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Scrisoare de la Preşedinte
de Michelle Moran
„Nu vreau un popor care să mă slujească numai cu buzele. Ci am nevoie de un popor curajos, care să umble pe căile mele
cu credinţă, chiar dacă drumul dinaintea lor va fi neclar sau dificil. Vă dau Duhul meu, ca să mă puteţi urma. Deschideţivă inimile şi minţile şi mai deplin, daţi la o parte orice obstacol, pentru că vreau să vă dau mai mult din Duhul meu. ”

Dragi fraţi şi surori,
Pentru mine este o mare bucurie să vă salut la începutul anului 2009. Aici la ICCRS am avut un
timp de mutări şi tranziţie şi abia acum funcţionăm deplin în noul sediu. La sfârşitul lui ianuarie,
Cardinalul Rylko a prezidat o Liturghie de inaugurare oficială şi binecuvântare a noului nostru sediu.
Am avut de asemenea unele schimbări de personal. În decembrie ne-am luat rămas bun de la Sharon
Fox din SUA. Sharon a slujit bine ICCRS-ul în ultimii ani. Ne va fi dor de veselia ei, de umorul şi
bunătatea ei. În august i-am urat bun venit lui Clare Scully din Anglia, iar de la începutul lui ianuarie
ne-am bucurat să-l primim pe Stephano, care este coreean, dar a venit din SUA. Vă rugăm să aveţi în
rugăciunile voastre întreg personalul ICCRS. După cum vă puteţi imagina, aceştia au parte de multe
provocări, în încercările lor de a sluji RCC-ul din lume cu resurse şi finanţe limitate. Sunt profund
recunoscătoare tuturora pentru multiplele sacrificii personale pe care le fac, răspunzând chemării de a-i
sluji Domnului prin misiunea ICCRS-ului.
Privind înapoi în 2008, pentru mine au fost multe activităţi carismatice. Am făcut cam 26 de
călătorii peste mări, am vizitat 14 ţări de pe 3 continente. A fost o mare bucurie ca în aprilie să fim
gazde, împreună cu Fraternitatea Catolică, pentru Conferinţa Responsabililor pe tema carismelor, în
colaborare cu Consiliul Pontifical pentru Laici. Astfel de întâlniri sunt importante, pentru că aici putem
face reflecţii teologice asupra esenţei Reînnoirii şi putem să împărtăşim din variatele noastre experienţe
pastorale. Textele de la Conferinţă vor fi gata în curând pentru a fi publicate.
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Am avut de asemenea privilegiul de a participa la două evenimente organizate de Vatican. Primul
a fost o întâlnire internaţională a episcopilor cu privire la „Mişcările Ecleziale şi grija pastorală a
episcopilor”. Apoi, în noiembrie, Consiliul Pontifical pentru Laici a organizat o întâlnire cu ocazia
aniversării a 20 de ani de la Christifideles Laici. Am reflectat asupra dezvoltărilor, cum ar fi creşterea
Mişcărilor Ecleziale, care au avut loc în vocaţia şi misiunea laicilor din Biserică şi din lume. Fără
îndoială, una dintre întâlnirile cele mai importante a fost numirea mea de către Papa Benedict al XVIlea ca auditor la Sinodul asupra Cuvântului lui Dumnezeu. a fost profund mişcător să am marea onoare
de a mă adresa Sfântului Părinte în numele întregii RCC.
Pentru mine, ca preşedinte, aceste angajamente oficiale sunt o indicaţie specială a felului în care
Biserica apreciază, încurajează şi sprijină diferitele noi mişcări ale Duhului, care sunt evidente azi. Ar
trebui s-o luăm ca pe un semn de încurajare, speranţă şi binecuvântare.
Trecem prin nişte vremuri tulburi din punct de vedere economic, într-un moment în care criza
financiară globală se înrăutăţeşte. Acest lucru va avea fără îndoială un impact asupra noastră a tuturor.
De asemenea, unii dintre prietenii noştri experimentează noi nivele de persecuţie. Îmi amintesc în
special în rugăciune de cei din Orissa şi alte părţi ale Indiei, care pot fi chemaţi la sacrificiul suprem al
martiriului. Apoi sunt cei a căror libertate religioasă este restricţionată în locuri cum ar fi Orientul
Mijlociu. De Rusaliile din 1975, Ralph Martin a avut o profeţie în Bazilica Sf. Petru, în prezenţa Papei
Paul al VI-lea. Vorbea despre un timp de întuneric şi purificare în Biserică.
„Vor veni dificultăţi şi încercări asupra voastră... Eu vă voi conduce în deşert... Vă voi dezlega
de tot ce depindeţi acum, ca să depindeţi doar de mine.” Cu siguranţă că am experimentat acestea întro mare varietate de moduri. În aceste vremuri provocatoare pentru Biserică şi lume, avem mai multă
nevoie de Duh, pentru a putea răspunde cu credinţă.
În comunitatea mea, în timpul celebrării de Noul An la Liturghia de la miezul nopţii, l-am auzit
pe Domnul spunând: „Nu vreau un popor care să mă slujească numai cu buzele. Ci am nevoie de un
popor curajos, care să umble pe căile mele cu credinţă, chiar dacă drumul dinaintea lor va fi neclar
sau dificil. Vă dau Duhul meu, ca să mă puteţi urma. Deschideţi-vă inimile şi minţile şi mai deplin, daţi
la o parte orice obstacol, pentru că vreau să vă dau mai mult din Duhul meu. ”
Sunt sigură că mulţi oameni vor avea dificultăţi şi provocări în anul care începe acum. Domnul
ridică, totuşi în mod continuu o armată de oameni care se roagă, dintre care mulţi sunt carismatici.
Această armată a fost modelată de chemarea universală la sfinţenie. A fost formată şi echipată în timpul
vremurilor de întuneric ale Bisericii. Sarcina noastră este acum să avem curajul de a merge înainte prin
credinţă, pentru a evangheliza, ca popor misionar, în puterea Duhului Sfânt. Profeţia din Bazilica Sf.
Petru a conţinut cu acest îndemn: „Vine asupra lumii un timp de întuneric, dar un timp de glorie vine
pentru Biserica mea, un timp de glorie vine pentru poporul meu... Vă voi pregăti pentru un timp de
evanghelizare pe care lumea n-a mai văzut-o până acum.”
Păşind în anul 2009, să ne înzestrăm cu multele haruri, binecuvântări şi daruri pe care le-am
primit prin RCC şi să ne rugăm pentru îndrăzneala şi curajul de a fi poporul care Domnul ne cheamă să
fim.
Mă unesc cu voi în iubire şi rugăciune,
Michelle Moran,
Preşedintele ICCRS
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Noutate pentru buletinul ICCRS
de Peter Thompson
„Înainte de naşterea şi dezvoltarea internetului ca mijloc major de comunicare în toată lumea,
buletinul era expediat fizic, prin poştă, la aproximativ zece mii de abonaţi din peste nouăzeci de ţări.”

