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Drag(ă) participant(ă) în cadrul proiectul OWLS, 

Îți scriem această scrisoare la sfârșitul proiectului OWLS, al cărui scop a fost consolidarea legăturilor 
între tineri din Acțiunea Catolică care sunt în slujba Bisericii și a lumii.  

Ai făcut parte din acest proiect, alături de peste 100 de membrii ai Acțiunii Catolice din peste 10 țări. 

În primul rând, vrem să îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația de a participa în acest proiect! 
Totul începe de la DA-ul de a ne provoca pe noi înșine, de a continua să învățăm, de a ne întări în 
credință, iar slujirea noastră ca tinerii din Acțiunea Catolică să fie îndreptată spre tineri și spre toți. 

Îți mulțumim pentru participarea ta la acest proiect. Împreună l-am făcut mai frumos! Sperăm că 
această experiență a fost rodnică pentru tine, pentru viața ta, pentru formarea ta umană și creștină. 
Totodată, sperăm că întrebările ridicate să fie mai mult decât răspunsurile găsite. În întâlnirea cu alte 
culturi ne descoperim pe noi înșine mai bine, adăugând culoare și bogăție poveștii personale. Nu este 
deloc ușor să răspundem la provocări noi, să ieșim din spațiul personal, să lăsăm la o parte 
certitudinile și rutina noastră zilnică. Să faci primul pas nu este doar o decizie curajoasă,  ci este un 
fapt  esențial la care suntem chemați ca fii și fiice a lui Dumnezeu care este Iubire. 

Am ajuns la finalul acestui proiect, dar în realitate, suntem doar la  început! Am primit darul Acțiunii 
Catolice în țările noastre, în parohie, în dieceză/eparhie, în școală sau în familie: ceea ce ne unește în 
realitățile noastre așa de diferite are nevoie să fie în mod constant regenerat și reînnoit de acțiuni 
care să revoluționeze fiecare zi, precum cele trăite împreună în cadrul proiectului OWLS. Zilnic suntem 
chemați să fim discipoli misionari, martori ai iubirii ce o primim și trebuie să o multiplicăm. Serviciul 
nostru ca oameni ai lui Dumnezeu nu se oprește niciodată!  

Suntem convinși că relațiile și experiențele pe care le-am construit și trăit de-a lungul acestui proiect 
te vor ajuta în misiunea ta, te vor încuraja să nu renunțați în moment dificile, te vor ajuta să vezi și să 
recunoști ceea ce te motivează să continui munca, mai ales în momentele în care nu vei vedea 
rezultate imediate. 

Papa Francisc spune în Christus Vivit: Domnul ne cheamă să aprindem stele în noaptea altor tineri. El 
îți cere să te uiți la adevăratele stele, toate acele semne variate pe care ni le dă pentru a ne ghida 
drumul și a-i imita pe fermierul care veghează stelele înainte de a ieși să-și ude câmpul. Dumnezeu 
luminează stele pentru a ne ajuta să continuăm mersul: „Stelele strălucesc în ceasurile lor și sunt 
bucuroase; el îi cheamă și ei spune: „Iată-ne!” (Bar 3: 34-35). Cristos însuși este marea noastră lumină 
de speranță și călăuzitorul nostru în noapte, pentru că el este „steaua luminoasă a dimineții” 
(Apocalipsa 22:16). (CV 33) 

Amintește-ți că nu ești niciodată singur în această misiune în care Dumnezeu te-a chemat și 
experiențele împărtășite în cadrul proiectului OWLS din aceste luni, confirmă acest lucru. 

Îți mulțumim încă odată pentru participarea ta! Să rămânem uniți în rugăciune. 

Dumnezeu să te binecuvânteze, 

Codruta, Emanuela, Josef, Marija, Fr. Reuben, Maria Grazia               
Echipa de coordonare a OWLS                                            

Luisa și Michele 
Responsabili ai departamentului pentru tineret al FIAC 
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