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„Un eveniment important în drumul pregătirii voastre spirituale
pentru Marele Jubileu”*
Cuvântarea Papei Ioan Paul al II-lea către participanţii la a VIII-a întâlnire a
Fraternităţii Catolice a Comunităţilor şi Asociaţiilor Carismatice de Alianţă, Roma,
1 iunie 1998

Dragi prieteni,
„Harul Domnului nostru Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi
împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi toţi!”1
Acesta este salutul meu către participanţii la cea de-a opta întâlnire a Fraternităţii
Catolice a Comunităţilor şi Asociaţiilor Carismatice de Alianţă, care are loc acum la
Roma. Începutul întâlnirii voastre coincide cu un moment foarte semnificativ pentru
întreaga Biserică: Sărbătoarea Rusaliilor din acest an, care, în pregătirea noastră pentru
Marele Jubileu al anului 2000, este dedicat Duhului Sfânt – an în care sunteţi implicaţi cu
o intensitate specială. În Tertio Millennio Adveniente am scris: „Sarcinile principale ale
pregătirii pentru Jubileu includ o apreciere reînnoită a prezenţei şi activităţii Duhului
Sfânt, care acţionează în Biserică prin Sacramente, mai ales prin Sf. Mir, dar şi prin
variate carisme, roluri şi slujiri pe care El le inspiră pentru binele Bisericii” 2. Cu
siguranţă, carisma proprie vă conduce spre direcţionarea vieţii voastre către o specială
„intimitate” cu Duhul Sfânt. Iar o trecere în revistă a celor treizeci de ani de istorie a
Reînnoirii Carismatice arată că aţi ajutat mulţi oameni să redescopere prezenţa şi
puterea Duhului Sfânt în vieţile lor, în viaţa Bisericii şi în viaţa lumii – o redescoperire
care pe mulţi dintre ei i-a condus la credinţa în Cristos, plină de bucurie şi entuziasm, la
o mare iubire pentru Biserică şi la o dedicare generoasă misiunii ei. De aceea, în acest an
special mă unesc cu voi în rugăciunea de laudă şi mulţumire pentru aceste roade
preţioase pe care Dumnezeu a dorit să le ducă la maturitate în comunităţile voastre şi,
prin ele, în Biserică.
Într-un fel, întâlnirea voastră face parte din marea adunare a Mişcărilor ecleziale şi
a Noilor Comunităţi, care a avut loc în Piaţa Sfântul Petru pe data de 30 mai, în Ajunul
Rusaliilor. Am dorit foarte mult această adunare şi am aşteptat-o – această adunare a
„mărturiei împărtăşite”. Şi trebuie să spun astăzi că am fost profund mişcat de spiritul
de reculegere şi rugăciune, de atmosfera de bucurie şi sărbătoare în Domnul, care au
marcat acest eveniment, un adevărat dar al Duhului Sfânt în anul dedicat Lui. A fost un
moment intens de comuniune eclezială şi o demonstrare a unităţii multelor şi variatelor
carisme care disting Mişcările ecleziale şi Noile Comunităţi. Îmi dau seama că sunt aici
mulţi reprezentanţi ai comunităţilor Reînnoirii din întreaga lume şi vă sunt recunoscător
pentru aceasta.
De la începutul slujirii mele ca Succesor al lui Petru, am considerat mişcările ca pe
o mare resursă spirituală pentru Biserică şi pentru omenire, un dar al Duhului Sfânt
pentru timpurile noastre, un semn de speranţă pentru toţi oamenii. Din Piaţa „Sfântul
Petru”, pe data de 30 mai, a plecat un mesaj important, un cuvânt puternic pe care
Duhul a vrut să-l spună nu numai mişcărilor, ci şi întregii Biserici. Mişcările au vrut să
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dea mărturie despre comuniunea lor cu Biserica şi despre dedicarea lor totală faţă de
misiunea ei, sub îndrumarea păstorilor ei. Au dorit să-şi reconfirme dorinţa de a-şi pune
carismele în serviciul Bisericii Universale, al bisericilor locale şi al comunităţilor
parohiale. Sunt sigur că acest eveniment de neuitat va fi o sursă de bogate inspiraţii
pentru întâlnirea voastră.
