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În Crezul de la Niceea, revizuit cu ocazia Primului Conciliu de la
Constantinopol, în anul 381, se spune: „Cred în Duhul Sfânt, Domnul şi
de viaţă dătătorul”. Îl numim pe Duhul Sfânt ruah în ebraică şi pneuma în
greacă, care se traduce prin suflare, vânt sau aer. Altfel spus, este ceva
invizibil, cu efecte vizibile.
Ca apa care face ca pământul să devină fertil, infiltrându-se în el, la fel şi Duhul îl
umple pe om cu viaţă, impregnându-l. Focul Duhului Sfânt arde fără să mistuie (cf.
Ex 3,2). Acesta este un semn al permanenţei vieţii.
Un suflet care îl are pe Duhul Sfânt, simte în mod inevitabil un fel de bucurie.
Sufletul nu se plictiseşte niciodată în prezenţa lui Dumnezeu. Din inima acestei
persoane se transmite ceva, pentru că Duhul sfinţeşte.
La creaţie, Dumnezeu a suflat în nările omului pentru a-i da viaţă (Gen 2,7).
Duhul Sfânt dă formă, plăsmuieşte şi sfinţeşte. Acestea le face pentru ca noi să
devenim icoane vii ale lui Isus.
Cardinalii Mercier şi Verdier ne-au descoperit secretul sfinţeniei. Ne putem
apropia de ea dacă, „în fiecare zi, timp de cinci minute, ne întrerupem
imaginaţia, închidem ochii faţă de lucrurile din jur şi ne astupăm urechile faţă de
toate zgomotele pământeşti, pentru a ne întoarce spre interior şi a intra în
templul Duhului Sfânt, vorbindu-i acestui Duh Divin astfel: „O, Duhule Sfânt,
suflet al sufletului meu, te ador. Te iubesc. Luminează-mă. Condu-mă.
Întăreşte-mă. Consolează-mă. Spune-mi ce trebuie să fac. Dă-mi poruncile tale.
Promit să mă supun la tot ce doreşti să accept şi la tot ce permiţi să mi se
întâmple. Dă-mi numai să cunosc voinţa ta. O, Duhule Sfânt, iubirea dintre Tatăl
şi Fiul, inspiră-mi totdeauna ce trebuie să gândesc, ce trebuie să spun, cum să
spun, când să-mi înfrânez limba, ce să scriu, cum să-ţi dau slavă, cum să fac
bine sufletelor şi cum să obţin propria mea sfinţire. O, Duhule Sfânt, toată
încrederea mea este în tine”.
Vieţile noastre vor fi transformate, liniştite şi împlinite. Chiar în mijlocul
încercărilor, harul va abunda încă şi mai mult, dându-ne puterea de a le înfrunta.
Sf. Paul scria: „Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui
Dumnezeu locuieşte în voi?” (1Cor 3,16). În plus, Duhul Sfânt nu se mulţumeşte
să stea nemişcat, ca o statuie într-un templu. El este angajat într-o activitate
neîntreruptă, care sfinţeşte fiinţa noastră într-un mod radical. Ne implică în natura
însăşi a lui Dumnezeu. Ne face părtaşi de viaţa Tatălui şi a Fiului, ca urmare a
comuniunii pe care El o stabileşte între Cristos şi noi.
Înainte ca acest proces de îndumnezeire să se producă, Duhul Sfânt ne
purifică. Sf. Paul le spunea corintenilor: „Aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost
justificaţi în numele Domnului Isus Cristos şi în Duhul Dumnezeului nostru” (1Cor
6,11). Duhul Sfânt, în numele lui Isus Cristos, ne spală de păcatul originar şi ne
reconstruieşte ca fiinţe noi.
Tot Duhul Sfânt este cel care ne adoptă ca fii ai lui Dumnezeu, prin Fiul lui
Dumnezeu; El e cel care ne face părtaşi de filiaţia lui Cristos: „Toţi cei care sunt
călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu” (Rom 8,14).
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Produse
ICCRS
De-a lungul anilor,
ICCRS a publicat
cărţi, broşuri, DVD-uri
şi alte resurse pentru
RCC.
Cumpăraţi acum
„online” produsele
noastre prin card sau
PayPal, folosind
butoanele „Add to
Cart” de pe site-ul
web!

