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Reînnoirea Bisericii Catolice
De-a lungul istoriei de 2000 de ani a Bisericii Catolice, au existat câteva
mişcări remarcabile de reînnoire. În perioada persecuţiei de la începuturile
Bisericii, creştinii şi-au păstrat credinţa cu riscul propriei vieţi. Totuşi, pe măsură
ce libertatea religioasă a fost permisă, în mod paradoxal Biserica a pierdut din
putere şi a slăbit din punct de vedere spiritual. În acele momente Dumnezeu a
plănuit să clădească mănăstiri, prin care Biserica a fost reînnoită prin
rugăciune, solitudine şi sacrificiu al credincioşilor. La scurt timp după aceea,
când Biserica a devenit din nou seculară, reînnoirea Bisericii a început din nou,
de data aceasta trăind o viaţă de sărăcie şi simplitate, bazată pe idealurile
biblice. Curând după aceasta, a urmat mişcarea liturgică şi de data aceasta sau pus bazele pe devotamentul fată de Împărtăşanie.
Totuşi, în secolul al XX-lea, în pofida tuturor eforturilor mişcărilor de
reînnoire, când ştiinţa şi materialismul au pus stăpânire pe inimile şi minţile
Europei şi Statelor Unite, Biserica a pierdut modul său de a trăi viaţa spirituală.
Tinerii în mod special s-au rătăcit, căzând în idei greşite de liberalism şi
abandonându-se plăcerii. Din fericire, în acest timp de criză, Dumnezeu a trimis
darul său: Reînnoirea Carismatică, pentru a se revela tineretului, ajutându-i să
îşi recâştige credinţa şi să reînnoiască Biserica.
Nevoia urgentă a unei noi generaţii de apostoli
Aşa cum a declarat Papa Benedict al XVI-lea, „există o nevoie urgentă a
apariţiei unei noi generaţii de apostoli, ancoraţi cu fermitate în Cuvântul lui Cristos,
capabilă să răspundă provocărilor timpurilor noastre şi să răspândească
Evanghelia în lung şi în lat” (Mesaj adresat tineretului lumii, cu ocazia celei de-a
21-a aniversări a Zilei Mondiale a Tineretului).
Tinerii nu trebuie priviţi ca o garanţie a viitorului RCC. Ei îşi au locul lor de
drept în cadrul întregii Biserici ca persoane tinere. Şi ei, ca temple ale Duhului
Sfânt, sunt oameni înzestraţi, care pot deschide noi orizonturi generaţiei mai
vârstnice. Cu toate acestea, generaţia mai în vârstă are datoria să-i hrănească
şi să formeze printre ei lideri noi.
Tinerii membri ai RCC din Coreea tind să aibă dificultăţi în a se integra în
climatul întâlnirilor de rugăciune carismatică ale adulţilor. Motivul stă în
diferenţele de organizare şi structură ale întâlnirilor, dar un motiv mai profund
este faptul că cei mai în vârstă nu dau destule ocazii celor nou veniţi. Ca
urmare, datoria acceptării cu braţele deschise a tinerilor nou veniţi, făcându-le
loc în cadrul slujirii carismatice, încurajându-i să se implice activ, se află în
mâinile adulţilor. Pe de altă parte, tineretul are datoria să facă efortul de a se
integra şi de a sluji.
Încă un lucru important pentru tinerii membri ai RCC este că nu ar trebui să
se mulţumească cu slujirea din cadrul întâlnirilor de rugăciune. Ei trebuie să
meargă în întreaga lume pentru a vesti Evanghelia, la fel cum au făcut-o
apostolii. Cred că datoria de a evangheliza, o datorie de iubire, precum şi
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Crucea Reînnoirii
Crucea Reînnoirii a fost
adoptată ca simbol
internaţional al Reînnoirii
Carismatice Catolice.

Pentru organizatorii de
evenimente
Apelăm la toţi cei care
organizează evenimente
să ia în considerare
promoţia Crucii Reînnoirii
la fiecare eveniment. Vă
prezentăm trei motive
pentru aceasta:
a. Veţi produce fonduri
pentru slujirea voastră,
echivalente cu 25-50% din
vânzări, în funcţie de
opţiunea pe care aţi ales-o.
Suntem siguri că fondurile
suplimentare obţinute
astfel vor fi o
binecuvântare binevenită.
b. Acest angajament al
vostru va produce şi
fonduri pentru ICCRS,
echivalente cu 10-15%
din vânzări, în funcţie de
opţiunea aleasă. Veţi face
astfel partea voastră de
asistenţi ai Reînnoirii
Carismatice Catolice
pentru a permite ICCRSului să-şi continue slujirea
în Reînnoire, prin propriul
vostru minister.
c. Veţi face partea voastră
în promovarea crucii
Reînnoirii, ca simbol
potrivit al RCC, pentru a
ajunge la o unitate între
toţi cei care poartă acest
simbol.

