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Ce a fost bun în anul asociativ 2007 – 2008?  

Cum am lucrat pentru a ne îndeplini misiunea?  

Pentru cine am lucrat şi cine ne-a fost alături în aceste 12 luni?  

Sunt doar câteva din întrebările la care acest Raport anual 

ASTRU încearcă să răspundă ilustrând prin cuvinte şi fotografii 

activitatea asociaţiei. 

 

 

 

 

Scurtă prezentare: 

 

ASTRU Cluj este o asociaţie de tineri pentru tineri care îşi  propune 

să stimuleze implicarea tineretului catolic şi nu numai în derularea de 

proiecte, programe şi activităţi cu caracter liturgic, caritativ, formativ, 

cultural-recreativ şi ecumenic.   

 

Cine şi cum sunt membri ASTRU ? 

 

Tineri obişnuiţi, cu multă energie şi dorinţă de a fi utili Bisericii, tineri 

care învaţă să-şi asume responsabilităţi şi să fie parte a unei echipe, 

tineri dornici de a cunoaşte oameni şi de    a-şi face prieteni. 
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Misiunea ASTRU 

 

Misiunea asociaţiei este să promoveze apostolatul laic al Bisericii 

Catolice în rândul tinerilor şi copiilor  din Eparhia de Cluj-Gherla. 

 

 

CARISMA ASTRU – formă de acţiune catolică 

 

  Acţiunea Catolică este o asociaţie de laici care se angajează la 

realizarea scopului apostolic general al Bisericii, în mod liber, în formă 

comunitară şi organică şi în directă colaborare cu ierarhia Bisericii. 

                 Apostolicam Actuositatem 20 

 

  Obiectivul Acţiunii Catolice este esenţialmente religios vizând 

apostolatul; cuprinde evanghelizarea, sfinţirea oamenilor şi formarea 

creştină a conştiinţelor în aşa fel încât să impregneze cu spirit 

evanghelic diferitele comunităţi şi medii.  

                 Christifideles Laici 30 

 

 

Acţiunea Catolică este un drum de formare personală, în strânsă 

colaborare cu Biserica,  prin care vrem să dăm culoare, gust şi 

frumuseţe vieţii pe care o trăim 
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Valorile ASTRU 

 

• Biserica – suntem expresia apostolatului laic pe care îl promovăm 

în rândul tinerilor şi copiilor. 

• Tinereţea – propunem tinerilor să acţioneze ca persoane creştine 

în societate. 

•  Formarea – promovăm educaţia integrală a tinerilor şi susţinem 

participarea acestora la viaţa Bisericii şi a societatii. 
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ACTIVITĂŢI   

 

Septembrie 2007 –  August 2008 

 

 

Începând din luna octombrie, odata cu anul universitar, s-au reluat 

întâlnirile tradiţionale ale tinerilor din ASTRU CLUJ care se desfăşoara 

saptămânal, lunea la sediul Asociaţiei. Aceste întâlnirii sunt variate ca si 

continut, de la intalnirii cu caracter liturgic sau formativ până la întâlniri 

cu caracter cultural sau recreativ. 

 

Totodată, s-a simţit nevoia unor întâlnirii regulate cu caracter formativ. 

Astfel, impreuna cu Pr. Titus Sas, viceparoh in parohia Andrei 

Muresanul, am iniţiat o colaborare, realizându-se astfel întâlnirii 

săptămânale în fiecare marţi seara, având o tematică variată, aleasa în 

primul rand de cei 20 de  tinerii ( astişti şi din parohia Andrei Mureşanu) 

care frecventau acest grup. 

 

Tot la sediul Asociaţiei se desfăşoară şi alt gen de activităţi, precum 

întreţinerea bibliotecii Asociaţiei, activităţi de voluntariat în cadrul 

parohiei Andrei Mureşanu, confectionare de brăţări tradiţionale tricolore, 

editarea revistei IDentitate. 
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16 -23 Septembrie 2007 

 

În perioada  16 – 23 Septembrie 2007, la Centrul European pentru 

Tineret de la Strasbourg s-a desfăşurat o sesiune de formate organizată 

de Mişcarea Studenţilor Catolici – coordonarea europeană cu tema 

`Empowering  Young People Through Human Rights Education`. Au fost 

selectaţi să participe din partea ASTRU Cluj: Codruta Fernea, Mihai 

Floran şi Alexandrina Kiss. 

 

Această sesiune de formarea a avut ca scop: încurajarea cunoşterii 

responsabilităţilor cetăţenilor cu privire la drepturile omului, 

propunându-se încurajarea participanţilor în a îmbrăţişa un rol activ de 

educatori pentru drepturile omulu în comunităţile în care acesţia trăiesc. 

 

 

23- 28 Septembrie 2007 

 

Adunarea Generală Europeana a Jeci-Miec s-a desfasurat la Paris. Pe 

ordinea de zi s-au aflat: raportul coordonării europene pe 2006 şi 2007, 

prezentarea raporturilor asociaţiilor care fac parte din coordonarea 

europeană, discutarea problemelor financiare prin care trece 

coordonarea europeana, şi alegerea unei noi echipe europene pentru 

anul 2008. 

 

ASTRU Cluj a fost aleasă să faca parte din acestă echipă europeană 

pentru anul 2008, alături de JEC FRANCE şi MKSU Malta. Astfel, ASTRU 

Cluj l-a desemnat pe Mihai Floran – vicepreşedinte să facă parte din 

echipa europeană. Totodată el a fost ales ca şi coordonatorul acestei 

echipe pentru anul 2008. 
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13 octombrie 2007 

 

Cu o săptămână înainte de Întâlnirea eparhială a tinerilor, ajunsă la cea 

de-a IV-a ediţie, animatorii şi volutarii s-au întâlnit la Dej pentru 

ultimele pregătiri pentru această Întâlnire. A fost o ocazie şi o ocazie 

pentru a aprofunda tema întâlnirii. 

 

 

14-21 octombrie 2007 

 

Săptămâna Tânărului Greco-Catolic este un eveniment care doreşte să 

implice tinerii în activităţiile desfăşurate în comunităţile parohiale în care 

trăiesc. Comunitatea parohială este invitată să reflecteze la rolul pe care 

îl au tinerii în aceasta, în Biserică şi în societătea de azi. Fiind deja la 

cea de-a 4-a ediţie, Săptămâna Tânărului Greco-Catolic din acest an s-a 

desfăşurat sub mottoul "Când va veni Spiritul Sfânt asupra voastră, veţi 

primi o putere şi îmi veţi fi martori" (Fap 1,8). 