Publicaţii
Cărţi şi broşuri pe
teme principale din
RCC.

Produse
media
DVD: Noi Rusalii
O scurtă istorie a
RCC.

Alte produse
Crucea Reînnoirii
www.crossof
therenewal.com

Toate aceste schimbări ne conduc spre o viaţă nouă, abundentă, prin:
▪ a ierta şi a iubi asemenea lui Isus, binecuvântându-i pe duşmanii noştri;
▪ nu doar a citi şi a auzi Cuvântul lui Dumnezeu, ci a-l proclama şi a-l trăi în
fiecare zi;
▪ nu doar a-i cere lucruri lui Dumnezeu, ci de a-i da prin laudă şi mulţumire;
▪ a ne ruga regulat;
▪ a-i da viaţa noastră lui Dumnezeu;
▪ a practica supunerea filială şi încrederea, supunerea fiind acea negare deplină
a propriei noastre voinţe. Dacă ne supunem mişcărilor Duhului Sfânt, acestea vor
fi încă şi mai abundente. Dacă le neglijăm, atunci ar putea deveni sărace.
Neascultarea paralizează conştiinţa, întunecă sufletul, ne secătuieşte energia
spirituală.
▪ a fi umil.
Umilinţa este singura cheie ce deschide milostivirea lui Dumnezeu. Orice
gânduri deşarte de glorie, auto-împlinire, îndreptăţire amăgitoare sunt obstacole
încăpăţânate în calea venirii Duhului Sfânt. Rugăciunea este o practică esenţială,
dar ea înseamnă totodată dobândirea umilinţei. Înaintea lui D umnezeu, omul îşi
recunoaşte slăbiciunea şi neajutorarea prin această mărturisire şi primeşte în
schimb iubirea Creatorului (Jean Pliya, Predarea de sine Duhului Sfânt).
Cu Duhul Sfânt suntem întotdeauna plini de bucurie, mai ales atunci când ne
lansează în criză. Când se întâmplă acest lucru, putem fi siguri că El este la
treabă. Apoi putem spera în desfăşurarea întregii sale puteri. Ai încredere în El pe
măsură ce avansezi pe acest drum, căci Duhul Sfânt este imprevizibil.

