
 

Campania de promovare AC 

Septembrie 2021 

Fii PREZENT! Pe locuri! Start! 

 

În acest an propunem campania de promovare a Acțiunii Catolice ca un parcurs care are în 

vedere cei 30 de ani de implicare a laicilor în slujba Bisericii. În această perioadă ne dorim să 

facem cunoscute mai bine asociația și specificul ei plecând de la începuturile Acțiunii Catolice, 

atât în Dieceza de Iași cât și în parohiile membre, identificând momentul prezent și conturând 

visurile pe care vrem să le îndeplinim. Ne dorim să pornim la drum în noul an asociativ, conștienți 

fiind că singurul timp pe care îl avem la dispoziție pentru a răspunde chemării lui Cristos este 

timpul prezent, acum și aici. 

Ce propunem și ce ne dorim prin această campanie de promovare? 

1. Să reaprindem flacăra grupului parohial AC prin activități care să reintroducă membrii în 

specificul Acțiunii Catolice și în slujirea lor pentru Cristos, în comunitatea din care fac parte, 

conștienți de darul timpului prezent; 

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 care să participe la activitățile asociației și care doresc să își 

însușească valorile ei. 

În acest an, fiecare săptămână a Campaniei de promovare va marca etapele Timpului trecut, 

prezent și viitor pentru a descoperi mai profund frumusețea prezentului pornind de la rădăcini și 

având în vedere aspirațiile mărețe ale inimii să putem face alegeri conștiente prin care să ne oferim 

disponibilitatea în slujba Bisericii. 

Pentru această Campanie de promovare a Acțiunii Catolice vă propunem la nivel diecezan: 

- o ramă foto pe care vă invităm să o folosiți la fotografia de profil; 

- sugestii de activități pentru asociațiile parohiale; 

- un text care descrie propunerea pentru fiecare săptămână, postat pe pagina de Facebook și 

Instagram a Acțiunii Catolice. 

 

Prima săptămână 1 - 10 septembrie  

A NE CUNOAȘTE RĂDĂCINILE  

În prima săptămână ne dorim întărirea convingerii că facem parte din Acțiunea Catolică și 

suntem chemați să ne oferim disponibilitatea de a ne implica în viața comunității. Putem da un 

sens contribuției noastre întorcându-ne la rădăcini, identificând începuturile comunității și mai ales 



care a fost motivația principală.  Apartenența înseamnă a te simți parte a unui grup, a unui drum 

de formare, a te identifica cu a fi parte a Bisericii, a-L urma pe Domnul, de a da mărturie altora 

prin cuvinte și gesturi despre viața noastră. A face parte din Acțiunea Catolică înseamnă a rămâne 

ÎMPREUNĂ în interiorul grupului. Este o alegere de fond, o alegere a fidelității față de Dumnezeu, 

de Biserică, de omenire, de lumea întreagă, prin care ne demonstrăm DA-ul zi după zi, într-un 

continuu discernământ care cere în fiecare an o confirmare.  

„O persoană fără rădăcini, care a uitat de rădăcinile sale, este bolnavă. A regăsi, a 

redescoperi propriile rădăcini și a primi tărie pentru a merge înainte, tăria de a aduce roade și 

tăria de a înflori, pentru că – după cum spune un poet - ceea ce pomul are înflorit, vine de la ceea 

ce are îngropat. Este legătura dintre rădăcină și binele pe care îl putem face [...] Pe acest drum, 

însă, există numeroase rezistențe. Mulți spun: «nu se poate», «sunt multe dificultăți». Împotrivirile 

vin din partea celor care preferă exilul și, când nu este un exil fizic, exilul psihologic. Auto-exilul 

față de comunitate, de societate, cei care preferă să fie un popor dezrădăcinat, fără rădăcini. 