 

În mare, programul cuprinde anumite conferinţe pe diferite teme, 

prezentarea asociaţiilor de pe teritoriul eparhiei Cluj-Gherla, rugăciuni, 

adoraţii şi rugăciuni ecumenice Taize, chiar şi momente recreative - o 

seară de dansuri şi ateliere tradiţionale. 
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20 octombrie 2007 

 

Sâmbătă, 20 octombrie 2007, a avut loc în Biserica „Sfinţii Apostoli 

Petru şi Pavel” din Dej, a -  4 – a editie a Întâlnirii Tinerilor din Eparhia 

de Cluj Gherla.. Motto-ul întâlnirii a fost cel ales de Sfântul Părinte Papa 

Benedict XVI pentru a XXIII-a Ziua Mondială a Tineretului: "Când va 

veni Spiritul Sfânt asupra voastră, veţi primi o putere şi îmi veţi fi 

martori" (Fap 1,8).  

 

Întâlnirea a fost organizată de Departamentul pentru Tineret al 

Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla în colaborare cu Asociaţia 

Tineretului Român Unit-Astru Cluj. Au paticipat la această întâlnire peste 

300 de tineri din întreaga Eparhie, însoţiţi de 40 de responsabili preoţi şi 

laici, 20 de animtori şi 35 de voluntari. 

 

Cea de-a IV-a ediţie a Întâlnirii Tinerilor s-a deschis cu salutul 

organizatorilor, animaţia şi  pregătirea pentru Sfânta Liturghie, 

învăţarea imnului „Vino, vino, Spiritul Iubirii” compus pentru această 

întâlnire precum şi momentul de rugăciune la statuia Cardinalului Iuliu 

Hossu. 

 

A urmat apoi momentul central al întâlnirii: celebrarea Sfintei Liturghii 

prezidată de Episcopul eparhial Florentin Crihălmeanu urmată apoi de 

predarea crucii tineretului din Eparhia de Cluj-Gherla, de către tinerii din 

protopopiatul Dej  tinerilor din protopopiatul Gherla unde va avea loc 

următoarea întâlnire. 

 

A urmat prânzul şi momentul de cateheza în care Pr. Iuliu Muntean, 

asistent spiritual pentru sectorul tineri al Federaţiei Acţiunea Catolică din 
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România le-a vorbit tinerilor pornind de la motto-ul întâlnirii despre 

împortanţa sacrametelor în viaţa fiecăruia. Tineri au avut ocazia să 

aprofundeze cateheza în cadrul grupurilor de discuţii. 

 

Programul zilei s-a încheiat cu Festivalul Tineretului desfăşurat la Casa 

de Cultură din Dej, în cadrul căruia tinerii şi-au valorificat "talanţii" într-

un spectacol de creativitate, muzică, şi teatru. În cadrul Festivalului 

Tineretului un moment deosebit şi foarte apreciat de tineri l-a 

repezantat recitalul trupei de muzică folk „UNDE”. 

 

 

19 noiembrie 2007 

 

La aniversarea a 125 ani de la naşterea Părintelui scriitor Ion 

Agârbiceanu,  ASTRU CLUJ a organizat un eveniment cultural cu tema: 

„Ceasuri de seara cu Ion Agârbiceanu”. Din programul întâlnirii au făcut 

parte  lecturi literare, muzică clasică şi rugăciune. 

 

 

22-25 noiembrie 2007 

 

 Codruţa Fernea, preşedinta ASTRU Cluj a fost invitată să susţină o 

sesiune de training despre “organizarea de evenimente” în cadrul cele 

de -a XX Conferinte Naţionale a Asociaţiei Studenţilor de la Drept 
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26 noiembrie 2007 

 

În data de 26 noiembrie 2007 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei 

Tineretului Român-Unit – ASTRU Cluj. Pe ordinea de zi s-a aflat: 

prezentarea raportului de activitate 2006-2007, aprobarea bilanţului 

financiar-contabil pentru 2006, aprobarea bugetului pentru 2007 şi 

diverse. 

 

3 decembrie 2007 

 

În cadrul Sf. Liturghii, 10 tineri au fost primiţi în mod solemn in ASTRU 

Cluj. Pentru prima data dupa 1990, adeziunea la ASTRU s-a realizat in 

mod solemn, folosindu-se  o rânduiala actualizată a rânduilelii de 

primire in ASTRU dinainte de 1948. 

 

5 decembrie 2007 

 

La ce-a de-a a VIII a ediţie a Galei de decernare a premiilor pentru 

implicare în comunitate, ASTRU CLUJ a participat cu 5 nominalizari. 

 

 

7 – 9 decembrie 2007 

 

În perioada 7 – 9 decembrie 2007 s-a desfăşurat la Baia Mare, a IV-a 

întâlnire a Secretariatului de coordonare ASTRU – ATCM, format din 

asociaţiile eparhiale de tineri la nivelul Arhiepiscopiei Majore de Alba 

Iulia şi Făgăraş. Scopul unor astfel de întâlnirii este o creştere spirituală,  

o creştere a asociaţiei pe care o reprezintă participanţii, reprezentând o 

provocare într-o societate tot mai secularizată şi problematică. 
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16 decembrie 2007 

 

Tinerii din ASTRU Cluj a participat la Blaj la hirotonirea a doi noi episcopi 

pentru Biserica Greco-Catolică din România. A fost cea dintâi hirotonire 

de episcopi aleşi după noi norme ale unei Biserici înnoite, de astă dată 

arhiepiscopală majoră. În cadrul aceleiaşi Sfinte Liturghii au primit 

demnitatea episcopală părinţii preoţi Mihai Frăţilă şi Vasile Bizău. 

 

 

26 decembrie 2007 – 6 ianuarie 2008 

 

Pelerinajul internaţional al tinerilor din Acţiunea Catolică în Ţara Sfântă, 

cu tema “Pelerini ai păcii şi unităţii”, a avut loc în perioada 29 decembrie 

2007 - 6 ianuarie 2008. Au participat peste 150 de tineri din 28 de ţări 

de pe patru continente ale lumii: Africa, Asia, America, Europa. Acţiunea 

Catolică din România (ACRO) a fost prezentă cu o delegaţie formată din 

18 persoane. 