Raport financiar anual 2012
Dragi fraţi şi surori în Cristos,
Doresc să vă mulţumesc în numele ICCRS-ului tuturor celor care
aţi contribuit cu generozitate la sprijinul misiunii sale pentru
Reînnoirea Carismatică Catolică mondială în anul 2012. Papa Ioan
Paul al II-lea, în mesajul său din 24 aprilie 2000 către participanţii la Întâlnirea
Carismatică de la Rimini, a subliniat rolul pe care ICCRS este chemat să-l aibă
pentru Reînnoirea Internaţională, prin următoarele cuvinte: „Slujirea Reînnoirii
Carismatice Catolice Internaţionale este o organizaţie a cărei misiune este de a
coordona şi încuraja un schimb de experienţe şi reflecţii între comunităţile
carismatice catolice din toată lumea... În vederea unei conştiinţe ecleziale
crescânde în cadrul diferitelor comunităţi carismatice catolice din toată lumea,
Slujirea Reînnoirii Carismatice Catolice va juca un rol important”. Prin sprijinul
acordat, voi aţi jucat un rol cheie, ajutând ICCRS-ul să-şi îndeplinească
mandatul pe care l-a primit de la Magisteriul Bisericii.
Noi, cei de la ICCRS, considerăm de o mare importanţă, pentru informarea
voastră, prezentarea unui scurt raport despre poziţia financiară ICCRS. Iată
câteva elemente referitoare la poziţia financiară ICCRS în anul 2012:
Venituri
Venitul nostru total din perioada ianuarie-decembrie 2012 a fost de 160.087
EUR. A inclus 82.643 EUR primiţi ca donaţii de la Comitetele de Slujire
Naţională (CSN). Donaţiile primite de la indivizi, grupuri şi comunităţi au
însumat 62.394 EUR, pe când răspunsul la apelul Proiectului Recolta Speranţei
a fost doar de 5.344 EUR. 300 EUR s-au primit ca sponsorizare pentru
personalul ICCRS. Buletinul ICCRS a generat un venit de 2.672 EUR, iar cărţile
şi materialele au adus 2.579 EUR.
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Cheltuieli
Am luat măsuri stringente pentru a controla cheltuielile de la ICCRS. Ca
rezultat, cheltuielile pentru membrii Consiliului şi pentru întâlniri a fost de 13.037
EUR, mai puţin decât a fost bugetat. Am avut o economie de 4.763 EUR la
cheltuielile de birou şi cele administrative, care includ salariile personalului
voluntar. La doi dintre voluntarii noştri a trebuit să le cerem să plece, din cauza
veniturilor insuficiente. Chiar şi la Buletin am avut o economie de 730 EUR. Cu
eforturile noastre concertate, în ciuda creşterii costurilor, cheltuielile totale ale
anului au fost doar de 171.899 EUR, ceea ce este cu 26.101 EUR mai puţin
decât bugetat. În numele Comitetului de Finanţe, aş dori să-i mulţumesc
Preşedintelui, Michelle Moran, şi Directorului, Oreste Pesare, pentru
managementul judicios al fondurilor insuficiente.
Poziţia actuală
În prezent, ICCRS a rămas cu fonduri doar pentru a-şi duce mai departe
lucrarea timp de 2 luni. Pentru ca ICCRS să-şi continue slujirea către
Reînnoirea mondială, avem nevoie de oferte generoase şi de sacrificiu, de
sprijin şi rugăciuni de la fiecare dintre voi – Subcomitetele ICCRS, CNS-urile,
comunităţile, grupurile şi donatorii individuali.
Vă rugăm să spriniţi ICCRS
Prin asistenţa financiară aţi ajutat ICCRS să-şi continue importanta misiune
în Biserică. Vă rugăm să continuaţi să ne ajutaţi în 2013 şi ulterior. Mă rog ca
Dumnezeu cel Atotputernic să-i binecuvânteze pe toţi cei care au răspuns cu
generozitate la îndemnul Duhului Sfânt de a sprijini ICCRS prin contribuţii şi
rugăciuni.
Cyril John
PREŞEDINTELE COMITETULUI DE FINANŢE ICCRS

ICCRS are nevoie de un webmaster
& grafician!
Din când în când ICCRS caută ajutorul celor care sunt dispuşi să slujească la
biroul său prin talentele primite de la Dumnezeu şi cu timpul lor, aprofundând
misiunea în Reînnoirea Carismatică Catolică înăuntrul cetăţii Vatican, în însăşi inima
Bisericii.
ICCRS caută acum o persoană bine organizată şi responsabilă, care este
familiarizată cu grafica pe calculator şi web mastering, pentru a îndeplini
următoarele sarcini: proiectarea şi mentenanţa website-ului; proiectarea şi tipărirea
publicaţiilor; producţia de materiale publicitare; folosirea resurselor multimedia;
coordonarea traducătorilor şi corectorilor, precum şi alte sarcini.
Este important ca asistenţii voluntari să vorbească engleza, pe lângă fluenţa într-o
altă limbă.
Dacă eşti interesat, te rugăm să trimiţi un e-mail la: director@iccrs.org, cu
următoarele informaţii:
▪ Un CV detaliat.
▪ Un sumar detaliat al drumului tău pastoral.
▪ O fotografie tip paşaport.
▪ O scrisoare de recomandare de la Episcopul tău, liderul grupului/comunităţii tale
sau CNS (Comitetul Naţional de Slujire) al ţării tale.

