DOCUMENTUL 10
“Sanctitatea Sa doreşte să continue slujirea lui Ioan Paul al II-lea cu privire la voi...”
Scrisoare a cardinalului Angelo Sodano, Secretar de Stat, către participanţii de la a XXVIII-a
întâlnire naţională a asociaţiei italiene “Rinnovamento nello Spirito” (Reînnoirea în Duh), de la
Rimini din 22-25 aprilie 2005.
Vatican, 22 aprilie 2005
Dragi fraţi şi surori!
La începutul slujirii sale ca succesor al lui Petru, Sfântul Părinte este fericit să vă
adreseze un gând special vouă, celor care v-aţi întâlnit la Rimini pentru întâlnirea
naţională tradiţională a Reînnoirii în Duh. El îi salută pe fraţii lui în episcopat care sunt
printre voi, mai ales pe Episcopul de Rimini, Mons. Mariano De Nicolò, pe preoţii care
vă însoţesc şi pe fiecare dintre voi, care aţi venit în număr mare din toată Italia şi din
multe alte ţări.
Preaiubitul şi veneratul Ioan-Paul al II-lea, care a fost un om plin de credinţă şi
de Duh Sfânt, a călăuzit cu o mare grijă mişcările, asociaţiile şi comunităţile ecleziale. Cu
afecţiunea sa paternă, Sanctitatea Sa doreşte să continue această slujire, pentru ca
darurile pe care Domnul le dă Bisericii sale să fie pe deplin valorizate şi folosite cât mai
bine pentru edificarea Trupului lui Cristos, care este Biserica.
Suvernaul Pontif vă asigură de rugăciunea sa, invocând mijlocirea cerească a
Preasfintei Maria, pentru ca ea, aşa cum a făcut şi pentru comunitatea primară adunată
în Cenacol, să conducă spiritual rugăciunea voastră, pentru ca ea să rămână fidelă şi în
comuniune cu voi şi să vă obţină o nouă efuziune a Mângâietorului, pentru ca mărturia
voastră şi slujirea voastră în Biserică şi în societate să fie reînnoite.
Cu aceste sentimente Papa vă dă tuturor din toată inima Binecuvântarea sa
Apostolică. Iar eu vă încredinţez Domnului, rugându-l să vă copleşească în aşteptările
voastre.
Cu căldură,
+ Angelo Card. Sodano
Secretar de Stat

