O jumătate de deceniu de Acţiune Catolică în România

Poate că această exprimare „jumătate de deceniu” sună un pic pretenţios în urechile multora
dintre voi. Poate exprimarea „cinci ani” ar fi fost mai simplă, mai concretă, mai familiară. Dar fie
că folosesc „cinci ani” sau „jumătate de deceniu” amândouă au acelaşi sens, exprimă aceeaşi idee
şi creează aceeaşi imagine în minţile şi în amintirile noastre.

Tot astfel am dorit şi noi, acum cinci ani, prin punerea împreună a asociaţiilor formă de acţiune
catolică, să creăm o singură imagine despre Acţiunea Catolică. Fie că spui ASTRU, AGRU sau AC
Iaşi, exprimi o singură idee, aceea de apostolat laic în directă colaborare cu Ierarhia Bisericii, iar
prin punerea împreună a acestor asociaţii am reuşit să creăm o singură imagine la nivelul Bisericii
catolice din România, aceea a federaţiei Acţiunea Catolică din România.

Orice exprimare am folosi, cinci ani sunt tot cinci ani, unii ar spune că sunt puţini, altora li s-ar
părea prea mulţi. Cu siguranţă trecerea acestor cinci ani, a avut o scurgere diferită pentru fiecare
dintre noi.

Cei care aţi fost de la început la linia de start şi aţi ajuns cu bine să treceţi linia de final, aţi avut
poate momente în care aţi simţit că e prea mult, ca nu mai puteţi şi că aţi vrea să se termine, dar
ajunşi aici, să fiţi mândri că aţi reuşit să vă respectaţi angajamentul luat faţă de Biserică în a vă
îndeplini misiunea de apostoli, la care aţi fost chemaţi.

Cei care pe parcurs, din motive diferite şi binecuvântate, a trebuit să onoraţi alte curse ale vieţii,
aţi avut o altă percepţie a acestui răstimp, dar aţi pus alături de ceilalţi cărămida voastră la
temelia acestei federaţii.
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Eforturile pentru a pune bazele unei structuri naţionale, pentru a crea o reţea de responsabili care
apoi să formeze laici, nu au fost deloc uşoare. Dar satisfacţiile sunt pe măsura muncii şi a
eforturilor făcute.
Cel mai bine putem să măsurăm aceşti cinci ani atât prin activităţile făcute cât şi prin bucata de
drum parcurs până acum, lucru pe care îl vom şi face în cele ce urmează.

„Pe locuri, fiţi gata, START!”

Totul a început cu mulţi ani în urmă.

În anul 1998, în urma unor schimburi de experienţă realizate între ASTRU Oradea şi AC din Iaşi, sa conturat ideea de a constitui o structură comună, care să reunească la nivel naţional asociaţiile
forme de acţiune catolică, chiar dacă cu nume diferite, dar care aveau acelaşi scop: apostolatul
laic în deplină colaborarea cu ierarhia Bisericii.

Abia în ianuarie 2005, la Cluj-Napoca, s-au întâlnit reprezentanţi ai tuturor asociaţiilor formă de
acţiune catolică cunoscute, ASTRU, AGRU, AC Iaşi şi ATCM, şi au discutat pentru prima oară
despre posibilitatea construirii unei structuri comune la nivel naţional.

Asociaţiile care au fost convinse că doresc să contribuie la crearea acestei structuri au fost invitate
la Blaj, în 9 aprilie 2005, unde s-a semnat un protocol de asociere şi de înfiinţare a Federaţiei
Române a Acţiunii Catolice şi s-a redactat un prim Statut. Asociaţiile fondatoare ale federaţiei
sunt: Acţiunea Catolică „Sf. Iosif” din Dieceza de Iaşi, Asociaţia Tineretului Român Unit – ASTRU
Blaj, ASTRU Cluj, ASTRU Oradea şi Asociaţia Generală a Românilor Uniţi – AGRU la nivel de
național.