  

Pelerinajul a fost organizat de Forumul internaţional al Acţiunii Catolice 

(FIAC), departamentul pentru tineri, coordonat de Oana Tuduce 

(responsabil cu tinerii în cadrul FIAC şi preşedinte ACRO) şi Maria Grazia 

Tibaldi (secretar FIAC). 

  

Pelerinajul s-a dorit a fi o continuare a gestului făcut de papa Paul al VI-

lea, care, în anul 1968, cu ocazia Primei Zile Mondiale a Păcii, a trimis 

un grup de tineri din Acţiunea Catolică, la Betleem, în Grota Naşterii, să 

ducă o lampă a păcii, simbol al speranţei şi al reconcilierii întregii 

umanităţi. Anul acesta, la 1 ianuarie 2008, s-a realizat o reînnoire a 
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acestui gest de credinţă şi de rugăciune, pentru ca familia umană să 

devină cu adevărat o comunitate de pace. 

 

Din partea ASTRU Cluj au participat 4 tineri: Mihai Floran, Persida 

Purda, Teodora Florian şi Codruţa Fernea  

 

15 ianuarie 2008 

 

Consiliu Director ASTRU Cluj s-a întâlnit pentru a pregăti întâlnirea cu 

responsabilii cu pastoraţia tinerilor precum şi pentru a stabili detalii 

legate de Intâlnirea Copiilor din 7 iunie 2008 

 

16 ianuarie 2008 

 

Întâlnirea cu responsabilii cu pastoraţia tinerilor s-a desfăşurat la 

Beclean. S-au discutat urmatoarele puncte:  Evaluarea anului pastoral 

2006 – 2007, Implementarea planului pastoral 2007 – 2008, Întâlnirea 

copiilor – 7 iunie 2008, Stabilirea conţinutului pentru planul pastoral 

2008 – 2009, precum şi Proiectul pentru susţinerea planului pastoral 

2008 – 2009  

 

 

31 ianuarie 2008 

 

Întâlnire de lucru cu Ps Florentin la care a participat consiliul director al 

ASTRU CLUJ. S-au discutat aspecte legate de activităţile propuse 

tinerilor în cursul anului pastoral. 
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15 februarie 2008 

 

În data de 15 februarie 2008 s-a reunit la Oradea, în cadrul Facultăţii de 

Teologie a Seminarului Teologic Greco-Catolic, Comisia Sinodală 

Pastorală (CSP), invitaţi fiind şi membrii subcomisiei de tineret. 

 

Lucrările s-au desfăşurat sub prezidenţa PS. Dr. Virgil Bercea Episcop de 

Oradea Mare. La această întâlnire au participat atât membrii CSP: Pr. 

Florian Gui (Vicar general Eparhia de Oradea), Pr. Angelo Narcis Pop 

(Vicar general Eparhia de Lugoj), Pr. Coriolan Mureşan (Vicar 

judecătoresc Eparhia de Lugoj), Pr. Angel Zareczki (Consilier Cultural 

Eparhia de Baia-Mare), Pr. Gheorghe Hang (Arhieparhia de Blaj), Oana 

Tuduce (Preşedinte ACRO), Ramona Pop (Responsabilă Biroul Pastoral 

Oradea şi a subcomisiei pentru tineret), Pr. Paul Popa (Secretar CSP şi 

responsabil Biroul Pastoral Oradea ) cât şi membrii subcomisiei de 

tineret: Pop Lucian (Eparhia de Baia Mare), Prof.Şimon Mihai (Eparhia 

de Baia Mare), Pr. Cristian Goia (Responsabil departament tineri Eparhia 

de Cluj), Codruţa Fernea (preşedintă ASTRU Cluj), Corina Gecăşan 

(Responsabila Tineret Arhiepiscopia de Blaj). 

 

În prima parte a sesiunii a avut loc o masă rotundă pe următoarele 3 

teme: "Temerile şi speranţele tânărului de azi" - Prof. Univ. Marian Mihai  

psiholog; "Tânărul în societatea românească" - Prof. Univ. dr. Gheorghe 

Şişeştean – sociolog;  "Tânărul român şi Biserica"- Pr. Prof. Eugen Jurcă 

– preot; moderată fiind de Pr. Paul Popa şi Ramona Pop. 

 

În a doua parte a întâlnirii atât membrii CSP cât şi membrii subcomisiei 

de tineret au discutat despre: elaborarea unui document pe cât priveşte 

pastoraţia din România, document pe care CSP şi cele 5 subcomisii 
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(Subcomisia pentru pastoraţia copiilor, Subcomisia pentru pastoraţia 

tineretului, Subcomisia pentru pastoraţia familiilor, Subcomisia pentru 

pastoraţia adulţilor şi Subcomisia pentru pastoraţia asistenţială), îl vor 

propune spre analiză Sinodului Episcopilor Greco-Catolici. S-a propus de 

asemenea ca la lucrările subcomisiilor să fie invitaţi alţi membri ai 

asociaţiilor care activează în Biserică. 

 

 

16 februarie 2008 

 

Responsabilii cu Pastoraţia tinerilor din România s-au întâlnit la Oradea 

pentru a discuta aspecte referitoare la participarea tinerilor din România 

la Zilele Mondiale ale Tineretului. Din partea Eparhiei de Cluj-Gherla a 

participant Pr. Cristian Goia – responsabil al Departamentului pentru 

Tineret şi Codruta Fernea – preşedinte ASTRU Cluj.   

 

 

20-25 Februarie 2008 

 

Delia Dumitraş, membră ASTRU CLUJ a fost selectată să participe la 

training "Lucru în echipă" organizat de ANSIT Bistriţa la Telciu în 

perioada 20 – 25 februarie 2008. Trainingul a fost organizat în cadrul 

Universităţii de iarnă ANSIT pentru regiunea nord-vest. 

 

 

26 Februarie – 2 martie 2008 

 

Raluca Fernea şi Gavrila Iusco, membri ASTRU CLUJ au fost selectaţi să 

participe la training "Managmentul organizatiilor neguvernamentale" 
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organizat de ANSIT Bistriţa la Telciu. Trainingul a fost organizat în 

cadrul Universităţii de iarnă ANSIT pentru regiunea nord-vest. 

 

4 martie 2008 

 

ASTRU Cluj a organizat o conferinta cu tema: "TÂNĂRUL DE AZI între 

lâncezeala zilei de azi şi incertitudinea zilei de mâine" . A fost invitat Pr. 

