanitară a răvășit 
ritmul și modul implicării 

Acțiunii Catolice, 
determinând necesitatea 

unei schimbări.  



Forța o găsim doar în 
Dumnezeu, cel care  

nu ne abandonează și  
ne ajută să găsim căi noi 

pentru a mărturisi credința 
noastră și pentru a fi sarea 
pământului și lumina lumii.  



Cu încredere în forța lui 
Dumnezeu suntem chemați 
să acționăm în orice context 
cu o convingere de neclintit:  

„Toate le pot în cel care  
mă întăreşte.”  

Scrisoarea sf. apostol Paul către Filipeni 4,13 



Se potrivesc atât de bine 
pentru timpurile pe care le 
trăim îndemnurile pe care 

Sfântul Ioan Paul al II-lea le 
adresa Acțiunii Catolice în 
luna aprilie din anul 2002:  



„Tocmai pentru că Biserica 
are nevoie de o Acțiune 
Catolică vie, puternică și 

frumoasă, îmi place să repet 
fiecăruia dintre voi: Duc in 

altum! Duc in altum, 
Acțiunea Catolică!  

Ai curajul viitorului! 



Istoria ta, marcată de 
exemplul luminos de Sfinți și 

Fericiți, să strălucească și 
astăzi prin fidelitatea față de 
Biserică și față de exigențele 

timpului nostru, 



 
cu acea libertate tipică a 

aceluia care se lasă călăuzit 
de suflarea Duhului și se 
îndreaptă cu forță spre 

marile idealuri.”  



Acest Duc in altum!, 
înaintează în larg, adresat  

de Cristos ucenicilor și 
repetat de Sfântul Ioan Paul 

al II-lea Acțiunii Catolice,  
să răsune în inimile noastre! 



Să ne dăruiască forța de  

a alege mereu să facem 

Acțiunea Catolică vie, 
puternică și frumoasă chiar 
și în aceste timpuri tulburi!  



3 
Adeziunea,  

motivațiile unei alegeri 



Anul acesta asociativ stă sub 

semnul alegerii.  
Astfel, a depune adeziunea 

este exercitarea și 
manifestarea unei alegeri. 



Se spune DA Acţiunii Catolice 
deoarece ea este: 

• Trăire intensă a credinţei; 
• O experienţă de viaţă laicală; 
• O experienţă de viaţă bisericească; 
• O experienţă de comuniune între 
persoane; 
• O experienţă de co-
responsabilitate. 



Trăire intensă a credinţei 
Membrii Acţiunii Catolice se deschid 
chemării lui Dumnezeu de a trăi în 

Biserică şi în lume ca laici, după 
modelul care ni-l oferă Isus Cristos. 
Acesta este un drum de sfinţenie ce 

este parcurs împreună cu alte 
persoane, în spirit de comuniune şi 

de angajare. 



O experienţă de viaţă 
bisericească 

Membrii Acţiunii Catolice se 
angajează la formarea personală şi 

comunitară, care îi ajută să 
corespundă vocaţiei universale la 

sfinţenie şi la apostolat în condiţiile 
lor specifice de viaţă, colaborează  

la misiunea Bisericii. 



O experienţă de viaţă laicală 
Acţiunea Catolică contribuie la 
construirea unei societăţi civile 

bazată pe principiile vieţii şi 
moralităţii creştine, formează laicii 
catolici în spiritul unui angajament 

responsabil, personal şi colectiv faţă 
de valorile vieţii, ale libertăţii şi ale 

demnităţii persoanei. 



O experienţă de comuniune 
între persoane 

Membrii se angajează că 
construiască un spirit de fraternitate 
şi de solidaritate, care să fie semn al 

iubirii şi al comuniunii dintre ei. 
În cadrul asociaţiei se 

experimentează şi dialogul dintre 
generaţii (copii, tineri, adulţi). 



O experienţă de  
co-responsabilitate 

Experienţa asociativă şi activitatea 
apostolică a Acţiunii Catolice au  
ca primă îndatorire prezenţa şi 
slujirea în Biserica locală şi se 

desfăşoară în unitate constantă cu 
cerinţele şi deciziile sale pastorale. 