În primul an federaţia a funcţionat doar cu un Secretariat de coordonare compus din responsabil
rit latin (Anca Lucaci – AC Iaşi), responsabil rit bizantin (Oana Tuduce – ASTRU Oradea), secretar
(Codruta Fernea - ASTRU Cluj) şi asistent spiritual (Pr. Felix Roca, - asistent diecezan al AC Iasi).
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La primul Consiliu Naţional al federaţiei, din mai 2006 de la Şumuleu-Ciuc s-a reluat discutarea
Statutului şi s-a propus înlocuirea Secretariatului cu o structura de conducere. Astfel că în
decembrie 2006 la Păltiniş, a avut loc un Consiliul Extraordinar, în care s-au definitivat numele
federaţiei (ACRO), structura federaţiei (Consiliu Director şi Echipe naţionale pe sectoare), statutul,
a fost ales primul Consiliu Director, primii membri în echipele naţionale, şi s-a prezentat planul de
activităţi pe trieniul 2006-2008. În anul 2007, Conferința Episcopilor Catolici din România a
aprobat statutul federaţiei în fază de ad experimentum pentru o perioadă de 3 ani, a confirmat
membrii Consiliului Director şi a numit asistenţii naţionali, Pr. Felix Roca – asistent general, Pr.
Iuliu Muntean – asistent sector tineri, Pr. Coriolan Mureşan – asistent sector adulţi şi Pr. Florin
Sescu – asistent sector copii.

Noua structură creată are ca scop, conform statutului, reunirea formelor asociative de acţiune
catolică, în vederea realizării apostolatului laic al Bisericii Catolice de ambele rituri din România.
Activităţile propuse de Acţiunea Catolică din România sunt menite să formeze responsabilii
diecezani, să elaboreze instrumente de lucru cu laicii, toate acestea pentru a veni în sprijinul
nivelului local.

Acţiunea Catolică din Romania fiind membră a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC),
oferă posibilitatea asociaţiilor sale membre de a cunoaşte alte asociaţii, federaţii şi mişcări de
acţiune catolică din diverse ţări ale lumii.

Formarea o prioritate - proiectul formativ “Voi sunteți prietenii mei!”

Odată luat startul de la linia de plecare, era evident că nu puteam alerga la întâmplare şi am
considerat o prioritate elaborarea unei strategii de formare la nivel naţional, prin care să ne
definim propria identitate.

Ceea ce defineşte orice acţiune catolică este proiectul ei de formare.
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Anul 2008 a fost dedicat elaborării proiectului formativ, care după întâlniri de lucru la nivelul
fiecărui sector, a fost lansat în vara anului 2008, la Campusul de la Snagov, împreună cu
itinerariile de formare pentru sectoarele tineri şi adulţi.

Orice proiect formativ oferă notele definitorii despre asociaţia care l-a elaborat. Astfel că şi acest
prim proiect formativ „Voi sunteţi prietenii mei”, defineşte, ce este o acţiune catolică, cine este
Acţiunea Catolică din România, se opreşte asupra procesului de formare pe care ea îl desfăşoară,
defineşte figurile care fac formare în Acțiunea Catolică.

Punctul de plecare al Proiectului Formativ este dat de convingerea că o asociaţie, cum este
Acţiunea Catolică, nu poate lăsa formarea la voia întâmplării. Formarea umană, formarea creştină
şi cea specifică Acţiunii Catolice trebuie să fie gândită, “organizată” şi oferită membrilor pentru ca
aceştia să găsească răspunsurile necesare vieţii lor. Formarea, în sensul acesta, nu înseamnă
îndoctrinare, acumulare de informaţii, ci înseamnă a forma persoana umană la lumina lui Cristos,
astfel încât toate alegerile, comportamentele, atitudinile sale să fie inspirate din credinţa în
Cristos. Iar acest lucru nu este deloc uşor şi, tocmai de aceea, devine o prioritate pentru Acţiunea
Catolică.