Marius Furtuna. 

 

 

7 - 9 martie 2008 

 

În perioada 7-9 martie 2008, la Cluj,  Centrul Spiritual Manresa ,ASTRU 

Cluj a organizat  a treia ediţie a cursurilor de animatori, cu tema “Tânăr 

între tineri”. Acest eveniment a reunit 24 de tineri din protopopiatele 

Eparhiei de Cluj-Gherla şi 10 tineri din ASTRU Cluj. 

 

Cursul a fost o exprienţă în premieră, deoarece a reuşit pentru prima 

dată să se adreseze în acelaşi timp, atât tinerilor din eparhie, cât şi 

membrilor ASTRU aspiranţi la titlul de animatori, în anii anteriori acest 

lucru realizându-se disparat în cursuri diferenţiate pe cele două 

categorii. 

  

Experienţa a fost inedită, atât pentru participanţi, cât şi pentru 

organizatori. Codruţa, Alexandrina, Mihai, Crina  şi Pr. Cristian  au fost 

cei care au gândit şi coordonat întregul eveniment, iar pentru Crina se 

cuvine să menţionăm că a fost prima experienţă în care a schimbat rolul 

de participant cu cel de organizator şi prezentator a unei teme şi s-a 

descurcat bine. 
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Pornind de la cuvintele Mântuitorului:”Eu sunt în mijlocul vostru ca unul 

ce vă slujeşte”, cursul s-a axat pe patru noţiuni fundamentale: 

identitate, spiritualitate, motivaţie şi responsabilitate. Acestea s-au dorit 

a fi caracteristicile tratate în cadrul cursului, caracteristici necesare unui 

animator, inspirate de însuşi Isus Cristos. 

 

Cursul s-a bucurat de aprecierea tinerilor, fiind bine gândit şi structurat 

în momente de expunere, alternând cu momente de destindere, lucru în 

echipă, plenare, iar la sfârşitul zilei, seratele - organizate cu scopul de a 

încuraja socializarea, dar-de ce să nu o spunem- şi pentru a sărbatori 

ziua de 8 Martie. 

 

Pornind de la temele date, tinerii au avut ocazia să îşi însuşească 

“reţeta” unui bun animator, să reprezinte propria viziune asupra 

animatorului, să facă faţă situaţiilor problematice cu care se confruntă 

un animator şi să încerce să găsească soluţiile optime şi nu în ultimul 

rând să îşi dovedească abilităţile şi spiritul de iniţiativă prin propunerea 

unor activităţi noi. 

 

S-a încurajat exprimarea identităţii prin deschidere, comunicare şi 

susţinerea punctului propriu de vedere în faţa grupului, s-a dorit 

accentuarea spiritualităţii  prin participarea la Sfânta Liturghie şi 

momentele de rugăciune, responsabilitatea prin angajarea în sarcini 

cum ar fi aranjarea mesei şi a săli de curs, iar pe tot parcursul 

activităţilor s-a încercat motivarea tinerilor pentru ca ajungând mai apoi 

în parohiile lor, să pună în aplicare ce au învăţat. 

 

Punctul central în argumentarea motivaţiei l-a constituit discursul Pr. 

Marius Furtună, construit în jurul ideii de spiritualitate, de viaţă 

spirituală ce trebuie să transpară zidurilor Bisericii, pătrunzând în viaţa 
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cotidiană. Practic, Marius Furtună a îndemnat ca Dumnezeu să nu 

rămână prizonier în Casa Sa, ci dimpotrivă să fie inclus în viaţa noastră 

socială, astfel încât să devină centrul ei. 

 

 

16 martie 2008 

 

Duminică, 16 martie 2008 în întreaga Biserică s-a celebrat a XXIII- Zi 

Mondială a Tineretului, având  tema propusă de către Sf. Parinte Papa 

Benedict al XVI-lea este "Când va veni Spiritul Sfânt asupra voastră, voi 

veţi primi o putere şi îmi veţi martori" (Fap 1,8). Acestă zi a fost 

marcată şi in Eparhia de Cluj-Gherla prin celebrari liturgice pentru tineri 

precum si activitaţi cu caracter recreativ. 

 

 

21-23 martie 2008 

 

Consiliu Director ASTRU CLUJ s-a întâlnit pentru câteva zile la Vatra 

Dornei pentru a discuta despre viitorul organizatiei. A fost o perioada 

intensa de lucru. S-a definit misiunea şi viziunea Asociaţiei, şi s-a 

elaborat un plan de lucru pentru dezvoltarea asociaţiei. 
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27-30 martie 2008 

 

Din partea ASTRU Cluj a participat la Consiliul National ACRO o delegaţie 

formată din: Mihai Floran ( vicepresedinte), Crina Horvat ( 

vicepresedinte), Mirabela Pal (secretar), Alexandrina Kiss ( director 

economic). de asemenea a participat şi Codruţa Fernea - preşedinta 

ASTRU Cluj, care este şi secretara ACRO. 

 

Reuniţi sub motoul "Tot ceea ce faceţi cu cuvântul sau cu fapta, toate să 

le faceţi în numele Domnului Isus" (Col 3,17), în perioada 27-30 martie, 

la Centrul de spiritualitate Carmelitan din Luncani (judeţul Bacău), a 

avut loc Consiliul Naţional al Federaţiei Acţiunea Catolică din România şi 

o Sesiune de formare pentru responsabilii din echipele naţionale ACRO. 

Au participat 35 de delegaţi ai asociaţiilor fondatoare ACRO (AC Iaşi, 

ASTRU Blaj, ASTRU Cluj, ASTRU Oradea şi AGRU), iar întâlnirea a fost 

organizată de Consiliul Director ACRO, coordonat de Oana Tuduce - 

preşedinte şi de pr. Felix Roca - asistent general. 

 

Sesiunea de formare s-a adresat responsabililor din echipele naţionale 

pe sectoare de vârstă (copii tineri adulţi) şi a urmărit o creştere a 

coeziunii echipelor naţionale, pe fiecare sector de activitate, în vederea 

pregătirii şi coordonării Campusului Unitar din vară. Au avut loc 

momente formare, prin tehnici de teambuilding, vorbindu-se despre 

caracteristicile, dinamica şi comunicarea în cadrul echipei, precum şi 

despre gestionarea conflictelor într-o echipă. 