Celor mulţi care s-au abonat la Buletinul ICCRS de-a lungul atâtor ani, cât şi celor care au
început de curând să primească acest Buletin, dorim să le împărtăşim o noutate despre noul format pe
care l-am scos începând cu acest număr.
Înainte de naşterea şi dezvoltarea internetului, ca mijloc major de comunicare în toată lumea,
Buletinul era expediat fizic, prin poştă, la aproximativ zece mii de abonaţi din peste nouăzeci de ţări.
Cu timpul, aceasta a devenit o cale de răspândire a informaţiilor extrem de costisitoare, iar
ICCRS subvenţiona buletinul cu o valoare de optsprezece mii de euro pe an.
Acest lucru nu putea continua aşa, pentru că fondurile ICCRS-ului erau reduse. Internetul a
permis ICCRS-ului să distribuie Buletinul la costuri reduse, dar totuşi întâmpinam greutăţi în distribuţia
lui şi nu puteam trimite tot atât de multe exemplare ca prin poştă.
Dându-ne seama că unul dintre primele roluri ale ICCRS-ului este de a fi un mijloc de
comunicare cu Reînnoirea Carismatică Catolică din lume, am decis să încercăm o abordare diferită.
La ultima întâlnire a Consiliului, Comitetul Buletinului a luat decizia de a separa Buletinul în
două părţi componente. Prima parte să se concentreze asupra ştirilor relevante pentru toţi, iar al doilea
component să se concentreze asupra învăţăturilor şi a formării responsabililor.
Primul component se va trimite gratuit către toţi abonaţii şi sperăm să ne lărgim mult baza de
date cu adrese de e-mailuri, aşa încât informaţiile importante să poată ajunge în toată lumea. Având în
vedere acestea, îi îndemnăm pe aceia care primesc Buletinul, să-i înştiinţeze şi pe ceilalţi aflaţi în zona
lor, care ar dori să primească prin e-mail această comunicare gratuită. Avem, de aceea, nevoie de
adrese de e-mail, pentru a ne asigura că cuvântul se poate răspândi.
A doua secţiune va fi disponibilă tuturor celor care doresc să beneficieze de articolele ce conţin
excelente învăţături, care se nasc sub pana consilierilor ICCRS, veniţi din colţurile îndepărtate ale
lumii. Această secţiune este disponibilă la preţul modest de cincisprezece euro pe an, prin e-mail. Multe
comitete de slujire din lume folosesc aceste articole, cu permisiunea ICCRS-ului, în propriile lor
periodice, dar ele sunt şi nişte instrumente excelente de învăţare ce pot fi folosite la nivelul grupurilor
de rugăciune.
Astfel, ICCRS-ul caută să slujească RCC-ul mai eficient, trimiţând ştiri de bază către un număr
mare de membri ai RCC-ului din lumea întreagă, folosind internetul. Tot mai mult ne dăm seama că
mulţi oameni din naţiunile mai sărace ale lumii, care formează majoritatea RCC-ului din lume, au acum
un acces mărit la mijloace electronice de comunicare.
Acest lucru înseamnă că vom putea folosi fondurile donate ICCRS-ului în mod mai eficient şi
vom putea fi mai buni administratori, îngăduind ICCRS-ului să finanţeze nevoia crescută de învăţare şi
formare a responsabililor în cadrul RCC-ului.
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Prima Conferinţă a Responsabililor RCC-ului din Golf
de dl. Mae Britto, India
„Coboară, coboară ca o ploaie, Duh al lui Dumnezeu”. Şi a plouat cu adevărat!
Ploaia neobişnuită şi densă de dinaintea zorilor a fost doar un înainte-mergător al Duhului Sfânt,
care a „plouat” prin fiecare activitate desfăşurată conform programului zilnic bine întocmit.