Trecând de la general la specific, finalitatea proiectului formativ este aceea de a forma laici care
să îşi trăiască credinţa în mod autentic şi fidel, în orice context al vieţii. Laici care, aşa cum spun
documentele Bisericii, să fie mereu conştienţi că sunt “în lume”, dar nu “ai lumii”, ci “pentru
lume”.

Obiectivele ce se doresc să fie atinse pentru a forma astfel de laici sunt: interioritatea,
fraternitatea, responsabilitatea, eclezialitatea. Toate aceste obiective trebuie să fie dezvoltate în
viaţa membrului Acţiunii Catolice.

Obiectivele proiectului formativ (interioritatea, fraternitatea, responsabilitatea, eclezialitatea)
“generează” itinerariile.

4

Termenul de “itinerariu” face referinţă la un drum, la un parcurs pentru a ajunge la ţinta dorită.
Nu se poate ajunge la o conştiinţă laicală matură fără a parcurge anumite etape bine conturate.

În ansamblu totul pare foarte complicat şi stufos, dar un proiect formativ poate ajuta tocmai la
crearea unei mentalităţi în ceea ce priveşte formarea, deoarece “cui i s-a dat mult, mult i se va
cere.

„După roadele lor îi veți cunoaşte” (Mt 7,20)

Odată definită strategia de formare am început să realizăm efectiv această formare.

Seminarii și weekenduri de formare
 „Comunicare pastorală” (martie 2006, Iaşi),
 “Proiectul formativ în misiunea Acţiunii Catolice” ( Oradea, martie 2008),
 “Vocaţia educativă a Acţiunii Catolice” (Cluj , septembrie 2008)

Sunt doar câteva din temele pe care Acțiunea Catolică din România le-a abordat în cadrul
activităților cu caracter formativ. Prin aceste activități am urmărit formarea responsabililor, care
sunt la rândul lor formatori la nivel diecezan/eparhial ai Acțiunii Catolice.

Cursuri de formare pe sectoare de vârstă (copii, tineri şi adulţi)
se adresează responsabililor din Acţiunea Catolică fiind o ocazie de cunoaştere şi aprofundare a
Proiectului Formativ „Voi sunteţi prietenii mei" al Acţiunii Catolice din România precum şi a
itinerariilor formative. Aceste cursuri au avut loc pe parcursul anului 2009, an dedicat promovării
şi cunoaşterii Proiectului Formativ.

Campusuri unitare naționale estive
Acestea se adresează tuturor sectoarelor - copii, tineri, adulţi, cu intenţia de a fi o ocazie de
formare specifică conform carismei şi misiunii Acţiunii Catolice.
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Primul campus naţional unitar a avut loc în luna iulie a anului 2008.

Sub motto-ul “Plini de bucurie în speranţă, statornici în încercare, stăruiţi în rugăciune” (Rom
12,12), membrii Acţiunii Catolice din România s-au reunit la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani de
la Snagov, pentru Campusul Unitar Naţional cu tema Acţiunea Catolică – o mare familie în slujba
Bisericii.
Au participat 110 reprezentanţi ai celor trei sectoare de vârstă: copii, tineri şi adulţi din cele 5
asociaţii membre și în curs de aderare la federaţie. Cele trei sectoare au avut programe adaptate
vârstei participanţilor, în funcţie de motto-ul zilei.


A doua ediţie a Campusului naţional unitar al Federaţiei Acţiunea Catolică din

România (ACRO), s-a desfăşurat la Snagov, în perioada 1-8 august 2009, a avut tema „Acţiunea
Catolică - drum de sfințenie” și motto-ul „Pentru ca astfel să umblați într-un mod vrednic de
Domnul, ca să îi fiți plăcuți în toate, prin orice faptă bună, aducând rod și crescând în cunoașterea
lui Dumnezeu” (Col 1,10). Zilele campusului au fost construite pe cele patru dimensiunii ale
formării: interioritate, responsabilitate, fraternitate şi eclezialitate, aşa cum reies ele din Proiectul
formativ al Acţiunii Catolice din România, fiind ultima etapă din acest an asociativ care a avut ca
scop cunoaşterea şi promovarea Proiectului formativ.