 

Pe ordinea de zi a Consiliului Naţional ACRO s-au aflat următoarele 

puncte: prezentarea raportului de activitate 2006 - 2008, dezbaterea şi 

aprobarea propunerii de proiect formativ, prezentarea planului de 
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activităţi şi a bugetului pentru următorul trieniu, aprobarea bugetului pe 

următorul an de activitate şi diverse. Totodată, Consiliul Director al 

ACRO a înaintat Consiliului Naţional cererea şi dosarul de aderare al 

ASTRU eparhial Lugoj, propunând un calendar de aderare, care a fost 

votat în unanimitate. Acest calendar reprezintă o perioadă, timp necesar 

pentru consolidarea cunoaşterii reciproce, în care ASTRU eparhial Lugoj 

va fi invitat să participe oficial şi să se implice în diverse activităţi ale 

ACRO. Procesul de aderare se va încheia în cadrul următorului Consiliu 

Naţional ACRO. 

 

Au fost zile intense de formare, analiză şi dezbatere. Nu au lipsit de 

asemenea momentele spirituale asigurate de rugăciunile şi sfintele 

Liturghii de rit latin şi bizantin. (Comunicat semnat de Anca Lucaci şi 

Codruţa Fernea) 

 

 

2 aprilie 2008 

 

La 3 ani de la trecerea la Tatal a Servului lui Dumnezeu Papa Ioan Paul 

al II-lea, ASTRU CLUJ a organizat o seara comemorativă. Tinerii 

împreună cu toţi credincioşii prezenţi la Capela Sf. Iosif s-au rugat 

împreună Calea Crucii, şi s-a vizionat un video despre Servul lui 

Dumnezeu. 
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4 - 6 aprilie 2008 

 

În perioada 5-6 aprilie 2008, în municipiul Cluj-Napoca, a avut loc prima 

întâlnire pentru 2008 a Echipei Europene de Coordonare a JECI-MIEC - 

Mişcarea Internaţională a Studenţilor Catolici - Organizaţia 

Internaţională a Tinerilor Studenţi Catolici. 

 

Asociaţia Tineretului Român Unit - ASTRU Cluj a fost aleasă în 

septembrie, anul trecut, să facă parte din Echipa Europeană de 

Coordonare, iar pentru anul 2008 şi-a asumat rolul de Coordonator 

European, prin reprezentantul său, Mihai Floran, vicepreşedinte ASTRU 

Cluj. 

 

Au luat parte la întâlnire pe lângă reprezentanţii ASTRU Cluj: dl. Mehul 

Dabhi (India) - preşedinte la nivel mondial a Mişcării Internaţionale a 

Studenţilor Catolici; dşoara. Loucille Alcala (Filipine) - coordonator de 

programe la nivel mondial pentru Organizaţia Internaţională a Tinerilor 

Studenţi Catolici şi dşoara. Edita Gailiute - manager financiar al 

Coordonării Europene, membru al Federaţiei Studenţilor Catolici 

ATHEITIS din Lituania. 

 

Dintre subiectele discutate se numără colaborarea cu mişcările membre, 

reprezentarea în faţa Forumului Tinerilor din Europa, a Consiliului 

Europei şi a Uniunii Europene (la nivel european), respectiv UNESCO, 

ONU şi dicasterele de la Vatican (la nivel mondial), organizarea unor 

evenimente mondiale în cadrul Zilei Mondiale a Tinerilor de la Sydney, 

Australia (iulie 2008), organizarea Comitetului European 2008 şi a 

Comitetului Internaţional 2008 (septembrie, Paris, Franţa) şi proiecte de 

viitor pentru anul în curs şi pentru cei care vor urma. O atenţie 
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deosebită a fost acordată muncii depuse în cadrul proiectului de 

revizuire a identităţii studenţilor în Europa. 

 

Sâmbătă, 5 aprilie 2008, echipa a fost salutată de către dna. Viorica 

Lascu, fost preşedinte ASTRU înainte de 1948, care a luat parte la 

activităţi ale MIEC-PAX ROMANA în anii '30 - '40. A fost un moment 

informal binevenit pentru ca participanţii să poată cunoaşte mai bine 

ASTRU din punct de vedere istoric. Duminică seara a avut loc o întâlnire 

cu membrii ASTRU Cluj, veniţi într-un număr foarte mare, un moment 

de schimb de experienţă şi de informare cu privire la prezent. 

 

Coordonarea Europeană JECI-MIEC este o platformă de schimb şi 

reflecţie comună a mişcărilor naţionale de tineri şi studenţi catolici. Ea 

este una din cele şase coordonări continentale pentru cele două 

organizaţii internaţionale: Mişcarea Internaţională a Studenţilor Catolici 

şi Organizaţia Internaţională a Tinerilor Studenţi Catolici, ambele cu 

sediul la Paris, în Franţa. ASTRU Cluj a luat parte la activităţile 

coordonării din 2004 şi începând cu anul 2007 este membru colaborator 

al acesteia. 

 

 

7 aprilie 2008 

 

În lumina planului pastoral asumat pentru anul 2007 - 2008 cu tema 

“Sacramentele în viaţa creştinului”, ASTRU Cluj a organizat un ciclu de 

conferinte organizând 3 întâlnirii tematice, lunea despre Sacramenele de 

initiere, sacramentele de vindecare şi  sacramentele de slujire. 
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12 aprilie 2008 

 

Sâmbată, 12 aprilie 2008, PS Florentin Crihălmeanu împreună 50 de 

tinerii din ASTRU Cluj şi Grupul de rugăciune „Triumful Inimii 

Neprihanite a Mariei” au sărbătorit Ziua Mondială a Tineretului ( 16 

martie 2008) printr-o excursie în Munţii Trascăului, mai exact la 

Vânătările Ponorului. Au însoţit tinerii Pr. Anton Crişan – vicar cu preoţii, 

Pr. Cristian Goia – consilier eparhial pe probleme de tineret, Pr. Radu 

Tălpălariu, Pr. Marcelin Rotariu şi Pr. Cristian Ioanette. 

Excursia a avut un caracter recreativ dar mai ales spiritual, întreaga zi 

fiind presărată cu momende de rugăciune, cântece religioase. Tema de 

reflexie a zilei a reprezentat-o pasajul din Evanghelia după Luca (24, 

13-35), care evocă drumul ucenicilor spre Emaus. Pornind de la cele 3 

dimensiuni – memorie, identitate si misiune, aşa cum a subliniat Ps. 