În cadrul Reînnoirii Carismatice, Fraternitatea Catolică are o misiune specifică,
recunoscută de Sfântul Scaun. Unul dintre obiectivele menţionate în statutele voastre
este de a păstra identitatea catolică a comunităţilor carismatice şi de a le încuraja
continuu să menţină o legătură strânsă cu episcopii şi cu Pontiful Roman. A-i ajuta pe
oameni să aibă un simţ puternic al apartenenţei la Biserică este deosebit de important în
vremuri ca ale noastre, când abundă confuzia şi relativismul.
Voi aparţineţi unei mişcări ecleziale. Cuvântul „eclezial” este aici mai mult decât
doar decorativ. Implică o sarcină precisă de formare creştină şi presupune o convergenţă
profundă între credinţă şi viaţă. Credinţa entuziastă care însufleţeşte comunităţile
voastre este o importantă îmbogăţire, dar nu este suficientă. Aceasta trebuie să fie
însoţită de o formare creştină care să fie solidă, cuprinzătoare şi fidelă Magisteriului
Bisericii: o pregătire bazată pe o viaţă de rugăciune, pe ascultarea Cuvântului lui
Dumnezeu şi pe primirea cu vrednicie a Sacramentelor, în special pe cele ale
Reconcilierii şi Euharistiei. Pentru a ne maturiza în credinţă, trebuie să creştem în
cunoaşterea adevărurilor ei. Dacă aceasta nu se întâmplă, apare pericolul
superficialităţii, al subiectivismului extrem şi al iluziei. Noul Catehism al Bisericii
Catolice trebuie să devină pentru fiecare creştin – şi deci pentru fiecare comunitate a
Reînnoirii – un punct de referinţă constant. Trebuie să vă evaluaţi, iarăşi şi iarăşi, în
lumina „criteriilor caracterului eclezial”, pe care le-am subliniat în îndemnul apostolic
Christifideles Laici3. Ca mişcare eclezială, unul din semnele voastre distinctive trebuie să
fie sentire cum Ecclesia, adică să trăiţi în ascultare filială faţă de Magisteriul Bisericii, faţă
de Păstori şi de Succesorul lui Petru şi împreună cu ei să construiţi comuniunea
întregului trup.
Motto-ul celei de-a opta întâlniri internaţionale a Fraternităţii Catolice cuprinde
cuvintele lui Cristos: „Foc am venit să arunc pe pământ şi ce altceva vreau decât să se
aprindă!”4. În contextul Marelui Jubileu al lui Isus Cristos Mântuitorul lumii, aceste
cuvinte răsună cu toată puterea. Fiul lui Dumnezeu făcut om ne-a adus focul iubirii şi
adevărul care mântuieşte. La apropierea noului mileniu, Biserica aude chemarea,
urgenta convocare a Învăţătorului la o tot mai mare angajare în misiune: „rodul s-a copt,
… a venit timpul secerişului”5. Veţi discuta, fără îndoială, acest lucru în timpul acestei
întâlniri. Lăsaţi-vă, aşadar, călăuziţi de Duhul Sfânt, care este totdeauna primul agent al
evanghelizării şi al misiunii.
Însoţesc iniţiativele voastre cu rugăciunile mele şi sper cu sinceritate ca această
întâlnire, ţinută în împrejurări atât de încărcate de semnificaţii, să dea roade spirituale
îmbelşugate pentru întreaga Reînnoire Carismatică Catolică. Fie ca aceasta să fie o piatră
de hotar în drumul pregătirii voastre spirituale pentru Marele Jubileu al anului 2000.
Pentru voi toţi, pentru comunităţile voastre şi pentru cei dragi ai voştri, vă dau din toată
inima Binecuvântarea mea Apostolică.
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