Rânduiala
adeziunii la
ASTRU Cluj
- pentru grupurile de tineri -
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Se desfășoară după Sfânta Liturghie.
Toți cei care vor fi primiți în ASTRU și toți cei care își reînnoiesc adeziunea la
ASTRU vor sta în rândurile din față.
Este recomandat ca preotul să invite comunitatea să rămână după celebrarea
Sfintei Liturghii pentru a îi susține și încuraja pe toți cei care au răspuns
„Da” chemării de a face parte din ASTRU.
În vederea primirii solemne în ASTRU, se vor pregăti simbolurile ASTRU
pentru cei care își depun pentru prima dată adeziunea, care se vor afla pe o
masă în apropierea altarului.
Toți cei care își 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.
Această rânduială va fi folosită în acele parohii unde sunt formate grupuri de
tineri, respectiv grupuri de tineri și copii.
În parohiile unde sunt formate doar grupuri de copii se va folosi rânduiala
specială pentru aceștia.
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RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE
Se rostesc împreună de către: preot, toți cei care își depun/redepun adeziunea
și comunitate.
În numele Tatălui, și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin.
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spiritul adevărului, Care pretutindenea ești și
toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te așază
întru noi, și ne curăţeşte de toată întinarea și mântuiește, Bunule, sufletele
noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte îndură-te spre noi. (De
3 ori).
Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Preasfântă Treime, îndură-te spre noi; Doamne, curăţeşte păcatele noastre;
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele
noastre, pentru Numele Tău.
Doamne îndură-te spre noi. (De 3 ori).
Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău; vină împărăția ta; fie
voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă
ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților
noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
Preotul: Că a Ta este Împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului și a
Sfântului Spirit, și acum și pururi și în vecii vecilor.
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Toți: Amin.
Simbolurile ASTRU se află pregătite pe o masă în apropierea celor care stau în
fața altarului.
Urmează binecuvântarea simbolurilor ASTRU, dacă există persoane care
depun pentru prima dată adeziunea.
Preotul: Doamne Dumnezeule, Împăratul cerurilor, făcătorul a toate, celor
văzute și nevăzute, tu care ești începutul și izvorul tuturor darurilor, cu
îndurările tale binecuvântează aceste simboluri ASTRU. Binevoiește ca acelora
ce le vor purta cu smerenie, împlinind întru toate voia ta, să li se dăruiască
sănătate sufletească și trupească, și fericirea cea veșnică. Că ție se cuvine
mărirea, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și
pururea și în veci vecilor.
Toți: Amin.
Preotul stropește cu apă sfințită însemnele ASTRU.
Apoi unul din responsabilii parohiali (în parohiile care depun pentru prima dată
adeziunea un membru al Consiliului de Conducere al ASTRU):
Părinte, sunt în fața altarului prezenți, cei care au ales să urmeze drumul lor de
formare în cadrul ASTRU.
Prin acest gest își declară disponibilitatea de a parcurge cu fidelitate etapele
anului asociativ în curs, atât la nivel parohial, cât și la nivel eparhial.
Va fi de datoria fiecăruia să aprofundeze tot mai mult notele caracteristice ale
ASTRU - Acțiune Catolică, enunțate în documentele Bisericii. Ne bucurăm că
declararea disponibilității noastre are loc după Sfânta Liturghie, care
întotdeauna ne trimite spre ceilalți.
Următoarele persoane depun adeziunea pentru prima oară:…(fiecare își rostește
numele)
Reînnoiesc adeziunea următorii: … (fiecare își rostește numele)
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PRONUNŢAREA ANGAJAMENTELOR
Preotul adresează celor prezenți în fața altarului următoarele întrebări:
Ați fost chemați prin harul lui Dumnezeu să colaborați la apostolatul Bisericii
în ASTRU - Acțiune Catolică, fiind adunați aici în fața lui Hristos, invocând
mijlocirea Sfintei Fecioare Maria și a Sfântului Iosif, patronul Eparhiei
noastre; vă întreb pe fiecare dintre voi:
Preotul: Promiteți să vă angajați, sub călăuzirea papei, a episcopilor și a
preoților, la formarea voastră creștină și să trăiți o viață cu totul conformă cu
legea lui Dumnezeu și a Bisericii?