Florentin când a explicat acest pasaj Evanghelic, tinerii au aprofundat 

acestă temă în 5 grupuri de discuţii. 

A urmat apoi Sf. Liturghie, în cadrul căreia, la predică, tinerii au avut 

ocazia să prezinte ceea ce s-a discutat în grupurile de discuţii, făcând 

referire la exemple concrete din viaţa de zi cu zi. 

Dupa participarea la Sfânta Liturghie, s-a luat „micul prânz”, pentru ca 

mai apoi, cu forte proaspete, să se cutreiere dealurile, stâncile, valea 

care era în împrejurimi, cascada Vânătarea Ponorului precum şi peştera 

Huda lui Papara. S-au intonat cântece de voiosie, în timp ce sufletele şi 

privirile s-au îmbătat de frumuseţile şi aerul curat al naturii superbe din 

acele locuri. 
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Intoarcerea spre Cluj a regăsit zâmbete pe chipurile luminate de razele 

apusului, zâmbete ce reflectau frumuseţile adânc gravate în memorie, 

precum şi cuvintele Sfintei Evanghelii, gânduri ce se cereau a fi meditate 

în continuare şi împărtăşite tuturor celor din jur. 

 

14 aprilie 2008 

 

ASTRU Cluj a participat la VOLUNTEXPO 2008, un eveniment realizat în 

cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) promovată la Cluj 

Napoca de Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca. Acestă acţiune se înscrie 

în campania naţională: “E timpul să fim altfel!” 

 

 

25 aprilie – 4 mai 2008 

 

Roma, 27 aprilie – 4 mai 2008, a V-a Adunare Generală Ordinară a 

Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice(FIAC). Tema întâlnirii, este 

„Pentru viaţa lumii (Ioan, 6:51) Laici din Acţiunea Catolică la 20 de ani 

de la Christifideles Laici”. Delegaţia ACRO a fost compusă din: Oana 

Tuduce – preşedinte ACRO, pr. Felix Roca – asistent general naţional, 

Codruţa Fernea – secretar general ( preşedinte ASTRU CLUJ), pr. Florin 

Sescu – asistent spiritual sector copii, Alin Tat – vicepreşedinte sector 

adulţi, Anca Lucaci – vicepreşedinte sector tineri. 

 

Au participat de asemenea Mirabela Pal (secretar ASTRU cluj)  – 

membru în echipa copii a ACRO şi Crina Horvat (vicepreşedinte ASTRU 

CLUJ) – membru în echipa tineri a ACRO. 
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4 mai 2008 

 

Persida Purda şi Alexandrina Kiss au participat la o sărbătoare istorică 

pentru comunitatea greco-catolică din Bucureşti şi din Vechiul Regat, 

pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică: după 

60 de ani, pe scaunul vicarial de la Bucureşti a fost instalat Preasfinţia 

Sa Mihai Frăţilă. Um moment deosebit a fost vizita pe cele doua surori 

ale celui care a fost fiu al protopopului greco-catolic Valentin Coposu şi 

al Aureliei Coposu. Surorile lui Coposu au fost membre ASTRU Bucureşti 

şi ne-au împărtăşit câteva amintiri legate de acele timpurile trecute. 

 

7 – 11 mai 2008 

 

Codruta Fernea a fost selectata să reprezinte Romania la un curs de 

formare pe tema "Bi-Tri-Multi Youth Exchange" in contextul proiectelor 

Europene " Tineri in Actiune". Cursul s-a desfăsurat la Varşovia, in 

Polonia, şi au participat tineri din 7 ţări din Europa. 

 

31 mai 2008 

O parte din echipa de animatori care vor anima a II-a ediţie a Întâlnirii 

Copiilor din Eparhia noastră, s-au întâlnit la Beclean, în 31 mai 2008, 

pentru a pregătii detaliile Întâlnirii celor mici. 

După un scurt moment de bun venit la Beclean, adresati tinerilor de 

către Pr. Protopop Felician Neagos, a urmat momentul de formare 

pornind de la mottoul Sf. Ioan Bosco: „Să nu lăsăm niciodată copiii 

singuri, ci să-i asistăm mereu, oricând şi oriunde!”. Pr. Cristian Goia, 

consilier eparhial cu pastoraţia tineretului, a vorbit despre diferitele 

chemări pe care ni le adresează Dumnezeu pornind de la versetul din 
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Evanghelia de la Luca: “Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după 

cuvântul Tău”!. 

Tinerii au constientizat că a fi animatori la Întâlnirea copiilor însemnă a 

răspunde la CHEMAREA de a fi APOSTOL prin: a fi un EXEMPLU pentru 

copii, a transmite CREDINŢA celor mai mici, şi a PARTICIPA cu 

aptitudinile cu care au fost înzestraţi la bunul mers al Întâlniri. 

A urmat apoi prezentarea echipelor de animatori, şi care este 

responsabilitatea fiecăreia dintre acestea. Tinerii au avut ocazia să 

opteze pentru echipa care li se potriveşte cel mai bine. S-a explicat 

programul întâlnirii şi rolul fiecăruia în bunul mers al acesteia. Un alt 

moment important a fost prezentarea bansurilor şi repetiţia acestora cu 

toţi animatorii. Întâlnirea animatorilor s-a încheiat cu vizitarea locaţiilor 

unde se va desfăsura Întâlnirea copiilor – Biserica parohială şi Şcoala 

generală din Beclean. 

 

7 iunie 2008 

 

În organizarea Departamentului pentru Tineret al Episcopiei Române 

Unite, Greco-Catolice de Cluj-Gherla şi a Asociaţiei Tineretului Român 

Unit - ASTRU Cluj, sâmbătă, 7 iunie 2008, s-a desfăşurat cea de-a II-a 

ediţie a Întâlnirii  Copiilor din Eparhia de Cluj-Gherla. 

 

 Peste 550 de copii cu vârste cuprinse între 6–12 ani, s-au reunit la 

Beclean, pentru a primi iubirea lui Isus. Au sosit însoţiţi de preoţii 

parohi, de catehete, responsabili laici şi părinţi. Tema întâlnirii - „Isus 

ne iubeşte pe fiecare”, a fost şi titlul imnului cântat de mai multe ori 

în acea zi de copiii din parohiile Eparhiei de Cluj-Gherla.   
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După primirea Preasfinţiei Sale Florentin în Biserica “Sfinţii Apostoli 

Petru şi Pavel”, a avut loc un moment de rugăciune, fiind sfinţită Icoana 

copiilor, o ilustrare bizantină a pasajului din Evanghelia de la Luca (18, 

16) în care Isus spune: “Lăsaţi copiii să vină la mine…”. A urmat o 

procesiune condusă de Episcop, cu preoţii, copii din parohiile prezente la 

Beclean şi credincioşi, cu Icoana purtată de către copii, de la biserică 

spre spaţiul special amenajat în incinta Şcolii Generale „Ghe. Silaşi” din 

Beclean. 