Seminarii de formare pentru asistenții spirituali ai Acțiunii Catolice


Prima ediție a acestui seminar cu tema „Rolul Asistentului Spiritual în Acţiunea

Catolică” s-a desfășurat în perioada 2-5 februarie 2009, la Centrul Spiritual Manresa din ClujNapoca. Au participat peste şaizeci de asistenţi spirituali ai Acţiunii Catolice din diecezele şi
eparhiile unde aceasta este prezentă, echipele naţionale ale ACRO, dar şi invitaţi din ţară şi
străinătate (Rep. Moldova şi Bulgaria). Invitatul acestui Seminar, Excelenţa Sa Mons. Domenico
Sigalini, Episcop romano-catolic de Palestrina şi Asistent ecleziastic al Forumului Internaţional al
Acţiunii Catolice, a susţinut conferinţa cu titlul „Rolul asistentului spiritual în Acţiunea Catolică”.
În aceeaşi zi s-a desfăşurat şi masa rotundă cu tema „Misiunea Acţiunii Catolice în Biserica din
România” la care au participat PS Virgil Bercea, Episcop greco-catolic de Oradea, responsabil cu
laicii în Conferinţa Episcopilor Catolici din România, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop Eparhial
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greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Petru Gherghel, Episcop de Iaşi, PS Ioan Şiseştean, Episcop grecocatolic de Maramureş şi PS Cornel Damian, Episcop auxiliar de Bucureşti.


Ediția a doua a acestui seminar s-a desfăşurat la Snagov, în perioada 1-4 februarie 2010.

Tema seminarului a fost „Preoţi şi laici, coresponsabili în misiunea Bisericii” iar motoul “Ca nişte
pietre vii, sunteţi zidiţi ca într-o casă spirituală pentru o preoţie sfântă ca să aduceţi jertfe
spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Isus Cristos” (1Pt 2,5). La acest seminar au fost invitaţi Mons.
Ugo Ughi (vice-asistent general al Acţiunii Catolice Italiene şi director spiritual al Seminarului
Pontifical Lombard din Roma) şi pr. Antonio Mastantuono (asistent spiritual al Mişcării de
Implicare Educativă a Acţiunii Catolice, profesor la Universitatea Pontificală din Lateran). Mons.
Ugo Ughi a vorbit despre „Colaborarea păstori – laici, o bogăţie pentru vocaţia sacerdotală”, iar Pr.
Antonio Mastantuono a avut o interventie cu tema “Preoți și laici – împreună pentru a educa”.
IPS Ioan Robu, PS Petru Gherghel și PS Cornel Damian au participat la masa rotundă cu
tema Vocaţia laicilor în Biserică şi societate.

Exerciții spirituale: Pornind de la premisa că fiecare responsabil al Acţiunii Catolice are nevoie de
o experienţă profundă de întâlnire cu Dumnezeu pentru a creşte în viaţa spirituală şi pentru a
susţine pe alţii în trăirea credinţei şi asumarea propriei vocaţii, Federaţia Acţiunea Catolică din
România a organizat în perioada 27 – 30 noiembrie 2009, exerciţii spirituale naţionale pentru cele
trei sectoare de vârstă – copii, tineri şi adulţi. Tema „Preoţi şi laici pe drumul sfinţeniei” şi
mottoul „Întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii. Neobosiţi în râvnă, înflăcăraţi de Duh slujiţi
Domnului.” (Rom 12,10-11) au fost alese unitar pentru cele trei sectoare de vârstă. Exerciţiile
spirituale s-au desfăşurat la Centrul Manresa pentru sectorul adulţi, la Mănăstirea franciscană de
la Pârâul Rece pentru sectorul copii şi la Mănăstirea surorilor Congregaţiei lui Isus de la Timişu de
Sus pentru sectorul tineri.