„Să coboare din nou focul” a fost tema primei Conferinţe a Responsabililor RCC-ului din Golf,
care a avut loc la Catedrala Sf. Iosif din Abudhabi (Emiratele Arabe Unite), în perioada 7-9 decembrie
2008 (orele 9-19 zilnic). Aceasta a fost doar una dintre iniţiativele Subcomitetului ICCRS pentru AsiaOceania (ISAO), al cărui scop este de a crea reţele şi de a promova activităţile Reînnoirii din Asia, fiind
condusă de preşedintele său, Cyril John (care este şi vice-preşedinte ICCRS şi preşedinte al NST din
India).
Totuşi, planificarea, pregătirea şi mobilizarea făcute de Rev. Fr. Varghese Chempoly, OFM, cap.
"(preşedinte şi Convener GCCRS) şi de echipa responsabililor din ţările Golfului merită un mare
elogiu, pentru că această Conferinţă a atras nu mai puţin de 1800 de responsabili din şase ţări ale
Golfului (Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar şi Arabia Saudită) şi a avut un mare
succes, fiind cu adevărat memorabil. Au fost prezenţi şase demnitari, fiind o extraordinară sursă de
inspiraţie şi încurajare: Excelenţa Sa Î.P.S. Paul Hinder, OFM, cap. (Vicariatul Arabiei), Excelenţa Sa,
Î.P.S. Camillo Ballin (Vicariatul Kuweit-ului), D-na Michelle Moran, Cyril John, Rev.Fr. Varghese
Chempoly şi Rev.Fr. Joy Menacherry (Jt. Convener).
Uimitorul ceremonial de inaugurare s-a încheiat cu eliberarea a 6 perechi de porumbei albi, dintre
care 5 au rămas la locul de întâlnire pe tot parcursul celor 3 zile de întâlniri! Acesta a fost urmat de un
dans de bun venit şi de imnul cântat de Cântăreţii Alianţei: „Coboară, coboară ca o ploaie, Duh al lui
Dumnezeu”. Şi a plouat cu adevărat! Ploaia neobişnuită şi densă de dinaintea zorilor a fost doar un
înainte-mergător al Duhului Sfânt, care a „plouat” prin fiecare activitate desfăşurată conform
programului zilnic bine întocmit. Liturghia de inaugurare şi predica ţinută de Î.P.S. Paul Hinder au fixat
tonul prin chemarea de „a curăţi calea”, de a da la o parte toate piedicile şi de a continua să pregătim
calea lui Isus până când va reveni. La fel a fost şi puternica „Cuvântare tonică”, ţinută de Michelle
Moran, care a îndemnat adunarea să „se încurajeze unii pe alţii” (Evr 3,13) şi ne-a explicat cum s-o
facem.
De aici încolo, Conferinţa s-a amplificat, trecând prin diferite sesiuni: „Rozariul şi litania
sfinţilor” la începutul fiecărei zile şi „Laudă şi închinare puternică”, conduse de echipe din diferite
ţări; „Celebrarea Sfintei Liturghii” şi predici provocatoare ţinute de Î.P.S. Camillo Ballin; „Atelier de
lucru pe tema carismelor” şi „Adoraţia Preasfântului Sacrament”, ţinute de Mae Britto şi Bob Canton;
„Împărtăşire şi discuţii în grup”, „Mărturii”, precum şi următoarele programe mişcătoare: „Aţi
început în Duh...” (Gal 3, 3-4), „Iertare şi vindecare interioară” şi „Chemarea la a fi responsabil”,
ţinute de Bob Canton; „Reînnoirea are nevoie de reînnoire” şi „Ce spune Duhul astăzi RCC” de Cyril
John; „Chemarea la sfinţenie” de Rev.Fr. Varghese Chempoly, „Chemaţi la creşterea în maturitatea
eclezială” de Fr. Joy Menacherry şi „Carismele Duhului Sfânt” şi „Urgenţa mijlocirii” de Mae Britto.
Conferinţa s-a terminat cu o „Sărbătoare a cântecului”, condusă de Cântăreţii Alianţei –
lăudându-l pe Dumnezeu că şi-a hrănit şi întărit turma. Impactul acesteia se poate vedea din râvna
participanţilor şi din faptul că îşi doresc din toată inima să fie tot mai multe întâlniri de genul acesta.
Dincolo de toate, a apărut cu certitudine şi cu putere nevoia de a fi „pe deplin catolic şi pe deplin
carismatic”, iar toţi cei prezenţi au fost „înflăcăraţi” de un zel şi o angajare reînnoite de a-l iubi şi sluji
pe Isus, Mântuitorul şi Domnul nostru.
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Iubirea în acţiune
în Kkottongnae, Coreea de Sud
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi: www.iccrs.org

Cursul de formare a Responsabililor
Gaborone, Botswana
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi: www.iccrs.org

20-27 aprilie 2009
Cursul ICCRS de formare a Responsabililor
este o cale pentru ICCRS de a promova slujirea
de Responsabil în Reînnoirea Carismatică
Catolică din lume.
În colaborare cu realităţile carismatice locale,
ICCRS-ul oferă un program de o săptămână,
care va chema şi înzestra noi responsabili şi îi
va întări şi încuraja pe cei actuali.

