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ADEZIUNEA LA ACŢIUNEA CATOLICĂ – SENSUL UNEI ANGAJĂRI 

Viaţa omului este presărată de momente semnificative care 

sunt marcate de jurăminte, de promisiuni, de angajamente. Când o 

persoană se angajează la un drum este convinsă de faptul că poate 

să îşi aducă aportul la realizarea unui lucru, la împlinirea unui vis, 

la construirea unei realităţi noi. Adeziunea la Acţiunea Catolică 

are aceleaşi caracteristici! Cine se porneşte la drum în Acţiunea 

Catolică face din viaţa sa o mărturie că implicarea, angajarea şi 

responsabilitatea proprie sunt „ingredientele” unei realităţi făcute 

din comuniunea dintre persoane pentru binele tuturor, pentru a 

creşte împreună în sfinţenie. Adeziunea la Acţiunea Catolică 

înseamnă: dorinţă de sfinţenie, conştiinţă a propriei valori şi 

angajare cu fidelitate. 

Dorinţă de sfinţenie 

Apartenenţa la Acţiunea Catolică este o alegere de a trăi ca laici 

propria vocaţie la sfinţenie şi de a participa la iniţiativele de 

evanghelizare şi de apostolat ale asociaţiei. În centrul acestei alegeri 

stă răspunsul la chemarea pe care Dumnezeu o adresează fiecărei 

persoane de a deveni sfântă. Implicare în asociaţie trebuie să fie 

animată de convingerea că sfinţenia este posibilă în familie, la 

şcoală, la muncă, în societate etc. Adeziunea la Acţiunea Catolică 

nu are sens dacă ochii nu sunt aţintiţi spre piscul înalt al sfinţeniei şi 

dacă nu este susţinută de hotărârea de a urca acest drum. 

Conştiinţă a propriei valori 

Adeziunea la Acţiunea Catolică este manifestarea valorii 

propriei vieţi, care nu are menirea de a fi lipsită de strălucire, ci de 

a fi un semn al lucrării minunate a lui Dumnezeu. Fiecare creştin 

trebuie să fie sarea pământului şi lumina lumii, iar membrul 

Acţiunii Catolice trebuie să fie animat de dorinţa de a ieşi din 

anonimat şi de a se implica în viaţa comunităţii pentru că aceasta 

este chemarea lui Dumnezeu. Fiecare este o resursă inepuizabilă, în 

fiecare persoană Dumnezeu a pus daruri minunate! Toate acestea 
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nu pot fi ţinute cu gelozie ci pot fi transformate, prin propria 

dăruire, în ofranda pe care o facem pe altarul unei lumi mai bune!  

Vocaţia pe care o are fiecare membru al Acţiunii Catolice 

trebuie să fie împărtăşită cu misiunea păstorilor. Astfel, în Mesajul 

adresat Adunării Generale a Forumului Internaţional al Acţiunii 

Catolice (Iaşi, 22-26 august 2012), Papa Benedict al XVI-lea 

spunea: „Coresponsabilitatea cere o schimbare de mentalitate 

referitoare, îndeosebi, la rolul laicilor în Biserică, ei care trebuie 

să fie consideraţi nu drept «colaboratori» ai clerului, ci persoane 

realmente «coresponsabile» ale existenţei şi acţiunii Bisericii.” 

Angajare cu fidelitate 

Adeziunea la Acţiunea Catolică este o promisiune ce se face în 

cadrul sfintei Liturghii, deci în faţa lui Dumnezeu şi în faţa 

comunităţii. De aceea, flacăra angajării promise nu trebuie să se 

stingă la prima adiere de vânt. Valorile importante ale vieţii se 

măsoară pe fidelitate şi tocmai de aceea gestul adeziunii are 

consistenţă în măsura în care cel care a făcut această promisiune 

se implică în mod constant în viaţa asociaţiei şi a comunităţii. În 

discursul adresat participanţilor la Congresul Forumului 

Internaţional al Acţiunii Catolice (27 aprilie 2017), Papa Francisc 

spunea: „Carisma Acţiunii Catolice este carisma Bisericii însăşi 

întrupate profund în prezentul şi în aici al fiecărei Biserici 

diecezane care discerne în contemplaţie şi cu privire atentă viaţa 

poporului său şi caută noi drumuri de evanghelizare şi de misiune 

pornind de la diferitele realităţi parohiale.” 

