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Dragi tineri din asociaţiile membre ale Federaţiei Acţiunea Catolică din România,
şi în curs de aderare,

Aceia dintre voi care aţi participat la pelerinajul în Ţara Sfântă organizat de FIAC anul
trecut, cred că încă mai păstraţi vii în minte şi inimă amintirile, prieteniile şi chipurile
întâlnite acolo.

Acel pelerinaj a fost doar începutul unui „pod” pe care dorim să îl construim între noi
şi cei din Ţara Sfântă.
Tradiţia colectei „pro Terra Sancta” ţinută în Vinerea Mare de întreaga Biserică
Catolică este un prilej şi pentru noi ca să dovedim că suntem alături de fraţii noştri
creştini din Ţara Sfântă prin sprijinirea participării membrilor asociaţiilor noastre la
această colectă de strângere de fonduri.

Iniţiativa aparţine FIAC şi nu se doreşte a fi o acţiune paralelă a Acţiunii Catolice cu
aceea a întregii Biserici Catolice. Dar aşa cum Acţiunea Catolică se pune în serviciul
Bisericii, şi de această dată Acţiunea Catolică promovează această iniţiativă a Bisericii
în rândul membrilor săi, pentru ca aceştia să aibă cunoştinţă de ea şi să poată
participa sau să colaboreze în promovarea acesteia în comunitatea din care fac parte.
Făcând parte din FIAC, Federaţia Acţiunea Catolică din România (ACRO) susţine
acţiunile propuse la nivel internaţional de către secţiunea tineri din cadrul Forumului
Internaţional al Acţiunii Catolice, cum ar fi această colectă, încurajând asociaţiile
diecezane de Acţiune Catolică din România să sprijine această iniţiativă.

Vă trimitem ataşat scrisoarea responsabilei internaţionale pentru secţiunea tineri din
cadrul FIAC, Chiara Finoccheti, adresată asociaţiilor naţionale de Acţiune Catolică în
care explică care a fost motivaţia tinerilor la nivel internaţional în sprijinirea acestei
campanii. De asemenea vă trimitem comunicatul de presă al FIAC în ce priveşte
această campanie, precum şi un poster realizat de FIAC-secţiunea tineri, dar care a
fost adaptat la ACRO. Sunteţi invitaţi ca materialele primite de la FIAC şi transmise
către asociaţii să le folosiţi şi să le promovaţi cum credeţi că e mai bine în strânsă
colaborare cu acele structuri ale Bisericilor locale care organizază această campanie.
Pe site-ul Federaţiei, www.actiuneacatolica.ro, este creată o secţiune specială unde
puteţi descărca materialele de promovare şi informare în limba română.
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