01–09 iunie 2009
S-au ţinut de-a lungul anilor multe conferinţe în
RCC, dar cea care urmează merită o atenţie
specială. ICCRS-ul va sponsoriza un important
eveniment internaţional în Coreea de Sud, la
începutul lui iunie 2009. Tema evenimentului este
„Iubirea în acţiune”.
Conferinţa va fi găzduită de Comunitatea
Kkottongnae, o comunitate carismatică catolică,
compusă atât din consacraţi, cât şi din laici. RCC-ul
a fost uneori acuzat pe nedrept că are doar „gânduri
pioase”, fără să ofere nevoiaşilor o adevărată
slujire. Kkottongnae este un strălucit exemplu al
modului în care Duhul Sfânt îi conduce pe oameni
să se îngrijească nu numai de sufletele oamenilor,
ci şi de viaţa acestora.

ICCRS sprijină:

Ars 2009

Formarea
Responsabililor
la Roma, Italia
Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi: www.iccrs.org

05–26 sept. 2009

Reculegerea internaţională
a preoţilor
în oraşul Ars, Franţa
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi:
ww.iccrs.org

27 sept - 30 cct 2009
În septembrie, ICCRS-ul va oferi
al treilea program al Institutului
de Formare a Responsabililor.
Disciplinele studiate vor fi:
Scriptura,
Ecleziologia,
Mariologia,
Pneumatologia,
Kerygma, RCC, A fi responsabil
şi Slujirea. Majoritatea timpului
va fi folosită pentru învăţături
practice şi ateliere de lucru pe
tema diferitelor aspecte ale
slujirilor din RCC. Participanţii
vor câştiga o xperienţă valoroasă,
pe care o vor putea lua cu ei
acasă. În plus, studenţii vor
merge în câteva excursii pe teren.

Toţi cei care sunteţi preoţi sunteţi invitaţi
să participaţi la acest moment de întărire
spirituală. El ne va aduce reînnoirea slujirii
şi ne va face să gustăm bucuria unei
întâlniri fraterne între preoţii din lumea
întreagă. Aceasta va fi o ocazie de
rugăciune ferventă pentru
vocaţii la preoţie.
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ICCRS ŞI-A DESCHIS
NOUL BIROU
„Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.
Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de
apă vie, cum zice Scriptura!”
(In 7,37-38)
Dragi fraţi şi surori în Cristos,
Dacă aveţi întrebări, sugestii, reclamaţii sau
doriţi pur şi simplu mai multe informaţii cu privire la
ICCRS şi colaboratorii Buletinului ICCRS, vă rugăm
să vizitaţi situl nostru, la adres: http://www.iccrs.org.
Puteţi găsi aici informaţii generale despre
Reînnoirea Carismatică Catolică sau detalii mai
actuale despre Mişcare, cum ar fi evenimente
apropiate, resurse pentru Responsabili şi legături utile
pentru o mai mare implicare.
De asemenea, am arhivat numere mai vechi ale
Buletinului ICCRS, începând cu anul 1994, dar găsiţi
şi datele de contact pentru cei care doresc să depună
mărturii, cereri de rugăciune sau să caute sprijin.
Apreciem părerea dumneavoastră şi aşteptăm veşti de
la familia noastră carismatică.

ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services
(Slujirea Reînnoirii Carismatice Catolice
Internaţionale)
Adresa poştală:
Palazzo San Calisto
00120 Vatican, Europa
tel. 0039.06.69.88.71.26/27
fax 0039.06.69.88.72.24
fax mijlocire: 0039.06.69.88.72.30
site: http://www.iccrs.org
e-mail: info@iccrs.org
newsletter@iccrs.org

Data de 30 ianuarie a marcat
deschiderea oficială a Biroului ICCRS în
Palatul San Calisto. Deschiderea a început
cu o celebrare plină de bucurie a Sfintei
Liturghii, prezidate de Cardinal Stanislaw
Rylko, Preşedintele Consiliului Pontifical
pentru Laici, urmată de o recepţie simplă,
care s-a dovedit a fi un moment minunat de
prietenie şi împărtăşire.
La celebrare au fost prezenţi: Michelle
Moran, preşedintele ICCRS, precum şi
aproximativ 100 de susţinători şi invitaţi,
reprezentând diferitele realităţi carismatice
catolice din Roma.
Într-o predică inspirată şi încurajatoare,
Cardinalul Rylko a enunţat în mod clar cele
trei ţeluri importante ale ICCRS-ului, care
sunt: comunicarea cu Sfântul Scaun şi
construirea de punţi între toate realităţile
RCC, încurajarea la fidelitatea faţă de
Magisteriu în cadrul RCC şi continuarea
hrănirii maturităţii ecleziale, prin oferirea
programelor de formare şi dezvoltare.
Domnul să fie lăudat pentru acest important
nou pas al ICCRS-ului, aici în Palatul San
Calisto.