 

Întâlnirea Copiilor a avut în centru Sfânta Liturghie, celebrată de 

Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu şi de preoţi. În cadrul celebrării 

liturgice, Icoana copiilor a fost înmânată, de către reprezentanţii copiilor 

din Protopopiatul Beclean, copiilor din Protopopiatul Rodna  – unde va 

avea loc Întâlnirea Eparhială a Copiilor în anul 2009.  

 

Un rol important a avut corul de copii „Allegria” al capelei „Sfântul Iosif” 

din Cluj-Napoca, condus de Cristina Patraşcu. Vocile curate ale micilor 

corişti au dat celebrării o notă de optimism şi candoare. 

 

După Sfânta Jerfă, PS Florentin şi pr. Cristian Goia, consilier pentru 

pastoraţia tinerilor, au înmânat diplome reprezentanţilor fiecărei parohii 

prezente, părea că şirul lor nu se termină, copiii au făcut prin prezenţa 

lor luminoasă o mărturie de credinţă, au răspuns chemării lui Isus şi a 

Bisericii. 

 

Bucuria a fost pe toate feţele micilor participanţi, ei au fost înconjuraţi 

de baloane colorate, jucării, fiind organizată tombolă, bansuri şi jocuri. 

Copiii s-au putut exprima prin desene pe asfalt, au dansat şi s-au 

înveselit animaţi de clowni – tineri echipaţi în costume colorate.  
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Totul a fost pregătit de echipa de 60 de animatori, tineri din 

protopopiatele Eparhiei şi  ASTRU Cluj, de comunitatea locală din 

Beclean, împreună cu pr. protopop Felician Neagoş şi pr. Alin Cândea, 

responsabil cu pastoraţia tinerilor în Protopopiat, pentru ca micuţii să 

înţeleagă că sunt copiii lui Isus, Cel ce îi iubeşte cu o iubire nesfârşită. 

Scopul întregii acţiuni a fost acela de a-i conduce pe micuţi la întâlnirea 

cu Dumnezeu, desigur prin felul specific vârstei, prin nevinovăţia şi 

receptivitatea lor la tot ce e lumină, veselie şi culoare. Ei vor păstra în 

amintire această zi, îşi vor aminti de Isus care îi iubeşte şi vor duce 

prezenţa lui Isus  în viaţa lor cotidiană, în familii şi în şcolile unde 

învaţă.    

 

 

19 iunie 2008 

 

Consiliul Director ASTRU CLUJ s-a reunit cu PS Florentin, episcopul 

eparhial pentru a evalua Întâlnirea copiilor şi pentru a discuta 

următoarele activităţii propuse tinerilor din eparhie.  

 

 

23-27 iunie 2008 

 

Alexandrina Kiss, director economic ASTRU Cluj a participat la cea de-a 

II-a ediţie a Conferintei pentru TINERI: ASIA-EUROPA DIALOG 

INTERRELOGIOS in perioada 23-27 iunie 2008, in Bandung, WestJava, 

Indonezia 
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2-9 iulie 2008 

 

Mihai Floran, vicepreşedinte ASTRU Cluj, a participat la trainingul: "Asia-

Europe Training for Trainers – Intercultural Learning, Methods and 

Techniques in Youth Training" care s-a desfăşurat în perioada 2-9 iulie, 

la Predea. Prin acest training s-a dorit dezvoltarea cunoştinţelor, 

compeţenţelor şi atitudinilor participanţilor cu ajutorul cărora aceştia să 

dezvolte şi să implementeze traininguri şi proiecte internaţionale, care 

să implice atât tineri din Europa cât şi din Asia. 

 

 

6- 25 iulie 2008 

 

Crina Horvat şi Lavinia Dragan, membre ASTRU Cluj, au participat la 

Zilele Mondiale ale Tineretului, desfăsurate in acest an in AUSTRALIA, la 

Sydney. 

 

 

11-24 iulie 2008 

 

Şaizeci şi şase de tineri din Eparhia Română Unită cu Roma, Greco-

Catolică de Cluj-Gherla au ales să îşi petreacă Zilele Mondiale ale 

Tineretului la Lourdes. Asociaţia Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj 

împreună cu Grupul de rugăciune „Triumful Inimii Neprihănite a Mariei” 

au organizat un itinerar spiritual şi cultural între 11 şi 24 iulie 2008. 

Zilele Mondiale ale Tineretului - Lourdes 2008 au fost o celebrare 

la nivel european care a avut loc concomitent cu celebrarea mondială de 

la Sydney, Australia, în cadrul jubileului Lourdes - 150 de ani. Pe tot 
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parcursul itinerarului, tinerii au fost însoţiţi de Pr. Anton Crişan – sincel 

cu preoţii şi persoanele consacrate, Pr. Alin Cândea – Beclean şi Pr. 

Mihai Kiss – Cluj-Napoca. 

Vineri, 11 iulie 2008 pelerinii s-au îmbarcat în autocar, iar a doua zi 

dimineaţa grupul a vizitat oraşul Viena, capitala Austriei unde s-a 

celebrat o Sfântă Liturghie şi a urmat vizitarea culturală a oraşului. 

Seara a călăuzit paşii spre Rosenheim, în Germania, unde găzduirea a 

fost asigurată de către Centrul pentru Elevi şi Studenţi al Bisericii 

Catolice. 

Duminică, 13 iulie 2008, în cursul serii priveliştea Parisului apărea în 

faţa ochilor celor câteva zeci de tineri, iar după cazarea la Parohia Notre 

Dame de l’Immaculate Conception, a urmat vizitarea oraşului, 

continuată a doua zi, Ziua Naţională a Franţei, în locaţii de încărcătură 

spirituală, dar şi culturală, precum Capela Medaliei Miraculoase, Bazilica 

Notre Dame, Bazilica Sacre Coeur, Arcul de Triumf, Turnul Eiffel, Strada 

Champs-Elysees, etc. 