Adeziunea la Acţiunea Catolică trebuie să fie o ocazie de a 

manifesta recunoştinţa pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu în viaţa 

proprie, dar în acelaşi timp, şi de a da mai multă valoare angajării şi 

implicării personale în asociaţie, în Biserică şi în societate. 

Pr. Felix Roca, 

 asistent spiritual general 
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ADEZIUNEA LA ACŢIUNEA CATOLICĂ 

Arta de a sluji 

În societatea în care trăim mai este nevoie de Acțiunea Catolică? 

Da, pentru că voi, dragi prieteni, sunteți pregătiți să reînnoiți 

angajamentul de slujire! Da, pentru că suntem reuniți din nou, 

dornici să mergem împreună pe un drum al reînnoirii! Da, pentru 

că voi aveți curajul de a ieși din zona de confort și de a vă implica 

în viața comunității! Da, pentru că Acțiunea Catolică, prin 

programele sale și prin acțiunile personale ale membrilor 

contribuie la construirea unei societăți civile bazate pe principiile 

vieții și moralității creștine! DA! 

Acțiune Catolică, nu-ți fie teamă! Tu aparții Bisericii și ești 

foarte dragă în inima Domnului care îți ghidează fără încetare 

pașii tăi spre o reînnoire totdeauna actuală, dar niciodată lipsită 

de Evanghelie! (Sf. Ioan Paul al II-lea)  

Dragilor, vă felicit că ați ales să faceți parte din familia 

frumoasă a  Acțiunii Catolice! Pentru mine sunteți dovada vie că 

fiecare dintre voi, copil, tânăr sau adult este un evanghelizator, 

adică un mesager al lui Isus; căci aceasta este misiunea noastră – 

să fim discipoli misionari în orice ocazie. Acțiunea Catolică a fost 

caracterizată mereu de o iubire mare față de Isus și față de 

Biserică. Și astăzi suntem chemați să continuăm vocația noastră 

specială punându-ne în slujba parohiei și a diecezei, acolo unde 

Biserica locuiește în mijlocul persoanelor. 

Dragi prieteni, răspundeţi generos apelului la sfinţenie în 

modul cel mai armonios cu condiţia voastră de laici! Nu este acesta  

într-adevăr scopul asociaţiei voastre? Aceasta va fi cu adevărat 

posibil dacă Acţiunea Catolică continuă să rămână fidelă 

rădăcinilor sale profunde de credinţă. (Papa Benedict al XVI-lea) 

La început de an asociativ vă propun să reînnoim identitatea 

noastră creştină prin participarea activă la sfânta Liturghie și prin 
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citirea, ascultarea şi meditarea Cuvântului, pentru a duce mai 

departe cu credință și entuziasm flacăra slujirii.  

Papa Francisc, care în tinerețe a fost membru al Acțiunii 

Catolice, ne încurajează mereu: Vreau o Acțiune Catolică printre 

oameni, în parohie, în dieceză, în sat, în cartier, în familie, în 

birou și la locul de muncă, în propriile locuri ale vieții. În aceste 

noi areopaguri se iau decizii și se construiește cultura.  

Conștienți de această misiune, îmi doresc ca asociația 

noastră să se dezvolte și să ofere membrilor ei un proces de 

creștere în credință, un parcurs catehetic orientat spre 

evanghelizare, să fie izvor pentru formarea spirituală și 

cultivarea spiritului misionar. Acest deziderat este posibil dacă 

ne îmbrăcăm cu omul cel nou pentru ca astfel să fim o prezență 

vie și eficace în Biserică și împreună cu păstorii noștri să 

construim cu dăruire și pasiune o Acțiune Catolică a 

comunității, o Acțiune Catolică în spiritul lui Cristos!  