Buletinul ICCRS este un buletin
internaţional, publicat bilunar în
engleză,
franceză,
germană,
italiană, spaniolă şi portugheză,
pentru Reînnoirea Carismatică
Catolică. Scopul său este de a
furniza informaţii despre creşterea
şi
dezvoltarea
Reînnoirii
Carismatice din întreaga lume.
Permisiunea de a reproduce orice
articol din buletinul ICCRS este
acordată dacă ICCRS este indicată
ca sursă. Buletinul ICCRS este
gratuit prin e-mail şi costă 10 euro
prin
poştă.
Formarea
Responsabililor este disponibilă
printr-un abonament de 15 euro pe
an, prin e-mail sau prin poştă.

Membrii Consiliului ICCRS:
D-na
Michelle
Moran,
Anglia
(preşedinte)
Dl. Cyril John, India (vicepreşedinte)
Dl. Robert C. Canton, SUA
D-na. Ma José Cantos de Ortiz, Chile
D-na Maria E. de Góngora, Guatemala
Ep. Joe Grech, Australia
Dl. Christof Hemberger, Germania
Dl. Dariusz Jeziorny, Polonia
D-na Julienne Mesedem, Camerun
Br. James Shin Sang Hyun, Coreea
Dl. Peter Thompson, Canada
Fr. Renato Tisot, Italia
Fr. Emmanuel Tusiime, Uganda
Dl. Marcos Volcan, Brazilia
Director al Biroului ICCRS:
Dl. Oreste Pesare, Italia
Consilieri ICCRS:
Dl. Allan Panozza, Australia
Administraţie şi evenimente:
Dl. Claude Lopez, Australia
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NUMĂR SPECIAL
În acest număr:
Scrisoare de la Papa
Harul Botezului în Duhul Sfânt

Cuvântarea Sanctităţii Sale Benedict al XVI-lea către participanţii la
întâlnirea organizată de
Fraternitatea Catolică a Comunităţilor de Alianţă
Sala Binecuvântărilor, vineri 31 octombrie 2008
Venerabili fraţi întru episcopat şi preoţie,
Dragi fraţi şi surori,
Sunt foarte bucuros să vă urez tuturor un cordial bun venit şi să vă mulţumesc că mi-aţi făcut
această vizită cu ocazia celei de-a doua Întâlniri internaţionale a episcopilor ce însoţesc noile
comunităţi ale Mişcării Carismatice Catolice, precum şi cu ocazia Consiliului Internaţional al
Fraternităţii Catolice a Comunităţilor şi Fraternităţilor de Alianţă şi, în cele din urmă, cu ocazia Celei
de-a 13-a Conferinţe Internaţionale ţinute la Assisi, cu tema: „Noi îl predicăm pe Cristos răstignit,
puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu” (cf. 1Cor 1,23-24), la care iau parte principalele comunităţi ale
Reînnoirii Carismatice din lume. Vă salut, dragi fraţi întru episcopat, pe voi şi pe toţi cei care slujiţi
Mişcările Ecleziale şi Noile Comunităţi. Adresez o urare specială Prof. Matteo Calisi, Preşedintele
Fraternităţii Catolice, care a fost interpretul sentimentelor dumneavoastră.
Aşa cum am afirmat şi în alte circumstanţe, Mişcările Ecleziale şi Noile Comunităţi - care au
înflorit după Conciliul Vatican II - constituie un dar unic al Domnului şi o preţioasă resursă pentru
viaţa Bisericii. Ele ar trebui să fie primite cu încredere şi apreciate pentru diferitele contribuţii pe care
le aduc la slujirea binelui comun, într-un mod ordonat şi rodnic. Reflecţia voastră de acum asupra
faptului că în centrul predicării trebuie să stea Cristos este foarte interesantă, ca şi reflecţia asupra
„Carismelor în viaţa Bisericii particulare”, referindu-vă la teologia paulină, la Noul Testament şi la
experienţa Reînnoirii Carismatice. Ceea ce învăţăm din Noul Testament despre carisme, care au apărut
ca semne vizibile ale coborârii Duhului Sfânt, nu este un eveniment istoric din trecut, ci o realitate
mereu vie. Este acelaşi Duh divin, sufletul Bisericii, care acţionează în fiecare epocă, iar intervenţiile
misterioase şi efective ale Duhului Sfânt se manifestă în vremurile noastre într-un mod providenţial.
Mişcările şi Noile Comunităţi sunt ca o revărsare a Duhului Sfânt în Biserică şi în societatea
