Asociaţia Tineretului Român Unit
ASTRU Cluj

Informaţii referitoare la modalitatea de realizare
a Adunării Generale a asociaţiei parohiale
şi pentru organizarea (re)depunerii Adeziunii

1. Din statutul ASTRU

Grupurile parohiale
Art. 22 - Parohia este celula de bază a Bisericii şi a formelor de tip acţiune catolică. Grupul parohial
ASTRU este format din laicii parohiei care aderă la Asociaţie. El se îngrijeşte de formarea membrilor
şi coordonarea implicării lor în apostolat, colaborând cu parohul pentru creşterea şi angajarea
misionară a comunităţii parohiale.
Art. 23 - Pentru a se constitui, un grup parohial are nevoie de minim 5 membri şi de aprobarea
parohului. Asistentul spiritual al grupului este parohul. În cazul în care parohul decide să numească
un alt asistent spiritual pentru grup, va aduce la cunoştinţa asistentului spiritual general al
Asociaţiei acest fapt.
Art. 24 - În funcţie de realităţile locale şi de necesităţile pastorale, grupul parohial se poate împărţi
în sectoare de vârstă. Acestea pot fi de exemplu pentru copii (6-12 ani), pentru tineri
(preadolescenţi, 12-14 ani; adolescenţi, 14-18 ani; tineri, 18-25 ani; tineri adulţi, peste 25 de ani)
sau pentru adulţi (tineri profesionişti, educatori, familii, cupluri). Pentru constituire, fiecare sector
de vârstă trebuie să aibă minim 5 membri. Fiecare sector de vârstă va avea unul sau doi
responsabili, aleşi din rândul membrilor săi.
Art. 25 - În cazul în care, într-un grup parohial, se constituie un sector de vârstă pentru copii, acesta
va avea cel puţin un educator. Rolul acestuia este de a coordona activităţile, fiind în permanentă
legătură cu parohul, de a implica tinerii din grupul parohial ca şi animatori, de a fi în legătură cu
ceilalţi educatori ASTRU, de a se îngriji permanent de formarea personală şi de a reprezenta grupul
de copii în cadrul adunării parohiale.
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Art. 26 - La începutul anului asociativ, toţi membrii grupului parohial se reunesc în adunarea
parohială la care ia parte şi asistentul spiritual parohial. Membrii grupurilor parohiale vor participa
direct şi activ la lucrările acesteia, iar membrii sectorului de vârstă pentru copii vor fi reprezentaţi
prin educatori.

Art. 26 - La începutul anului asociativ, toţi membrii grupului parohial se reunesc în
adunarea parohială la care ia parte şi asistentul spiritual parohial. Membrii grupurilor
parohiale vor participa direct şi activ la lucrările acesteia, iar membrii sectorului de vârstă
pentru copii vor fi reprezentaţi prin educatori.
Art. 27 - În cadrul Adunării parohiale se vor:
a)

planifica activităţile grupului parohial în concordanţă cu planul pastoral al
parohiei şi programul de activitate la nivel eparhial;

b)

decide înfiinţarea sau desfiinţarea sectoarelor de vârstă;

c)

alege doi responsabili parohiali (de preferinţă asigurându-se egalitatea
genurilor) cu vârsta minimă de 16 ani;

d)

lua orice alte decizii necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor şi a
grupului.