Toți: Promit

Preotul: Promiteți să mărturisiți cu curaj credința catolică pentru care am
fost renăscuți de Dumnezeu și în care, cu ajutorul harului său, sperăm să
rămânem fideli?

Toți: Promit

Preotul: Promiteți să răspândiți învățătura lui Hristos și a Bisericii în
familiile voastre, în societate, în mediul în care trăiți pentru a vesti astfel
tuturor mesajul evanghelic al iubirii?

Toți: Promit

Preotul: Promiteți să-i considerați pe toți cei înscriși în ASTRU ca frați,
conlucrând în spirit de caritate și comuniune?
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Toți: Promit

Preotul: Așa să vă ajute Dumnezeu căruia să-i fie mărire, cinste și
închinăciune acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Urmează primirea simbolurilor ASTRU pentru cei care depun pentru prima
oară adeziunea.
Responsabilii parohiali (în parohiile care depun pentru prima dată adeziunea
un membru al Consiliului de Conducere al ASTRU) înmânează fiecăruia
tricourile spunând:
Primiți acest simbol ca semn al apartenenței la ASTRU, spre slujirea lui
Dumnezeu și a aproapelui, fiind mereu sare și lumină pentru cei din jurul
vostru, adevărați apostoli ai lui Hristos.
După ce s-au primit simbolurile ASTRU, unul din responsabilii parohiali (în
parohiile care depun pentru prima dată adeziunea un membru al Consiliului de
Conducere al ASTRU) spune:
Acum vom rosti împreună rugăciunea ASTRU.
Toți: Doamne Isuse Hristoase, îți ofer, în spirit de solidaritate cu toți membrii
ASTRU, întreaga mea zi de azi, cu toata munca mea, cu toate luptele mele, cu
toate bucuriile mele și cu toate suferințele mele.
Dă-ne Doamne mie și tuturor membrilor strânși în această asociație, să cugetăm
ca Tine, să muncim cu Tine și să viețuim cu Tine.
Dă-ne harul să te iubim din toata inima, să-ți servim cu toate puterile.
Fă Doamne Isuse, să vină Împărăția ta printre noi, în familiile noastre și în
întreaga lume.
Fă Doamne să rămânem statornici în iubirea ta.
Preasfântă Inimă a lui Isus, binecuvântează ASTRU.
Preasfântă Inimă a lui Isus, sfințește ASTRU.
Preasfântă Inimă a lui Isus, vină Împărăția Ta și prin ASTRU
Regina Apostolilor, roagă-te pentru noi.
Toți sfinți și sfintele, rugați-vă pentru noi. Amin.
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BINECUVÂNTAREA FINALĂ
Toți: Întru numele Domnului, Părinte binecuvântează.
Preotul: Dumnezeule îndură-te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața ta
spre noi și ne mântuiește.
Toți: Amin.
Preotul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Isuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miruiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Toți: Amin.
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SĂ FIM AŞTRI
1.O viață nu-mi ajunge, multe-s de făcut,
Să nu uit cumva să zâmbesc.
De vise nu duc lipsă, vreau să pot mai mult
Și în bucurie clipa să o traiesc.
E timpul, hai uită de toate!
E timpul să fii fericit!
E timpul să fim împreună!
E vremea de dăruit.
R: Primește, Doamne, darul ce ți-l pot da
E doar iubirea și munca mea!
Să fiu Bisericii tale scut și-ajutor...
Binecuvântează... viața mea...
2. Tot ce-i bun în mine să împart cu voi
Şi să râd şi-atunci când mi-e greu
Serv să fiu şi prieten celor în nevoi
Căci suntem cu toţii fii ai lui Dumnezeu.
Să fim apostoli ai lui Cristos
Apostoli în lume trimişi
Apostoli mereu de folos
Aştri de dragoste-aprinşi.
3. Maria mă conduce, stâncă-mi este ea
Doar aici găsesc adăpost
În grija ei de mamă eu pun viaţa mea
Şi o rog să-i dea lumină, pace şi rost.
Să fim apostoli ai lui Cristos
Apostoli în lume trimişi
Apostoli mereu de folos
Aştri de dragoste-aprinşi.
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