ICCRS pe web:
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Producţii în Duhul Sfânt
De-a lungul anilor, ICCRS a căutat să publice producţii pentru RCC în
domeniul literar, audiovizual şi din alte domenii. Într-adevăr, una dintre slujiri
este aceea de „a promova noi scrieri şi publicaţii în diferite părţi ale lumii şi
facilitarea traducerii lor în alte limbi” (Statut, articol 9). Producţiile ICCRS sunt,
în virtutea misiunii sale şi împreună cu Sfântul Scaun, o adevărată comoară a
curentului carismatic, deoarece ele sunt rezultatul experienţei liderilor, a
ministerelor, a grupurilor, a comunităţilor, a şcolilor şi a altor realităţi prezente pe
cele cinci continente.
Totuşi, preocuparea principală a ICCRS privind producţiile este formarea:
„Cateheza, care înseamnă creşterea în credinţă şi maturizarea vieţii creştine
până la desăvârşirea ei, este prin urmare o lucrare a Duhului Sfânt, o muncă pe
care doar El o poate iniţia şi susţine în Biserică” (Catechesi tradendae 72).
Cărţi, broşuri, filme şi alte articole care te ajută să progresezi în viaţa în Duh,
oferă totodată aprofundare, creştere şi maturizare.
Cărţile publicate de ICCRS acoperă subiecte cum ar fi: Seminarul de viaţă
nouă în Duhul Sfânt, rugăciunea, RCC, leadership, vindecare şi carisme în
general, botezul în Duh, precum şi documente papale adresate RCC. Există un
DVD numit „Noile Rusalii” (New Pentecost), care descrie în 30 de minute
aspectele principale ale RCC. Şi, în sfârşit, avem Crucea Reînnoirii – adoptată
ca simbol al RCC, în întreaga sa varietate de articole, variind de la crucifixe şi
cruci în general, până la broşe, pandantive, brelocuri, şi veşminte liturgice.
Voi, ca membri ai RCC, trebuie să fiţi „gata oricând să daţi răspuns oricui vă
cere cont de speranţa voastră” (1Pt 3,15) şi de identitatea voastră carismatică.
Vizitaţi website-ul nostru şi vedeţi detalii despre producţiile noastre. ICCRS
poate procesa tranzacţii prin PayPal, ceea ce face ca achiziţionarea produselor
să se poată face cu uşurinţă, rapid şi sigur, cu cardul. Invităm, de asemenea,
editorii şi magazinele din cadrul RCC să contacteze biroul ICCRS pentru
comenzi mai mari sau pentru traducerea şi publicarea cărţilor noastre în limbile
şi regiunile respective.

PROFILUL CONSILIERILOR ICCRS

Pr. Wojciech Nowacki
Pr. Wojciech Nowacki s-a născut la data de 20 aprilie 1961 în Ostrow
Mazowiecka, Polonia. Şi-a făcut studiile de filosofie şi teologie la Seminarul
Major din Lomza şi a fost hirotonit preot la 31 mai 1986. Din 1986 până în 1991
şi-a continuat studiile de teologie cu o specializare în teologie la Roma, la
Universitatea Sfintei Cruci, unde şi-a luat doctoratul.
După întoarcerea acasă, pe 1 iulie 1991, şi-a început serviciul de formator şi
profesor de teologie dogmatică la Seminarul Major din Lomza. A fost totodată
responsabil cu diferite însărcinări în cadrul curiei diecezane, printre care rolul
de Director al Ministerului Tinerilor şi asistent în cadrul Consiliului Diecezan al
Mişcărilor şi Asociaţiilor Catolice.
Este membru al Consiliului de Programare la publicaţia trimestrială Pastores
pentru formarea preoţilor şi al unei publicaţii bilunare a RCC din Polonia,
Zeszyty Odnowy.
Din 1993 a fost coordonatorul diecezan al Reînnoirii Carismatice Catolice din
Dieceza de Lomza. Din 1997 a făcut parte din Comitetul Slujirii Naţionale a
RCC. A prezidat acest Comitet din 1999 până în 2010. Este membru al Comisei
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Teologice a Reînnoirii din Polonia.
În prezent, este rector din 2006 la Seminarul Major din Lomza şi profesor de
teologie dogmatică. Pr. Wojciech Nowacki s-a alăturat Consiliului ICCRS în iulie
2012, reprezentând Europa de Est.

Noi Rusalii pentru o Nouă Evanghelizare!