Zilele Acțiunii Catolice este un eveniment național de promovare a Acțiunii Catolice care se
desfășoară anual în a treia săptămână a lunii octombrie. Prin această acțiune se doreşte o
promovare a Acţiunii Catolice atât la nivel naţional cât şi la nivel local (eparhial/diecezan și
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parohial) încurajându-se desfăşurarea de activităţi de promovare, cunoaştere şi formare specifice
acţiunii catolice. S-au derulat deja trei ediţii consecutive, începând cu anul 2007.

Anul 2009 a fost un an dedicat nu dor promovării Proiectului Formativ dar şi punerii în practică a
dimensiunilor de formare prevăzute de acesta. Cultivarea „solidarităţii ”şi a „misiunii”, s-a realizat
prin derularea proiectului naţional “Creştem împreună pentru o lume mai bună”, (1 iunie-31
august 2009) susţinut de Acţiunea Catolică din România (ACRO), şi care a avut ca obiective:


animarea misionară în diecezele şi eparhiile din România,



strângerea de fonduri pentru construirea unei săli de cateheză în parohia din Maikona,
dieceza de Marsabit (Kenya), unde activează preoţi şi laici români, din Dieceza de Iaşi şi



desfăşurarea de activităţi de formare cu copii şi tinerii din aceeaşi parohie.

Acest proiect s-a desfăşurat cu sprijinul Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice şi susţinerea
Operelor Misionare Pontificale din România, prin intermediul Acţiunii Catolice „Sf. Iosif” şi al
Centrului Misionar din Dieceza de Iaşi.
Ultima parte a proiectului s-a desfăşurat în perioada 10 – 29 august, când un grup de şase tineri şi
doi preoţi au susţinut diferite activităţi de formare cu tinerii şi copiii din parohia Maikona. Echipa a
fost formată de pr. Felix Roca – asistent spiritual general al ACRO, Anca Frona – vicepreşedinte
pentru sectorul tineri, pr. Iuliu Muntean – asistent spiritual naţional pentru sectorul tineri,
Mirabela Pall şi Crina Horvat din ASTRU Cluj, Iulia Iova din ASTRU Oradea şi Iuliana Tofana din AC
Iaşi
. În aceeaşi perioadă o parte a delegaţiei ACRO, formată din Oana Tuduce – preşedinte ACRO şi
Codruţa Fernea – secretar general, a fost implicată în desfăşurarea a două seminarii de formare
organizate de Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC) la Sagana şi Nairobi.
Activitatea cu tinerii şi copiii din misiunea română a fost una variată şi intensă. Au fost realizate
activităţi educative în diferite localităţi din misiune: Maikona, Badahuri, Guba, Bakaka, Conciora,
Forole, Burgabo. Delegaţia AC a susţinut momente de formare, intercalate cu jocuri, cântece şi
workshopuri pe diferite teme şi adaptate particularităţilor de vârstă ale participanţilor.
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Sala de cateheză din cadrul complexului misiunii române din Maikona a fost

finalizată şi

dotată corespunzător pentru a fi folosită pentru numeroasele activităţi ce se desfăşoară în
parohie..

Pe lângă întâlnirile de formare s-au organizat şi întâlnirile de lucru cu caracter statutar: consilii
directoare, consilii naționale, întâlniri ale echipelor de sectoare. Sunt întâlnirile, datorită cărora
sunt posibile toate celelalte, pentru că dincolo de fiecare activitate sau proiect există o echipă
care munceşte pentru realizarea acesteia.

