DOCUMENTUL 5
„Este o bucurie să fiu cu voi astăzi”*
Cuvântarea Papei Ioan Paul al II-lea către participanţii la
Conferinţa Tinerilor Carismatici, Roma, 17 octombrie 1985
Anul 1985 a fost proclamat de Naţiunile Unite ca „Anul Internaţional al Tineretului”. Cu această ocazie,
Papa Ioan Paul al II-lea şi-a exprimat dorinţa ca diecezele şi mişcările să celebreze în mod activ „darul tinerilor” în
Biserică şi în lumea de astăzi.
De aceea, ICCRO a decis să organizeze, în numele Reînnoirii Carismatice Catolice din lume, o Consultare a
liderilor tineretului în Roma. Aceasta a avut loc din 15 până în 19 octombrie.
Şi-au împărtăşit credinţa catolică aproape patru sute de participanţi din şaptezeci şi unu de ţări, fiind
reprezentat fiecare continent.
Varietatea limbilor, a culturilor şi a experienţelor sociale au arătat un orizont amplu de acţiune unificatoare a
Duhului, iar comuniunea rezultată a inimilor şi minţilor (exprimată mai târziu în scrisoarea pe care au redactat-o
către tinerii din lume) şi-a atins punctul culminant la Sf. Liturghie celebrată special cu şi pentru ei de Papa Ioan Paul
al II-lea. Salutul de deschidere al Papei la Liturghia celebrată în „Sala Clementina” este redat mai jos.

Dragi fraţi şi surori, cu ocazia Conferinţei Internaţionale a Tinerilor, ţinută la
Domus Pacis din Roma şi organizată de Oficiul Reînnoirii Carismatice Catolice
Internaţionale, v-aţi exprimat dorinţa de a vă ruga cu Papa. Sunt bucuros să vă salut în
această dimineaţă, când ne întâlnim la această celebrare a Sf. Euharistii. În acest An
Internaţional al Tinerilor sunt foarte bucuros să vă primesc pe voi, cei care sunteţi lideri
de tineret în Biserică.
Cunoaşteţi bine faptul că tinerii au un loc special în inima mea. De aceea, am o
mare dorinţă să vă ofer încurajare şi sprijin vouă, liderilor tineretului. Fiţi încredinţaţi că
mă rog adesea pentru voi şi este o bucurie pentru mine să fiu cu voi astăzi.
Sf. Liturghie este punctul central al tuturor activităţilor din Biserică. Uniţi cu
Cristos şi între noi, ne aşezăm înaintea Tatălui ceresc şi îi oferim imnul nostru de
mulţumire şi laudă.
Îi aducem şi dorinţele şi nevoile noastre. La această Liturghie, în care îl cinstim pe
Sfântul Ignaţiu din Antiohia, ne rugăm pentru toţi tinerii din întreaga lume şi în special
pentru cei din Biserică. Îl rugăm pe Dumnezeu, Tatăl nostru, să ne aducă mereu mai
aproape de El şi de inima Fiului său unic, Domnul nostru Isus Cristos.
Să ne pregătim acum să celebrăm aceste mistere sfinte, să ne deschidem minţile şi
inimile la Dumnezeu şi să ne recunoaştem păcatele...
Cuvântarea de deschidere adresată tinerilor de Papa a creat o atmosferă de mulţumire şi de laudă adusă
Domnului nostru Isus Cristos. Tinerii au exprimat aceasta cu inima, cu mâinile, cu trupul şi cu gura lor. Culmea
acestui act de cult a avut loc imediat după împărtăşanie. A fost un moment special şi prelungit de revărsare a Duhului
Sfânt. Sute de oameni îl lăudau pe Domnul printr-un continuu cânt în limbi şi prin laude propriu-zise. La finalul
Liturghiei, oamenii au fost umpluţi de Duh şi înflăcăraţi de Domnul. Inimile lor au fost copleşite de mulţumire adusă
lui Dumnezeu. Şi-au exprimat recunoştinţa către Papă cu aplauze călduroase în timp ce acesta părăsea „Sala
Clementina”.

*

Versiune originală transcrisă de pe caseta „Consultanţa Tineretului Internaţional” – 1, înregistrată în Italia de
Edizioni „Vocepiù s.r.l.”, Milano.