Şi tu poţi face ca Acţiunea Catolică să fie mai vie, mai 

puternică şi mai frumoasă!   

 

Suntem o familie, cu Tine, o, Doamne,  

Acțiunea Catolică e-n slujba Ta mereu! 

       Cristina Mare, 

președinte diecezan 
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RITUALUL ADEZIUNII LA ACŢIUNEA CATOLICĂ 

 

Dacă la altar se merge în procesiune, cei care vor depune 

adeziunea vor face parte din procesiune. Altfel aceştia se vor 

aşeza direct în faţa altarului. Este recomandat ca în 

introducerea de la sfânta Liturghie preotul care prezidează 

să sublinieze faptul că mai multe persoane vor depune 

adeziunea pentru Acţiunea Catolică. Două persoane dintre 

cele care vor depune adeziunea vor proclama lecturile. 

Adeziunea va avea loc după predică. 

 

 * În vederea respectării măsurilor de prevenție împotriva 

răspândirii coronavirusului COVID-19, însemnele nu vor 

fi încredințate de către celebrant, ci vor fi purtate încă de la 

începutul celebrării de către cei care vor depune adeziunea. 

RITUL INTRODUCTIV 

1. Înaintea Actului penitenţial celebrantul îi pregăteşte pe 

cei de faţă pentru momentul adeziunii cu următoarele 

cuvinte: 

Fraţilor preaiubiţi, participăm la această sfântă Liturghie în 

cadrul căreia membrii Acţiunii Catolice depun adeziunea ca 

semn al dorinţei lor de angajare ca laici pe drumul sfinţeniei, 

prin implicarea în Biserică şi în societate. Să îi însoţim cu 

rugăciunea noastră pentru ca ei să fie fideli angajamentului 

lor. 
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2. Preşedintele parohial explică semnificaţia adeziunii 

adresându-se cu următoarele cuvinte:   

Sunt în faţa altarului membrii Acţiunii Catolice înscrişi în 

Parohia .................., care au ales să urmeze drumul lor de 

formare în strânsă colaborare cu păstorii Bisericii. 

Intenţionăm ca prin acest gest să declarăm disponibilitatea şi 

răspunsul nostru pozitiv în a parcurge cu fidelitate, deschişi 

spre toţi ceilalţi, etapele anului asociativ în curs, atât la nivel 

parohial, cât şi la nivel diecezan și național. Voim ca prin 

această angajare să facem să crească darul de a fi în Biserică 

laici responsabili în cadrul Acţiunii Catolice. 

Ne asumăm datoria de a aprofunda tot mai mult notele 

caracteristice ale Acţiunii Catolice enunţate în documentele 

Bisericii. Ne bucurăm că declararea disponibilităţii noastre 

are loc în cadrul unei celebrări euharistice, care întotdeauna 

ne trimite spre ceilalţi. 

 

Următoarele persoane depun adeziunea pentru prima dată: … 

Reînnoiesc adeziunea următorii: … 

Ne încredem în bunul Dumnezeu şi îl rugăm să ducă la 

îndeplinire lucrarea sa în noi. 
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PRONUNŢAREA ANGAJAMENTELOR 

3. După predică celebrantul adresează membrilor Acţiunii 

Catolice următoarele întrebări: 

Fraţilor, deoarece aţi fost chemaţi prin harul lui Dumnezeu 

să colaboraţi la apostolatul Bisericii în Acţiunea Catolică, 

fiind adunaţi aici în faţa lui Cristos, invocând mijlocirea 

Sfintei Fecioare Maria şi a Sfântului Iosif, patronul Acţiunii 

Catolice, vă întreb: 

Promiteţi să vă angajaţi, sub călăuzirea papei, a episcopilor 

şi a preoţilor, la formarea voastră creştină şi să trăiţi o viaţă 

cu totul conformă cu legea lui Dumnezeu şi a Bisericii? 