Participări la întâlniri naționale


Întâlnirea națională a tineretului catolic, atât cea din 2006 de la Șumuleu Ciuc cât

şi cea din 2009 de la Baia Mare, au reprezentat o oportunitate pentru Acțiunea Catolică din
România de a se prezenta dar și de a-și întâlnii tinerii.
Astfel, în cadrul programelor alternative, Acțiunea Catolică din România a propus ateliere care au
fost un moment de comuniune, bucurie şi împărtăşire între tinerii din Acţiunea Catolică şi nu
numai. Au participant tineri din AC Iaşi, ASTRU Cluj, ASTRU Blaj, ASTRU Oradea, ASTRU Eparhial
Lugoj, dar atelierele au fost deschise tuturor celor care au dorit să participe, indiferent dacă sunt
sau nu membri ai Acţiunii Catolice. Au participant și episcopi, preoţi, persoane consacrate, ştiinduse că o bună colaborare cu ierarhia este trăsătura esenţială a Acțiunii Catolice.

De asemenea ACRO a participat ca invitată la diverse la întâlniri de laici și seminarii cu o tematică
foarte variată precum:


“Viața laicilor în Biserică” (Satu Mare, octombrie 2005),



“Etica creștină” (Snagov, septembrie 2008),



“Criza familiei în societatea contemporană” (Bucuresti, Palatul Parlamentului, decembrie
2009),



“Biserică, familie, viață” (Cluj Napoca, septembrie 2009),



“Pentru libertate, ne-a eliberat” (Friburg, Renovabis, Campanie de sensibilizare a
cetăţenilor germani privind sprijinul pe care Biserica din Vest îl acordă Bisericilor din Est,
mai 2009)
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Participări la întâlniri internaționale
Acțiunea Catolică din România este membru al Forumului Internațional al Acțiunii Catolice. În
această calitate, a participat la evenimentele organizate la nivel European și internaţional precum:


Pelerinajul mondial al tinerilor din Acțiunea Catolică în Ţara Sfântă (27 dec. 2007- 6
ian. 2008 )



Întâlniri continentale ale FIAC (Madrid, mai 2007), Congresul laicilor (Nairobi, august
2009)



adunări generale ale FIAC ( Roma 2004, 2008)



întâlnirea Acțiunii Catolice Italiene la împlinirea a 140 de ani, cu Sfântul Părinte Papa
Benedict al XVI-lea, Roma 1-5 mai 2008 .



Făcând parte la nivel de FIAC din grupul de promovare al Acțiunii Catolice în lume, şi
fiind responsabilă pentru Republica Moldova, Ucraina şi Bulgaria, Acțiunea Catolică din
România încearcă să promoveze Acțiunea Catolică în aceste ţări, iar cu aportul Acțiunii
Catolice din Dieceza de Iaşi s-a reuşit să se fondeze un prim grup de Acțiunea Catolică
tineri în Chişinău.

Încurajăm, de asemenea, tinerii din Acțiunea Catolică din România să participe la întâlnirile
organizate de sectorul tineri al FIAC precum pelerinaje, schimburi de experiența, seminarii cu
caracter formativ, stagii de voluntariat în Țara Sfântă (iulie 2009).

Totodată, prin intermediul Forumului Internațional al Acțiunii Catolice favorizăm înfrățiri la nivel
diecezan între diversele Acțiuni Catolice răspândite în întreaga lume, care sunt o experiență de
trăire a universalității Bisericii și de îmbogățire reciprocă.
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Perspective

Ce se doreşte a fi Acţiunea Catolică din România la începutul acestui nou mileniu?

În forma prezentă de organizare, punând accentul în continuare pe nivelul parohial, acolo unde
totul începe şi care este locul de manifestare predilect al Acţiunii Catolice, Federația Acţiunea
Catolică din România, doreşte să se definească prin patru dimensiuni ciclice, care decurg una din
alta şi care dau de fapt dinamica misiunii ei. Acestea sunt:


Acţiunea Catolică conştientă de propria identitate.



Acţiunea Catolică unitară.



Acţiunea Catolică misionară.



Acţiunea Catolică responsabilă.