Trebuie să ne gândim la această boală a auto-exilului psihologic: face foarte mult rău. Ne ia 

rădăcinile. Ne ia apartenența.” (Papa Francisc - predica Sfintei Liturghii de joi, 5 octombrie 2017, 

capela Casei „Sf. Marta”) 

Activitate: Se lansează o invitație unei persoane care cunoaște bine istoria localității și care 

poate oferi informații despre construirea bisericii. Detaliile pot contura o imagine mai bogată 

pentru membrii care doresc să cunoască mai bine rădăcinile. 

Activitate: Se poate invita primul președinte parohial sau foști membri care au pus bazele 

Acțiunii Catolice în acea comunitate, pentru a povesti cum a luat ființă asociația parohială și care 

a fost motivația principală. 

Activitate: Ca o reactualizare a informațiilor pentru membrii care doresc să continue activitatea 

în AC, dar și pentru cei care sunt abia la început, în cadrul întâlnirii vă propunem să prezentați 

materialul despre Acțiunea Catolică. 

 

A doua săptămână 11 – 17 septembrie  

A TRĂI FRUMUSEȚEA PREZENTULUI 

În a doua săptămână ne dorim să descoperim misiunea de laici plecând de la sentimentele și 

atitudinile cu care trăim prezentul aici și acum în diferitele experiențe trăite în  Acțiunea Catolică. 

Acestea ne pot ajuta să ne reactualizăm atitudinile și trăirile în spiritul creștin pentru a putea fi cu 

adevărat prezențe vii în comunitățile parohiale. Misiunea unui laic este o experiență diversificată 

care include multe situații de viață asociativă cum ar fi momentele de împărtășire, de reflecție 

personală, de creștere interioară, dar și de divertisment și prietenie intensă. Această experiență este 

o ocazie de a-L cunoaște mai bine pe Cristos. Apoi, cu mult curaj a cunoaște și a te face cunoscut 

cu răbdare, imitându-L pe Cristos, arătând afecțiune față de cei în dificultate. 

 „«Timpul se află în mâinile Tatălui; noi îl întâlnim în prezent, nu ieri, nici mâine, ci astăzi» 

(Catehism, nr. 2659). Astăzi îl întâlnesc pe Dumnezeu, mereu există acel astăzi al întâlnirii. Nu 

există altă zi minunată ca acel astăzi pe care-l trăim. Oamenii care trăiesc mereu gândindu-se la 

viitor:  „Dar viitorul va fi mai bine...”, însă nu iau acel astăzi aşa cum vine: sunt oameni care 



trăiesc în fantezie, nu ştiu să ia concretul realului. Şi acel astăzi este real, acel astăzi este concret. 

Şi rugăciunea are loc în acel astăzi. Isus ne vine în întâmpinare astăzi, acest astăzi pe care-l trăim. 

Şi rugăciunea este cea care transformă acest astăzi în har, sau mai bine zis, ne transformă: 

potoleşte mânia, susţine iubirea, înmulţeşte bucuria, insuflă forţa de a ierta.” (Papa Francisc: 

Audienţa generală de miercuri, 10 februarie 2021) 

Relații 

Activitate: Fiecare participant va răspunde individual la următoarele întrebări, lăsând mesajul 

scris pe un bilețel: 

Care sunt activitățile din timpul anului asociativ prin care ne „țesem” relațiile?  

Cum poți descrie momentul perfect trăit în Acțiunea Catolică? 

Care sunt valorile creștine pe care le trăiești în grupul parohial? 

Toate bilețelele se adună la un loc, iar apoi se împarte câte unul fiecărui participant pentru a fi 

citite cu voce tare. Deși rămân anonime răspunsurile, se poate da posibilitatea de a interveni cu 

explicații. Acestea pot fi păstrate pe un panou pe tot parcursul anului asociativ. 

Mulțumesc! 

Activitate: Fiecare participant confecționează un evantai pe care își notează numele. Evantaiul 

va circula la fiecare participant, iar pe fiecare îndoitură se va scrie un lucru pentru care se 

mulțumește. 

Dă mai departe! 