Art. 28 - Responsabilii parohiali au ca responsabilitate viaţa şi activitatea grupului parohial
în viaţa comunităţii şi a Asociaţiei eparhiale. Ei primesc cererile celor care vor să adere la
Asociaţie şi asigură coeziunea grupului parohial. Responsabilii promovează iniţiative cu
caracter spiritual, cultural şi de identitate şi menţin legătura cu Asociaţia eparhială la ale
cărei iniţiative participă, fiind portavoce a grupului parohial pe care îl reprezintă.
Art. 29 - Responsabililor parohiali le este cerut să cunoască elementele fundamentale ale
dinamicii de grup: structura, componenţa, relaţionarea, comunicarea, leadership, scopuri şi
obiective, conflicte, reguli, atmosferă; ei trebuie să se îngrijească de dezvoltarea grupului,
să gestioneze întâlnirile şi să se integreze în viaţa de grup. Aceste prevederi se aplică şi
responsabililor sectoarelor de vârstă înfiinţate la nivel parohial.
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2. De ce este importantă Adunarea parohială?
ASTRU Cluj este o asociaţie de tip Acţiunea Catolică caracterizată de 4 elemente
esenţiale care definesc această identitate: laicitate ( fac parte din ASTRU doar
laici), organicitate ( ASTRU are o structură şi o modalitate de organizare bine
stabilită prin statut şi regulamentul de ordine interioară), eclezialitate ( ASTRU are
aceeaşi structură ca Biserica locală – adică un nivel parohial şi un nivel eparhial) şi
colaborare cu ierarhia ( ASTRU este în serviciului Episcopului locului care dă
misiune Asociaţiei. Fiecare grup ASTRU este însoţit de un preot asistent spiritual
care împreună cu asistentul spiritual general numit de Episcop formează Colegiul
asistenţilor spirituali).
Adunarea parohială este importantă deoarece în cadrul acesteia se decide ritmul
asociaţiei la nivel parohial şi modalitatea de conectare, comunicare şi colaborare
cu nivelul eparhial al Asociaţiei. Statutul ASTRU reglementează modul de
organizare al Adunării parohiale.
Informaţii practice:
-

Înainte de Adunarea parohială se completează cererile de adeziune pentru anul
asociativ în curs, atât pentru cei care depun pentru prima dată adeziunea cât şi
pentru cei care o reînnoiesc.

-

Este important să existe un proces verbal cu deciziile luate în cadrul Adunării
parohiale

-

Este important ca imediat după Adunarea parohială să se pregătească toate
documentele care vor fi trimise spre conducerea ASTRU la nivel eparhial:
1. Procesul verbal al Adunării parohiale
2. Cererea completată de cei 2 responsabili aleşi pentru adeziunea grupului
3. Adeziunea membrilor noi (sunt formulare diferite pentru copii şi
tineri/educatori)
Pentru copii: însoţite de acordul părinţilor
Pentru tineri: însoţite de recomandarea preotului
4. Adeziunea membrilor care reînnoiesc adeziunea
5. Tabel cu centralizarea membrilor grupului ( se completează pentru fiecare
sector in parte copii/tineri)
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3. Ce este Adeziunea?


Este modul în care se exprimă apartenenţa personală la Asociaţie



Este actul personal, matur şi în mod liber exprimat de cel care doreşte să facă
parte din ASTRU



Adeziunea se reînnoieşte în fiecare an



Adeziunea la ASTRU aduce cu sine datoria de a contribui în mod personal la
viaţa şi activitatea Asociaţiei la diferite niveluri ( voluntariat, cotizaţie, etc.)

Informaţii practice:


Este important ca înainte de celebrarea adeziunii să se parcurgă ritualul pentru a
nu improviza.



Ritualul adeziunii se desfăşoară după Sfânta Liturghie.



Toţi cei care vor fi primiţi în ASTRU şi toţi cei care reînnoiesc adeziunea la ASTRU
vor sta în rândurile din faţă.



Este recomandat ca preotul să invite comunitatea să rămână după celebrarea
Sfintei Liturghii pentru a susţine şi încuraja pe toţi cei care au răspuns “Da” acestei
chemări.



În vederea primirii solemne în ASTRU, se vor pregăti simbolurile ASTRU care se
vor afla pe o masă în apropierea altarului.



Toţi cei care reînnoiesc adeziunea vor purta simbolurile ASTRU (tricourile)



Înainte de a începe rânduiala este indicat ca un responsabil parohial să prezinte pe
scurt ASTRU.



În parohiile în care se depune adeziunea pentru prima oară, va fi un membru al
Consiliului de Conducere al ASTRU cel care face partea responsabilului parohial

ROMÂNIA, 400001, Cluj-Napoca, Str. Moţilor, Nr.26
Tel: +40-758-677259; +40-744-164669; fax: +40-364-815031; e-mail:
cluj@astru.ro
website: http://cluj.astru.ro