Cele patru dimensiuni sunt egale. Toate se întrepătrund şi decurg una din cealaltă. Un laic
responsabil din Acţiunea Catolică nu poate să nu cunoască identitatea asociaţiei din care face
parte. Dacă cunoaşte ceea ce presupune asociaţia sa, nu poate să nu îşi asume alegerea de a fi
misionar şi să nu se simtă aparţinând unei mari familii. Iar dacă acest laic din Acţiunea Catolică
serveşte în parohia din care el face parte şi trăieşte Evanghelia în fiecare mediu cu care intră zilnic
în contact, atunci se poate spune că îşi serveşte ţara.” ( din discursul președintei Acțiunii Catolice
din România – Oana Tuduce, în cadrul Seminarului Rolul Asistentului Spiritual în Acțiunea Catolică
– februarie 2009)

„Ce cerem noi de la Acțiunea Catolică? Să întâlnească cu adevărat figura pe care o prezintă
Biserica şi să fie în Biserică un instrument care desăvârşeşte acest mister al Bisericii. Să participe la
viaţa Bisericii lângă preoţi şi lângă ierarhie. Să nu se descurajeze, întâlnind greutăţile care sunt
inerente vieţii şi mentalităţilor noastre, în Biserica noastră... este o misiune aşa de nobilă încât
trebuie să o preţuiască şi să ştie să treacă peste greutăţi, să-şi păstreze acea grijă, să mărească
acea identitate şi cu ea să răspândească binele.
În al doilea rând aş dori ca Acțiunea Catolică să nu se izoleze.
Ce însemnează asta: să nu formeze un grup, noi suntem cei care avem un rol, ceilalţi, mai puţin,
adică să ştie să fie o Acțiune Catolică activă, dar care nu face activism. ...
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Aş dori cu adevărat ca această Acțiune Catolică, aşa de frumoasă, importantă, să producă roade..
și să fie un adevărat instrument de lucru în cadrul poporului lui Dumnezeu.
Vă felicit pe cei care aţi înţeles şi înţelegeţi să vă cunoaşteţi, să creşteţi, să nu vă descurajaţi şi să
produceţi roade.” (PS Petru Gherghel la masa rotundă din cadrul Seminarului Rolul Asistentului
Spiritual în Acțiunea Catolică – februarie 2009).

Prin Magisteriul ei, Biserica Catolică a susţinut întotdeauna misiunea acţiunii catolice.
Papa Benedict al XVI-lea adresa Acţiunii Catolice următoarele cuvinte : "Încurajez Acţiunea
Catolică să aprofundeze tot mai mult angajarea formativă, pentru ca membrii ei să crească în
sfinţenia vieţii şi în comuniunea eclezială şi să fie martori credibili ai lui Cristos înviat, speranţă a
umanităţii. Fecioara Neprihănită să binecuvânteze Acţiunea Catolică şi să o susţină în propunerea
generoasă de a sluji Biserica şi misiunea ei evanghelizatoare". (Rugăciunea Angelus, 8 decembrie
2006).

Încredinţându-ne în continuare rugăciunilor Sfintei Fecioare Maria, nu putem să nu ne exprimăm
gratitudinea faţă de toţi cei care ne-au purtat în rugăciunile lor, faţă de finanţatorul principal al
nostru agenţia Renovabis din Germania, pentru încrederea acordată, faţă de Episcopii noştri, care
susţin şi încurajează iniţiativele locale ale asociaţiilor din federaţie şi nu în ultimul rând faţă de
FIAC pentru asistenţa şi sprijinul acordat .

Fie ca Maria, Regina Apostolilor, împreună cu Sfinţii din Acţiunea Catolică să vegheze paşii noştri,
şi să ne ajute ca urmând modelul lui Cristos, să continuăm misiunea de apostoli care ne-a fost
încredinţată şi să putem asigura şi pe viitor Biserica de slujirea pe care Acţiunea Catolică din
România a oferit-o de-a lungul istoriei.

Cristos a înviat!
Oana Tuduce
Președinte
Oradea, 21 aprilie 2010
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