Activitate: Se pregătesc multe baloane colorate. Fiecare participant va scrie pe un bilețel un 

mesaj despre frumusețea trăirii prezentului, invitația de a participa la întâlnirile AC, vizitarea site-

ului și a paginii de facebook AC și propunerea de a posta o fotografie cu hashtag-ul 

#mărețiaprezentuluiînAC 

Aceste baloane pot fi oferite viitorilor membri înainte de a participa la următoarele întâlniri, 

iar după întâlnire pot fi distribuite prin localitate, ca un act de ieșire din anonimat pentru a ajunge 

și la alți doritori. 

 

A treia săptămână  18 – 24 septembrie 

 ALEGE SĂ FII ACTIV! 

În această săptămână ne dorim ca fiecare asociație parohială să se întrunească în Adunarea 

Generală parohială, în cadrul căreia va realiza și alegerile noului Consiliu parohial. Alegerile se 

vor desfășura conform normelor explicate în continuare. 

Pași în realizarea Adunării Generale parohiale 

1. Stabilirea datei şi a orei de desfăşurare a Adunării Generale parohiale de către 

Consiliul director parohial, de comun acord cu asistentul spiritual parohial; 

2. Convocarea Adunării Generale parohiale este realizată de către preşedintele parohial. La 

Adunarea Generală parohială participă toţi adulţii, tinerii şi responsabilii sectorului copii 

(animatori şi educatori) care şi-au manifestat dorinţa de a fi membri în anul asociativ 2020-2021 

completând cererea de adeziune și fiind însoțiți de asistentul spiritual parohial. 

3. Adunarea Generală parohială are rolul de:  



- a alege președintele parohial, vicepreședintele, secretarul şi administratorul, care fac parte din 

Comitetul director. Propunerea pentru președinte poate să fie făcută dintre membrii care sunt 

înscriși în asociație de cel puțin doi ani. În parohiile care depun adeziunea pentru prima sau a doua 

oară se va avea în vedere activitatea pe care persoana candidată a desfăşurat-o în ultimii doi ani în 

parohie. În alegerea secretarului şi a administratorului se va ţine cont şi de propunerea 

preşedintelui. În parohiile cu un număr mic de membri, o persoană poate cumula două funcţii;  

- a confirma responsabilii sectoarelor copii, tineri şi adulţi, care fac parte din Comitetul director; 

Acești responsabili sunt aleși de către fiecare sector.  

- a alege responsabilii laturilor liturgică, formativă, caritativă, cultural-recreativă; 

 Acești responsabili împreună cu Comitetul director formează Consiliul parohial al Acţiunii 

Catolice. Procedura alegerilor este coordonată de secretarul parohial.  

4. Modalitatea de vot:  

- Alegerea poate avea loc pe bază de propuneri deschise şi motivate. Votul se va  face în mod 

secret până se va întruni majoritatea cerută. Va fi redactat un proces-verbal cu privire la deciziile 

luate în Adunarea Generală parohială; 

- Președintele parohial ales trebuie confirmat de către părintele paroh; 

- Până la data de 4 octombrie 2021 președintele parohial este rugat să trimită datele de contact ale 

noului Consiliu director parohial pe adresa actiuneacatolica@gmail.com. 

Respectarea normelor de mai sus contribuie la misiunea Acţiunii Catolice de a fi în slujba Bisericii 

într-un mod organizat, transparent și responsabil.  

 

A patra săptămână  25 – 2 octombrie  

A DESCOPERI VISUL DIN INIMĂ  

În a patra săptămână ne dorim să descoperim în mod practic cum putem transforma visul de 

astăzi în viitorul nostru. A reflecta, a interioriza, a organiza, a stabili obiective sunt acțiuni pe care 

le experimentăm în cadrul grupului de Acțiune Catolică. Experiența educă inima, iar în cadrul 

grupului AC se poate educa în spiritul creștin, după modelul lui Cristos. Prin activitățile propuse 

facem ca visurile noastre pentru Acțiunea Catolică să fie împărtășite, să crească, să fie puse la 

încercare și în final să fie purificate în interiorul grupului, ducând astfel, la îndeplinire visul măreț 

al lui Dumnezeu pentru omenire. 