R. Promit! 

Promiteţi să mărturisiţi cu mult curaj credinţa catolică pentru 

care am fost renăscuţi de Dumnezeu şi în care, cu ajutorul 

harului său, sperăm să rămânem fideli? 

R. Promit! 

Promiteţi să răspândiţi învăţătura lui Cristos şi a Bisericii în 

familiile voastre, în societate, în ambientul în care trăiţi 

pentru a vesti astfel tuturor mesajul evanghelic al iubirii? 

R. Promit! 

Promiteţi să-i consideraţi pe toţi cei înscrişi în asociaţia voastră 

ca fraţi, conlucrând în spirit de caritate şi comuniune? 

R: Promit! 
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Aşa să vă ajute Dumnezeu căruia să-i fie slavă şi cinste în 

vecii vecilor. Amin! 

 

BINECUVÂNTAREA ÎNSEMNELOR 

4. Celebrantul rosteşte rugăciunea de binecuvântare a 

însemnelor specifice asociaţiei (cravata şi insigna): 

Doamne Dumnezeule atotputernic de la care ne vin toate 

lucrurile bune, te rugăm să binecuvântezi şi să ajuţi aceşti 

creştini, pentru ca, înzestraţi cu aceste semne ale apartenenţei la 

Acţiunea Catolică, să se poată dezbrăca de omul cel vechi şi să 

îmbrace omul cel nou care a fost creat pentru împărăţia ta. Prin 

Cristos Domnul nostru.  

R. Amin.  

* 5. După rugăciunea de binecuvântare, celebrantul 

stropeşte cu apă sfinţită membrii care depun adeziunea și 

care poartă deja însemnele. 

6. Sfânta Liturghie continuă cu Crezul. 

7. La Rugăciunea credincioşilor se pot formula intenţii de 

rugăciune pentru Acţiunea Catolică şi misiunea ei în 

Biserică. 
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RITUL ÎNCHEIERII 

8. Înainte de Rugăciunea după Împărtăşanie persoanele care 

au depus adeziunea rostesc împreună rugăciunea membrului 

Acţiunii Catolice: 

 

Părinte Sfânt, 

în nemărginita ta iubire m-ai dorit şi m-ai creat, 

mi-ai dăruit credinţa 

şi mă chemi necontenit la sfinţenie. 

Cât de mult valorez pentru tine! 

Luminează-mi mintea, 

deschide-mi inima 

şi întăreşte-mi voinţa 

pentru a te căuta mereu pe tine, bucuria vieţii mele. 

Isuse Cristoase, 

tu îţi îndrepţi privirea spre mine 

şi mă chemi să fiu prietenul, ucenicul 

şi mesagerul tău. 

 

Îţi mulţumesc pentru darul Acţiunii Catolice 

şi pentru că eu fac parte din această mare familie. 

Fă ca, în mijlocul acestei lumi, 

ea să fie mereu în slujba Bisericii, 

animată de dorinţa de apostolat 

şi coresponsabilă în misiunea Bisericii, împreună cu păstorii.  
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Duhule Sfânt, 

care mi-ai oferit atâtea daruri, 

ajută-mă să îmi păstrez mereu dorinţa 

de a ieşi din anonimat, 

de a mă implica în viaţa comunităţii 

şi de a fi un mărturisitor al prezenţei tale în lume. 

Sfântă Fecioară Maria, Regina Acţiunii Catolice, 

roagă-te pentru noi! 

Sfinte Iosif, patronul Acţiunii Catolice din Dieceza de Iaşi,  

roagă-te pentru noi! 

Sfinte Ioan Paul al II-lea, patronul Acţiunii Catolice din 

România, 

roagă-te pentru noi! 

Amin. 
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