contemporană. De aceea, putem să spunem pe drept cuvânt că unul dintre elementele şi aspectele
pozitive ale Comunităţii Reînnoirii Carismatice Catolice este tocmai accentul pus pe carismele sau
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darurile Duhului Sfânt, iar meritul acestei mari comunităţi constă în a readuce actualitatea lor în
Biserică.
În diferitele documente ale Conciliului Vatican II se face referire la Mişcările Ecleziale şi la
Noile Comunităţi, în special în constituţia dogmatică Lumen Gentium1, unde se spune: „Aceste
carisme, fie extraordinare, fie mai simple şi mai răspândite,... trebuie primite cu recunoştinţă şi
bucurie.” (nr. 12). Mai târziu, Catehismul Bisericii Catolice2 a scos în evidenţă valoarea şi importanţa
noilor carisme în Biserică, a căror autenticitate este garantată de deschiderea la a se supune
discernământului autorităţii ecleziale (cf. nr. 20033). Tocmai pentru că asistăm la o înflorire
promiţătoare a Mişcărilor şi Comunităţilor Ecleziale, este important ca păstorii să exercite un
discernământ prudent şi înţelept în privinţa acestora. Eu sper sincer ca dialogul dintre păstori şi
Mişcările Ecleziale să se intensifice la toate nivelele: parohii, dieceze şi Scaunul Apostolic. Cunosc
faptul că se studiază căi oportune pentru a da recunoaştere pontificală Mişcărilor Ecleziale şi Noilor
Comunităţi, şi multe dintre ele au primit-o deja. Această recunoaştere sau stabilire a asociaţiilor
internaţionale din partea Sfântului Scaun nu trebuie să-i determine pe păstorii universali, în special
episcopii, să nu ia în calcul discernământul lor conştiincios, care intră în competenţa lor (cf.
Congregaţia pentru Episcopi, Directoriul pentru Ministerul Pastoral al Episcopilor Apostolorum
Successores4, cap. 4,8).
Dragi fraţi şi surori, printre aceste noi realităţi ecleziale recunoscute de Sfântul Scaun se numără
şi Fraternitatea voastră Catolică a Comunităţilor şi Fraternităţilor Carismatice, asociaţie internaţională a
credincioşilor, care are o misiune specifică în inima Reînnoirii Carismatice Catolice (cf. Decretul
pontifical pentru laici, 30 noiembrie 1990, protocolul 1585/5-6/B-50). Unul dintre obiectivele sale,
conform indicaţiilor venerabilului meu predecesor, Ioan Paul al II-lea, este de a păstra identitatea
catolică a Comunităţilor Carismatice şi de a le încuraja să menţină o legătură strânsă cu episcopii şi cu
Pontiful roman (cf. Scrisoare autografă către Fraternitatea Catolică, 1 iunie 1998). Am fost, de
asemenea, bucuros să aflu propunerea Constituţiei de a stabili un Centru Permanent de Formare pentru
membrii şi responsabilii Comunităţilor Carismatice. Acest lucru ar permite Fraternităţii Catolice să îşi
înţeleagă mai bine misiunea eclezială, orientată spre evanghelizare, liturgie, adoraţie, ecumenism,
familie, tineret şi vocaţii la consacrare specială. Este o misiune care va fi însoţită de transferul la Roma
a sediului internaţional al asociaţiei, având astfel posibilitatea de a fi în strâns contact cu Consiliul
Pontifical pentru Laici.
Dragi fraţi şi surori, păstrarea - din partea fiecărei comunităţi care vă aparţine - a fidelităţii la
identitatea catolică şi eclezială, vă va permite să mărturisiţi pretutindeni misterul profund al Bisericii.
Şi chiar acest lucru va dezvolta capacitatea diferitelor comunităţi de a atrage noi membri. Încredinţez
lucrarea convenţiilor voastre protecţiei Mariei, Maica Bisericii, Templul viu al Duhului Sfânt, precum
şi mijlocirii Sfinţilor Francisc şi Clara de Assisi, exemple de sfinţenie şi reînnoire spirituală şi vă dau
afectuos o binecuvântare apostolică specială, vouă şi comunităţilor voastre.