A doua zi, în 15 iulie 2008, se ajungea la Lourdes unde urma să aibă loc 

programul propriu zis: pelerinajul la Lourdes, dar şi celebrarea Zilelor 

Mondiale ale Tineretului. Evenimentul a început cu un concert în Biserica 

Sfânta Bernardeta în cursul serii. Zilele la Lourdes începeau cu 

rugăciunea de dimineaţă, cateheza pe temele Botezului, Fericirilor şi a 

Mariei apoi programele alternative aproape identice pentru toate zilele: 

liturgia apei, drumul apei, îmbăierea în piscinele cu apă din izvor, 

mărturii, concerte, retransmisii ale evenimentelor de la Sydney. 

În fiecare zi s-a celebrat Sfânta Liturghie de către cei aproape 25 de 

episcopi şi peste 100 de preoţi participanţi la eveniment, au avut loc 

procesiuni mariane, liturgie penitenţială cu posibilitate de a primi 

sacramentul reconcilierii, etc. Un eveniment important a fost Drumul 
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Jubileului cu cele patru opriri ale sale, semn al participării la marele 

jubileu Lourdes - 150 de ani. 

Prin catehezele de care am avut parte în fiecare zi, ţinute în limba 

română de Pr. Adrian Stoica (Dieceza de Iaşi, capelan la Lourdes), am 

urmat-o pe Bernadeta Soubirous pe drumul ei de viaţă creştină. Patru 

locuri au marcat cele patru zile ale întâlnirii noastre şi catehezele, locuri 

semnificative pe Drumul jubileului Lourdes 2008. Aceste patru locuri, 

transmit fiecare în parte un mesaj: Biserica parohială - botezul, bucuria 

de a fi creştin; închisoarea – trăirea Fericirilor, Grota – întâlnirea cu 

Fecioara Maria, Spitalul – Euharistia, pâinea vieţii veşnice. 

O dată finalizat evenimentul, grupul s-a văzut nevoit să facă cale 

întoarsă şi să revină la obişnuinţa cotidianului, nu înainte de a cânta 

minunile creaţiei divine. Pe drumul de întoarcere, tinerii au fost cazaţi la 

Seminarul Teologic de la Toulon (Domaine de la Castille), apoi a doua zi, 

la Cannes, au avut parte de soarele şi marea prezente acolo. 

Marţi, 22 iulie 2008, grupul s-a oprit să îl salute pe Sfântul Anton de 

Padova, chiar la el acasă unde a fost celebrată o Sfântă Liturghie în ritul 

bizantin. Seara, prin amabilitatea Seminarului Teologic Minor de la 

Rubano, pelerinii au fost cazaţi şi a avut loc o mică petrecere de sfârşit. 

Cu toţii s-au regăsit acasă, la Cluj-Napoca, în 24 iulie 2008, în cursul 

dimineţii, memorând evenimentele frumoase trăite împreună şi 

aşteptând celebrarea Zilelor Mondiale ale Tineretului din 2011 care va 

avea loc la Madrid, în Spania şi va participa şi Sfântul Părinte. 
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27 iulie – 1 august 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, 

în perioada 27 iulie – 1 august 2008 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 (Asociaţia Tineretului Român 

Unit - ASTRU Blaj, Asociaţia Tineretului Român Unit - ASTRU Cluj, 

Asociaţia Tineretului Român Unit – ASTRU Oradea, Asociaţia Generală a 

Românilor Uniţi – AGRU, la nivel naţional şi Acţiunea Catolică „Sf. Iosif” 

din Dieceza de Iaşi) şi din Asociaţia Tineretului Român Unit, Greco-

Catolic – ASTRU Eparhial Lugoj, asociaţie în curs de aderare la federaţie.  

 

ASTRU CLUJ a fost reprezentat la acest campus de  6 copii, 4 tineri ca 

participanti, 2 responsabili în echipele naţionale de copii si tineri – 

Mirabela Pall si Crina Horvat, precum şi cu Mihai Floran în echipa de 

secretariat. Totodata a fost prezenta in campus ca si organizator 

Codruta Fernea – secretar ACRO şi preşedinte ASTRU Cluj. 

 

Pelerinaj la Nicula 

Episcopul Eparhiei de Cluj-Gherla, Florentin Crihălmeanu, Mons. Mihai 

Todea, Vicar General, un mare număr de preoţi, persoane consacrate şi 

credincioşi între care mai mulţi tineri din ASTRU şi un grup de copii din 

parohia Floreşti, s-au reunit şi în acest an, în ziua de joi, 14 august, la 

Gherla, pentru Pelerinajul la Nicula - sanctuar marian recunoscut de 
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Biserica Catolică între marile locuri de pelerinaj ale lumii, prin amploarea 

şi vechimea tradiţiei pelerinajelor dezvoltate aici, în sânul Bisericii 

Greco-Catolice. 

Episcop, preoţi, diaconi, sub-diaconi şi credincioşi au parcurs în 

procesiune, pe jos, cei 7 km dintre Gherla şi Nicula, cântând şi rugându-

se, înfruntând arşiţa zilei şi praful drumului, pentru ca, ajunşi la Biserica 

parohială din Nicula - singurul lăcaş de închinăciune care are porţile 

deschise şi pentru ei, să poată spune asemeni tuturor pelerinilor din 

zecile de generaţii: "Am venit Măicuţă, să te mai vedem, /Ca să-ţi 

spunem dorul care-l mai avem. /Cu necazuri multe şi cu apăsări /Am 

venit la tine, Maică, după uşurări." 

 

22 - 31 august 2008 

 

Asociatia ADSIS Roma împreuna cu ASTRU CLUJ au organizat la Moara, 

jud. Bihor, un campus pentru copii defavorizati din aceas zona. Tema 

campusului a fost „ Copiii – cele mai „scumpe” persoane umane” şi a 

avut ca moto versetul biblic Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia 

dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut. (matei 25,40) 

 

Au participat la acest campus 6 voluntari din Italia, Spania, Croatia şi 

Polonia precum şi 8 voluntari din România, din ASTRU CLUj, ASTRU 

Oradea şi ASTRU Blaj. Beneficiarii acestui campus au fost peste 60 de 

copii, defavorizati, din familii rome. 

 
Acest material este însoţit de un pps cu fotografii de la evenimentele prezentate. Materiale realizate de 

Codruţa Fernea şi Consiliul Director ASTRU CLUJ pentru Adunarea Generală Ordinară 
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