WebTV-ul ICCRS
După mari eforturi şi mulţumită sprijinului rugăciunilor multor fraţi şi surori, vă
anunţăm cu bucurie un nou proiect, care se materializează acum: WebTV-ul
ICCRS.
WebTV-ul doreşte să facă accesibil online toate materialele video şi audio
prezente în Biblioteca „Brian Smith” a biroului ICCRS, care cuprind învăţături şi
mărturii de la începutul Reînnoirii Carismatice din Biserica Catolică. De
asemenea, vor fi transmise principalele evenimentele internaţionale ICCRS prin
transmisiune live pe acest site web.
În fiecare săptămână intenţionăm să adăugăm noi materiale video la cele pe
care le găsiţi acum online.
Suntem bucuroşi să lansăm astăzi acest nou proiect ICCRS, fiind convinşi că
acesta este necesar pentru o Nouă Evanghelizare, pentru Noi Rusalii. De
asemenea, îl invocăm pe Duhul Sfânt, ca el să folosească acest mijloc pentru a
face cunoscut harul pe care l-a primit RCC din întreaga lume. Ne rugăm de
asemenea pentru această slujire, care este pe cale să devină tot mai importantă
în epoca noastră – o epocă digitală.
Puteţi accesa WebTV pe www.iccrs.tv sau vizitaţi site-ul web al ICCRS,
apăsând pe „ICCRS WebTV”.
Vă rugăm să continuaţi să vă rugaţi cu noi pentru acest proiect şi să ne
sprijiniţi cu aptitudinile şi donaţiile voastre!
FORMAREA · Institutul de Formare a Liderilor (LFI)

Al V-lea IFL Roma, Italia
 8 – 28 septembrie 2013
Ceea ce am auzit şi am cunoscut, ceea ce ne-au povestit părinţii noştri nu le vom ţine ascunse fiiilor; vom vesti
generaţiei viitoare faptele glorioase ale Domnului, puterea şi minunile pe care le-a făcut.
Ps 78:3-4

LTC · Miami - Florida, SUA
 22 Februarie – 2 Martie 2014
 Andrés Arango → andresfelipearango@yahoo.com

LTC · Trois-Rivières - Quebec, Canada
 29 Mai – 6 Iunie 2014
 Denise Bergeron → den.bergeron@yahoo.ca

LTC · Lima, Peru
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 26 Iulie – 3 August 2014
 Elvira Cárdenas → national@rccperu.org
Tu întăreşte-te cu harul care este în Cristos Isus. Şi ceea ce ai auzit de la mine prin multe mărturii
încredinţează unor oameni credincioşi, care vor fi vrednici să-i înveţe şi pe alţii.
2 Tim 2:1-2

ŞTIRI DIN LUME
Vă rugăm să ne trimiteţi pe newsletter@iccrs.org ştiri din grupul vostru, din comunitatea voastră
sau din CNS.

Slujirea Preşedintelui ICCRS în America
Invitaţia făcută de CNS pentru a sluji în Argentina în frumoasa provincie de
Cordoba, în perioada 12-17 aprilie, a fost o mare bucurie pentru preşedintele
nostru. Au avut loc 2 programe: primul a fost un nou eveniment, inspirat în timpul
pe care unii dintre liderii argentinieni l-au petrecut la Roma, participând la IFL. Apoi,
după LTC ţinut la Buenos Aires în 2010, CNS a discernut nevoia de a organiza în
mod regulat momente de formare a liderilor şi de a le face accesibile cât mai multor
lideri. Aşadar, preşedintele s-a întâlnit cu aproximativ 400 de lideri din toată
Argentina. Programul a constat în învăţături, sesiuni practice şi unele momente de
profundă slujire. Al doilea program a fost reculegerea pentru preoţi, ca loc de
reîmprospătare pentru preoţii implicaţi în Reînnoirea Carismatică şi de asemenea
ca loc de introducere a unor noi preoţi în Reînnoire şi de primire a harului botezului
în Duhul Sfânt.
În perioada 19-21 aprilie, preşedintele Michelle a fost vorbitorul oaspete la cea
de-a XXVIII-a Întâlnire Carismatică Catolică a Latino-Americanilor din Statele Unite
(ECCLE, în spaniolă), ţinută în acest an în Arkansas, SUA. Tema a fost: „Poarta
credinţei este mereu deschisă” şi au participat mai mult de 300 de persoane din
toată SUA şi Canada. Andrés Arango, care este în prezent coordonatorul CNS
hispanic din SUA, participase şi la IFL de la Roma, iar soţia lui, Kathia, participase
la LTC ţinut în Steubenville, în 2010.