 „Visele sunt importante. Ţin privirea noastră largă, ne ajută să cuprindem orizontul, să cultivăm 

speranţa în fiecare acţiune zilnică [...] Visele te trezesc, te duc încolo, sunt stelele mai luminoase, 

cele care indică drumul diferit pentru umanitate. Iată, voi aveţi în inimă aceste stele strălucitoare 

care sunt visele voastre: sunt responsabilitatea voastră şi comoara voastră. Faceţi ca să fie şi 

viitorul vostru! Şi aceasta este lucrarea pe care voi trebuie s-o faceţi: să transformaţi visele de 

astăzi în realitatea viitorului, şi pentru aceasta este nevoie de curaj [...]. Desigur, visele trebuie 

crescute, trebuie purificate, puse la încercare şi trebuie şi împărtăşite. Dar v-aţi întrebat vreodată 

de unde vin visele voastre? Visele mele, de unde vin? S-au născut privind la televizor? Ascultând 

un prieten? Visând cu ochii deschişi? Sunt vise mari sau vise mici, slabe, care se mulţumesc cu 

cât mai puţin posibil? [...]. Marile vise includ, implică, sunt extrovertite, împărtăşesc, generează 

mailto:actiuneacatolica@gmail.com


viaţă nouă. Şi visele mari, pentru a rămâne aşa, au nevoie de un izvor inepuizabil de speranţă, de 

un Infinit care suflă înăuntru şi le dilată. Visele mari au nevoie de Dumnezeu pentru a nu deveni 

miraje sau delir de atotputernicie. Tu poţi visa lucruri mari, dar singur este periculos, pentru că 

vei putea cădea în delirul atotputerniciei. Însă cu Dumnezeu să nu-ţi fie frică: mergi înainte. 

Visează lucruri mari. (Papa Francisc: Priveghere de rugăciune cu tinerii italieni (sâmbătă, 11 

august 2018) 

Activitate: Se va răspunde la următoarele întrebări:  

Care este visul cel mai mare pe care vrei să îl trăiești în Acțiunea Catolică?  

Care crezi că  sunt obstacolele  în calea acestui vis?  

Care sunt încurajările care pot susține realizarea acestui vis? 

Fiecare participant va confecționa o bărcuță din hârtie pe care va scrie răspunsurile la 

întrebările de mai sus. Pe partea din față se va scrie visul, pe partea din spate, obstacolul și pe 

catarg, încurajările. Acestea pot fi păstrate la vedere ca punct de reper pentru următorul an asociativ 

sau oferite la Sfânta Liturghie, la Ofertoriu.  

Activitate: La această întâlnire vă propunem câte o activitate care să reprezinte cela patru laturi 

ale Acțiunii Catolice: 

Latura formativă: Citiți la începutul întâlnirii textele pregătite pentru fiecare săptămână, 

lăsând apoi un scurt timp de reflecție. 

Latura caritativa: Se propune participanților să aducă de acasă un obiect pe care doresc să îl 

doneze. Obiectele adunate pot fi vândute după Sfânta Liturghie menționându-se scopul în care vor 

fi oferiți banii adunați. 

Latura liturgică: Se pregătește și se participă la Sfânta Liturghie împreună, copii, tineri și 

adulți, ca mulțumire pentru darurile primite în Acțiunea Catolică, dar și pentru a primi noi haruri 

pentru noul an asociativ. 

Latura cultural – recreativă: Se propune după Sfânta Liturghie un moment de destindere cu 

muzică, socializare și gustări. 

 

Sugerăm și încurajăm membrii grupurilor parohiale, ca la aceste activități să vină însoțiți și de 

un prieten de-al lor care nu cunoaște asociația. Este o ocazie potrivită să interacționeze cu alți 

oameni, să-și facă prieteni noi, să fie încurajați să se alăture Acțiunii Catolice. 

 

Cu speranța că aceste propuneri vor fi de ajutor în grupul parohial, vă dorim o Campanie de 

succes! 

 

 

      Consiliul Diecezan 

 

  

 


