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Excelența voastră, 

Dragi prieteni,  

 

Vă transmit din toată inima Bine ați venit la Adunarea Generală a Acțiunii 

Catolice din România, Bine ați venit la Iași!  

Un salut cordial adresez Preasfințitului Iosif Păuleț care, cu multă 

disponibilitate și entuziasm ne-a primit pe tărâmul diecezei de Iași și îi mulțumim 

pentru asta. Salut cu drag și afect pe fiecare delegație în parte, venită din diferite 

colțuri ale țării. 

Un mulțumesc spus din toată inima adresez Acțiunii Catolice „Sfântul Iosif” din 

Dieceza de Iași pentru găzduirea acestei întâlniri și pentru ajutorul adus în organizarea 

acestui eveniment.  

Papa Francisc spunea despre orașul nostru în luna iunie 2019, atunci când a fost 

la Iași: „Două elemente foarte bune: un oraș care, din punct de vedere istoric, știe să se 

deschidă și să înceapă noi procese – ca drumul de Santiago -; un oraș care știe să 

găzduiască tineri proveniți din diferite părți ale lumii, așa cum este acum. Două 

caracteristici care ne amintesc de potențialul pe care îl aveți și de marea misiune pe 

care o puteți desfășura: să deschideți drumuri pentru a merge împreună și pentru a 

duce mai departe acel vis care este profeția: fără iubire și fără Dumnezeu niciun om nu 

poate trăi pe pământ.”  În acele zile binecuvântate pentru Biserica și țara noastră am 

învățat mai bine că a merge împreună presupune speranță, sacrificiu și mai ales iubire.  

Iași-ul, capitala Moldovei este astăzi și capitala istoriei, găzduind manifestările 

prilejuite de împlinirea a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române. Iar noi, 

suntem prezenți astăzi, aici la Iași, delegații ale asociațiilor de tip Acțiune Catolică din 
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diecezele/eparhiile din întreaga țară,  pentru a aduce un omagiu istoriei. Este vorba atât 

despre istoria scrisă de străbunii noștri, care au decis să înfăptuiască acum 161 de ani 

Unirea cea Mică, dar și să aducem în prim plan o istorie mai recentă și anume cei 15 

ani de slujire la nivel național a Federației Acțiunea Catolică din România. Este o 

istorie scurtă, recentă, dar care, cu pași mici și sigur a scris în cartea vieții multor copii, 

tineri și adulți, membri ai Acțiunii Catolice.  

Adunările Generale sunt ocazii care permit reflexii asupra programării viitorului 

asociației, ne verifică felul nostru de a fi Acțiune Catolică, sunt un moment de bilanț, 

de analiză. Ne permit să privim cu un ochi critic si constructiv asupra trecutului și de a 

vedea cu speranță și încredere oportunitățile și viitorul. Dar ceea ce este cel mai 

important, Adunările Generale permit dialogul asupra perspectivelor comune și mai 

ales asupra relațiilor și  prieteniei dintre noi cei prezenți aici, care facem parte din 

marea familie Acțiunii Catolice. Și această Adunare Generală de la lași, ce are loc într-

un context istoric și social al diecezei de Iași, este o ocazie de întâlnire și fraternitate 

între reprezentanții asociațiilor de tip acțiune catolică de pe teritoriul Bisericii Catolice 

din România, care au aderat sau doresc să adere la federația noastră. 

Federația Acțiunea Catolică din România s-a născut din dorința de a pune 

împreună, specificul nostru diecezan de Acțiune Catolică, fiecare cu realitatea sa de 

proveniență, de a ne îmbogăți reciproc din experiențele împărtășite, de a ne ajuta unii 

pe alții să depășim anumite dificultăți, de a crea punți de legătură și prietenie între laici 

catolici din Biserica Catolică de ambele rituri, din România. Acțiunea Catolică din 

România vine astfel în sprijinul nivelului local/diecezan, oferind spații de comuniune 

și de formare specifică pentru membrii săi. Așadar nivelul național servește/slujește 

nivelul local, diecezan.  

Fie ca sfântul Ioan Paul al II-lea patronul Federației Acţiunea Catolică din 

România, care a iubit atât de mult această asociaţie de laici,  să  ne fie ocrotitor şi 

călăuzitor în toate activităţile şi proiectele noastre! 

Vă doresc să trăiți aici la Iași, zile rodnice! Fecioara Maria, Regina Acțiunii 

Catolice să ne mijlocească haruri și binecuvântări! 

 

Roman, 23 ianuarie 2020     Anca Frona , președinte ACRO 