RCC în Malaezia peninsulară trebuie să meargă dincolo
de grupurile de rugăciune
Aceasta a fost provocarea lansată la 500 de membri ai echipelor-nucleu ale
grupurilor din reînnoire (grupuri de rugăciune şi comunităţi de alianţă) din zonă.
Liderii din grupurile celor patru limbi: malaeză, mandarină, tamilă şi engleză s-au
întâlnit timp de 2 zile (26-27 ianuarie 2013) la Centrul Pastoral Arhidiecezan din
Kuala Lumpur. Tema conferinţei a fost: „Veniţi, ca să fiţi transformaţi”, iar vorbitorii
principali au fost Episcopul emerit Selvanayagam (lb. tamilă), Pr. Steven Ng (lb.
mandarină), Pr Leonard Lexson (lb. engleză) şi Maurice Awit (lb. malaeză).

O reînnoită speranţă în RCC din Kenya
Eforturile de a uni şi reaprinde focul din Kenya au culminat cu o Conferinţă
Naţională a Liderilor, ţinută la Micile Surori ale Sfântului Francisc din Kasarani,
Arhidieceza de Nairobi, în perioada 16-18 noiembrie 2012. Tema Conferinţei
Naţionale a Liderilor a fost: „KCCR – Conducere prin slujire” (cf. In 3,30).
Participanţii la conferinţă au venit din diferite părţi ale naţiunii: 149 de lideri din
10 dieceze şi 4 arhidieceze. Conferinţa a servit NSTca platformă ideală, pentru
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a-şi dezvălui viziunea asupra Reînnoirii Carismatice Catolice din Kenya, lucru
care a fost bine primit şi sprijinit de liderii prezenţi.

ABONAMENT · Buletinul ICCRS & Buletinul ICCRS al liderilor

Abonează-te la publicaţiile noastre astăzi! Buletinul ICCRS oferă cele mai
actuale ştiri şi teme de discuţie din RCC. Buletinul ICCRS al liderilor oferă o
solidă formare pentru liderii actuali şi pentru cei noi cu privire la teme decisive
din RCC.
Visitaţi www.iccrs.org sau sunaţi-ne la +39 06 6988 7126 pentru mai multe
informaţii.
ÎN ACTUALUL BULETIN AL LIDERILOR GĂSIŢI
Anul Credinţei: Duhul Sfânt face să devină viu cuvântul lui Dumnezeu în toate culturile · Pr.
Emmanuel Tusiime
Conducere: Tendinţa de a scăpa sau de a rămâne · Denise Bergeron + Sr. Monique Anctil,
r.s.r.
Seminarul de viaţă nouă în Duhul Sfânt: Un instrument pentru noua evanghelizare? · Comisia
Doctrinară ICCRS

Adresa poştală
Palazzo San Calisto, 00120 Vatican –
Europa
Telefon
+39 06 69 88 71 26/27
International Catholic
Fax
+39 06 69 88 72 24
Charismatic Renewal
E-mail
newsletter@iccrs.org
W b it
i
Services
Buletinul ICCRS este un buletin internaţional, publicat bilunar în engleză, italiană, spaniolă, franceză,
germană, portugheză, arabă şi română pentru Reînnoirea Carismatică Catolică. Scopul său este de a
furniza informaţii despre creşterea şi dezvoltarea Reînnoirii Carismatice Catolice din întreaga lume,
precum şi evenimentele organizate de ICCRS.

ICCRS

▪ Buletinul ICCRS este gratuit prin e-mail şi costă 10€ prin poştă.
▪ Formarea Liderilor este disponibilă suplimentar cu abonament de 15€ pe an, prin e-mail.
▪ Ambele publicaţii sunt disponibile pentru 25 € pe an prin poştă.
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