1

2
3
4

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P6Z.HTM
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/documents/rc_con_cbishops_doc_20040222_apostolorum-successores_en.html
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Harul Botezului în Duhul Sfânt
de Episcopul Joe Grech
„Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi
nu de la noi. Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi, dar
nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, moartea Domnului Isus, pentru ca şi
viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru.” (2Cor 4,7-10)
„Fie ca lumea de azi, care caută, uneori cu îngrijorare, alteori cu speranţă, să fie capabilă să primească Vestea cea
bună nu de la evanghelizatori care sunt demoralizaţi, descurajaţi, nerăbdători sau îngrijoraţi, ci de la slujitori ai
Evangheliei a căror viaţă străluceşte de fervoare, care mai întâi au primit bucuria lui Cristos şi sunt gata să-şi rişte viaţa,
pentru ca împărăţia lui Dumnezeu să poată fi proclamată, iar Biserica să fie fondată în mijlocul lumii.” (Ev.Num. nr. 80).

Mulţi catolici au experimentat o schimbare radicală în relaţia lor cu Isus Cristos şi au dezvoltat o
dorinţă arzătoare de a-şi aprofunda cunoştinţele despre învăţăturile Bisericii, ca rezultat al primirii
rugăciunii pentru o proaspătă ungere a Duhului Sfânt. Credem că la Botez primim prezenţa puternică şi
dătătoare de viaţă a Duhului lui Isus înviat (Catehism nr. 1265). Totuşi, acest dar iniţial al Duhului nu
este static, ci trebuie să crească pe măsură ce devenim mai conştienţi şi mai dornici de această realitate.
Cu cât ne deschidem mai mult şi devenim mai docili la solicitările Duhului Sfânt din interiorul nostru,
cu atât devenim mai conştienţi de roadele şi darurile Duhului Sfânt (Gal 5,22-23; 1Cor 12,4-11).
Acestea sunt instrumente importante, care ne înzestrează în vederea continuării lucrării şi misiunii lui
Isus. De aceea, rugăciunea pentru „Botezul în Duhul Sfânt” şi pentru ceea ce poate fi numit „revărsare”
sau „ungere” a Duhului Sfânt, este foarte importantă pentru viaţa celui care crede în Isus Cristos.
Ce natură are această rugăciune? Care sunt efectele ei practice şi autentice asupra persoanei care
primeşte o astfel de rugăciune? Papa Benedict al XVI-lea ne este de mare ajutor în acest domeniu.
Tema Zilei Mondiale a Tineretului din 2008 a fost: „Veţi primi putere când Duhul Sfânt va veni asupra
voastră şi-mi veţi fi martori” (Fapte 1,8). Papa Benedict al XVI-lea a ţinut o învăţătură foarte clară şi
luminoasă pe această temă în timpul Liturghiei, pentru a încheia Ziua Mondială a Tinerilor din 2008.
Aceasta a avut loc la Sydney, Australia, pe 20 iulie.
La un moment dat el a întrebat: „Dar care este puterea Duhului Sfânt? Este puterea vieţii lui
Dumnezeu.” Din nou, atunci când a vorbit despre Sacramentul Mirului, în timpul aceleiaşi predici, a
mai întrebat o dată: „Ce înseamnă să primeşti „pecetea” Duhului Sfânt?” „Înseamnă să fii marcat cu o
pecete de neşters, să fii schimbat pentru totdeauna, să fii o nouă creaţie.” Acestea sunt cuvinte
minunate, care arată realitatea că experimentăm plinătatea prezenţei Duhului Sfânt în noi atunci când
devenim tot mai asemănători cu Isus. Aceasta este esenţa rugăciunii pentru o proaspătă ungere a
Duhului Sfânt: tocmai ca noi să experimentăm viaţa însăşi a lui Dumnezeu. Scopul este de a ne face să
gândim, să simţim, să iubim, să înţelegem şi să ne comportăm ca Isus. Acest lucru l-a avut în minte Sf.
Paul când a spus: „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Cristos Isus” (Fil 2,5). De aceea, această
rugăciune ne ajută să experimentăm o relaţie personală şi intimă cu Isus Cristos. Este o mare diferenţă
între a cunoaşte ceva despre o persoană şi a cunoaşte persoana însăşi. Această rugăciune ne ajută să-l
cunoaştem pe Isus Cristos ca prieten personal şi intim. Ne ajută să experimentăm în profunzimea inimii
noastre puterea mişcătoare a Dumnezeului celui viu. Când primim această rugăciune, ceva în interiorul
nostru se schimbă în mod radical, afectând întregul nostru comportament. Devenim mişcaţi, pasionaţi şi
entuziaşti, ştiind că Dumnezeul nostru este atât de aproape de noi şi atât de îndrăgostit de noi. Devenim
mai profund convinşi că suntem cu adevărat creaţi şi doriţi de Dumnezeul nostru. Ca efect, aceasta ne
îmboldeşte să dorim să aprofundăm cunoştinţele despre credinţa noastră şi să profităm de ocaziile de a
proclama minunile Dumnezeului nostru.
Acest an este dedicat Sfântului Paul. Ce uimitoare mărturie despre Isus Cristos. Ce vizionar
pasionat. Nimic nu l-a oprit să vorbească despre Isus Cristos. „Comoara aceasta o purtăm în nişte vase
de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi. Suntem încolţiţi
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în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi, dar nu
părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, moartea Domnului
Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru.” (2Cor 4,7-10) De unde a primit Sf. Paul
această convingere? De unde a găsit atâta pasiune pentru Isus? După cum ştim cu toţii, el nu a fost
dintotdeauna un urmaş al lui Isus (cf. Fil 3,6). Ceva s-a întâmplat cu el pe când călătorea de la
Ierusalim spre Damasc, ca să-i aresteze pe cei care credeau în Isus (Fap 9,1-19). Ce s-a întâmplat? Să-l
ascultăm pe Sf. Paul, descriind ce i s-a întâmplat: „Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele
maicii mele şi m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să-l descopere în mine pe Fiul său...” (Gal
1,15-16) Astfel a ajuns Sf. Paul să devină o persoană schimbată radical. Dumnezeu Tatăl i l-a
descoperit pe Isus. El a avut o experienţă intimă cu Isus cel înviat. A cunoscut în profunzimea inimii
sale că Isus Cristos e viu. Mesia l-a vizitat, l-a atins, l-a ales şi l-a mandatat să fie apostolul neamurilor
(Gal 1,16). Acesta este rezultatul harului de a fi deschis să primeşti orice doreşte Dumnezeu să îţi dea
în timpul rugăciunii pentru o proaspătă revărsare/ungere a Duhului Sfânt. Fără îndoială că ne amintim
foarte clar momentul, locul şi tot ce făceam atunci când am primit această rugăciune.
Urmează în mod natural ca, atunci când înţelegem cine suntem în Dumnezeu, atinşi şi întăriţi
fiind de puterea Duhului Sfânt, să începem şi noi să experimentăm curajul necesar de a face tot ce e
nevoie pentru a da mai departe şi celorlalţi această veste bună. Eu am reflectat adesea asupra curajului
şi dedicării totale a atâtor oameni, care fac parte din Reînnoirea Carismatică. Sunt atât de entuziasmat
în slujirea mea preoţească de atitudinea de dăruire a părinţilor şi enoriaşilor noştri, care sunt în
permanenţă în slujirea celorlalţi. Sunt atât de încurajat de implicarea oamenilor în grupurile de
rugăciune, slujind întreaga comunitate parohială. Sunt atât de fericit când văd viaţa şi slujirea atâtor
comunităţi de alianţă în întreaga lume, ai căror membri sunt animaţi de o puternică şi reală experienţă a
Duhului Sfânt.
Sunt cu adevărat uimit când mă uit la numărul diferitelor programe din timpul unui an, organizate
în diferite părţi ale lumii de persoane care au experimentat prezenţa puternică a lui Isus în rugăciunea
pentru o proaspătă ungere a Duhului Sfânt. Mari proiecte de evanghelizare, implicarea în activităţi
ecumenice şi în slujirea practică a săracilor, a celor cu dizabilităţi şi a celor întristaţi. Sunt oameni care
îşi părăsesc locurile natale pentru a fi martorii lui Isus în cele mai îndepărtate zone ale lumii, iar alţii
sunt fericiţi să petreacă atâta timp cât este necesar pentru a preda despre Isus în universităţile şi şcolile
noastre, precum şi în alte locuri de învăţare. Atât de mulţi oameni sunt aşa de dornici să viziteze
bolnavii şi pe cei singuri, iar alţii caută să-i ajute cu tot ce pot pe cei care nu se pot deplasa. Sunt atât de
multe moduri de a-i aborda pe tineri. Atât de multe contribuţii sunt aduse de multe persoane, care
încearcă să exprime mesajul lui Isus într-o limbă pe care oamenii noştri să o poată înţelege. Este oferită
atâta energie, cu bucurie şi dăruire, pentru a aduce reconcilierea şi un mod de viaţă paşnică pentru cei
care au fost răniţi, abuzaţi sau exploataţi atât de mulţi ani. Lista este nesfârşită, pentru că valorile şi
principiile lui Isus sunt necesare şi astăzi.
Când a vorbit la Sydney, în Australia, Papa Benedict al XVI-lea a reamintit tinerilor, aşa cum ne
reaminteşte şi nouă astăzi: „Lumea are nevoie de această reînnoire. În atât de multe dintre societăţile
noastre de astăzi, prosperităţii materiale i se alătură un pustiu spiritual, care răspândeşte un vid
interior, o teamă nedefinită, un sentiment tăcut de disperare. Biserica are nevoie şi ea de această
reînnoire. Are nevoie de credinţa voastră, de idealismul şi generozitatea voastră, pentru a fi mereu
tânără în Duh (Lumen Gentium nr. 4).” (Omilia de la Sydney, 20 iulie 2008)
Misiunea şi lucrarea lui Isus nu pot fi îndeplinite doar cu talentele noastre, prin inteligenţa şi
darurile noastre naturale. Toate acestea ajută! Totuşi, e lucrarea lui Dumnezeu şi, pentru a continua
lucrarea şi misiunea lui Isus, avem nevoie de ajutorul şi puterea Duhului Sfânt. Pe 8 decembrie 1975,
Papa Paul al VI-lea a promulgat exortaţia apostolică „Evangelii nuntiandi” (Despre evanghelizarea
lumii moderne). Spre sfârşitul acestui document inspirat, scrie: „Fie ca lumea de azi, care caută,
uneori cu îngrijorare, alteori cu speranţă, să fie capabilă să primească Vestea cea bună nu de la
evanghelizatori care sunt demoralizaţi, descurajaţi, nerăbdători sau îngrijoraţi, ci de la slujitori ai
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Evangheliei a căror viaţă străluceşte de fervoare, care mai întâi au primit bucuria lui Cristos şi sunt
gata să-şi rişte viaţa, pentru ca împărăţia lui Dumnezeu să poată fi proclamată, iar Biserica să fie
fondată în mijlocul lumii.” (Ev.Num. nr. 80).
Acesta e harul special al rugăciunii pentru o nouă revărsare/ungere a Duhului (Botezul în Duh).
Deci, rugaţi-vă cu mine acum:
„Doamne, Isuse, iată-mă înaintea ta. Revarsă asupra mea o proaspătă ungere a Duhului tău.
Atinge-mă cu prezenţa şi iubirea ta. Plăsmuieşte-mi inima după inima ta. Întăreşte-mă cu darurile
Duhului Sfânt şi fă-mă un puternic martor al învierii tale. Amin.”

Întrebări pentru reflecţie
1. Îmi amintesc cu recunoştinţă de darul Duhului Sfânt pe care l-am primit la Botezul meu?
2. Mă rog pentru persoana sau persoanele care s-au rugat pentru mine, ca să primesc o proaspătă
ungere a Duhului Sfânt?
3. Îmi folosesc conştiinţa de copil puternic al lui Dumnezeu, pentru a-i sluji pe ceilalţi?
4. Sunt implicat activ în viaţa parohiei mele?
5. Folosesc ocaziile care mi se ivesc pentru a le vorbi celorlalţi despre Isus şi a mă ruga cu ei,
pentru a putea primi şi ei o proaspătă experienţă a prezenţei Duhului Sfânt, care locuieşte în ei?
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