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SĂPTĂMÂNA CARITĂŢII 

“Şi noi trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi”  (1 In 3,16)  

7-13 aprilie 2014 

 
Săptămâna Carității, care în acest an se va desfășura în perioada 7 -13 aprilie 2014, face parte 

din seria celor patru săptămâni pe care ASTRU Cluj vi le propune pe parcursul fiecărui an 

asociativ. Având ca și motto pasajul din Evanghelia după Ioan “Şi noi trebuie să ne dăm viaţa 

pentru fraţi”, această săptămână dorește să ne (re)amintească fiecăruia dintre noi că în jurul nostru 

sunt persoane care au nevoie de noi. Sfânta Tereza spunea “să zâmbeşti unui om care este supărat; 

să vizitezi, chiar şi pentru puţin timp, pe cineva care este singur; să oferi adăpost sub umbrela ta 

cuiva aflat în ploaie; să citeşti ceva unui orb; aceste acţiuni şi multe altele pot părea mărunte, dar 

astfel noi putem să dăm iubirii noastre pentru Dumnezeu o formă concretă.“  

Să încercăm în acesta săptămână a carității să ne deschidem sufletul, ca să putem privi mai cu 

seamă spre persoanele care au nevoie de noi și prin care Hristos dorește să ne întâlnească. Să dăm 

viața acestei săptămâni, să ieșim în întâmpinarea lui Isus astfel încât la final să auzim cuvintele 

Lui “Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin 

am fost şi M-aţi primit;Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă 

am fost şi aţi venit la Mine. “ (Mt 25, 35-36) 

 
Activităţile pe care fiecare grup ASTRU le va desfăşura în acest timp au menirea de a păstra 

vie în inima membrilor ASTRU Cluj atenţia faţă de cei mai defavorizaţi.   

 

PROPUNERI DE ACTIVITĂŢI:  

 

1. Lecturarea Mesajului pentru Postul Mare al papei Francisc și aprofundarea acestuia în 

grupuri de discuție;  

2. Atelier de creaţie. Produsele realizate pot fi oferite în schimbul unei donații. Cu 

donaţiile strânse se pot ajuta persoanele nevoiașe. 

3. Pe parcursul întregii săptămânii se poate deschide un bazar și invitate persoanele din 

parohie care nu au nevoie de anumite lucruri (în stare bună) să le aducă spre voi, astfel 

încât aranjându-le și împachetându-le frumos să poată fi oferite, mai departe, către 

persoanele au nevoie. 

4. Vizita la persoanele care se află în centre de plasament, orfelinate sau case de bătrâni. 

5. Ajutor pentru persoanele în vârstă și singure la diverse acțiuni: la cumpărături, la 

aranjat diverse lucruri, etc. sau pur și simplu să le acordăm din timpul nostru pentru a 

le asculta și a le însenina ziua.  

6. Invitaţi un bătrânel/copil la o prăjitură, un suc, o plimbare.  

7. Celebrarea unei Sf. Liturghie sau o organizarea unei seri de rugăciune pentru cei 

singuri, abandonați și pentru bolnavi;  

8. În cadrul întâlnirii săptămânale a grupului de tineri puteți să aprofundați viața unui 

sfânt sau  fericit care s-a dedicat ajutorării persoanelor nevoiașe. Ex: Sfânta Tereza de 

Calcula, Sfântul Francisc, etc. 
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