Pentru mai mult
Pentru alte informaţii, te

continuarea lucrării misionare, este modul în care se poate aprinde flacăra
Duhului Sfânt.
Formarea de lideri
Prin urmare, este datoria RCC să prevină îmbătrânirea liderilor şi
instituţionalizarea Bisericii. RCC trebuie să susţină tineretul atât prin toate
rugăciunile şi eforturile necesare, cât şi prin a le oferi oportunitatea unui rol de
conducere în răspândirea focului Duhului Sfânt. Modul în care se poate împlini
aceasta este pregătirea de lideri tineri şi ridicarea lor în poziţii de autoritate.
În prezent, Biserica Catolică experimentează o lipsă de lideri spirituali care
pot îndruma creştinii, care fac pentru prima dată seminarul. Chiar şi cei care au
trăit efuziunea Duhului Sfânt întâmpină dificultăţi în a înţelege şi a folosi darul
pe care l-au primit şi nu reuşesc să crească spiritual. Trebuie să pregătim mulţi
lideri şi slujitori, care să poată oferi îndrumare şi cunoştinţe biblice.
La fel ca în Faptele Apostolilor, unde Priscilla şi Aquilla, impresionaţi de
pasiunea lui Apollo pentru Dumnezeu, l-au adus pe Apollo în casa lor, pentru al învăţa mai multe despre calea lui Dumnezeu, aceasta este – cred eu – una
dintre misiunile RCC: să pregătească lideri tineri şi pasionaţi.
Noile generaţii, ca persoane înzestrate, trebuie să ţină minte pasajul următor
din Sfânta Scriptură, pentru a deschide noi orizonturi generaţiei mai vârstnice:
„Nimeni să nu dispreţuiască tinereţea ta, ci să devii un model pentru toţi cei
care cred: în cuvânt, în purtare, în iubire, în credinţă, în nevinovăţie” (1Tim
4,12).
Lăudaţi-l pe Domnul pentru Africa:

Raportul financiar anual 2011
Dragi fraţi şi surori în Cristos,
După cum ştiţi, ICCRS există pentru a sluji Reînnoirea Carismatică Catolică
din întreaga lume, în toate curentele şi expresiile sale. Consiliul ICCRS, sub
conducerea Preşedintelui său, Michelle Moran, a început mai multe inţiative,
pentru a face ca ICCRS să fie mai relevant pentru Reînnoirea mondială.
„Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi şi suntem plini de bucurie“ (Ps 126,3).
Mulţumindu-i Domnului pentru toate binecuvântările pe care continuăm să le
primim prin ICCRS, aş dori să profit de ocazie pentru a-mi exprima
recunoştinţa tuturor celor care au contribuit cu generozitate pentru a sprijini
lucrarea ICCRS. Sprijinul vostru a ajutat cu adevărat ICCRS într-o mare
măsură, pentru a putea duce mai departe operaţiunile sale şi a-şi îndeplini
mandatul dat de Biserică.
Vă prezint un scurt raport despre situaţia financiară ICCRS, pentru a asigura
transparenţa şi responsabilitatea noastră. Mai jos prezentăm în linii mari situaţia
financiară ICCRS din anul 2011.
Venituri
Veniturile noastre totale pentru anul 2011 (ianuarie-decembrie) au fost de
208.000 EUR. Aceasta conţine suma de 82.000 EUR primită ca donaţii de la
Sub-comitetele şi Comitetele Naţionale de Slujire (CNS) ale ICCRS-ului.
Donaţiile individuale, ale Grupurilor şi Comunităţilor au totalizat 100,000 EUR,
pe când răspunsul la apelul Recolta Speranţei a fost de 18,000 EUR. Pentru
acoperirea deficitului anual de 107.640 EUR, au fost adoptate anumite măsuri
pe termen scurt, prin apelarea la CNS, la comunităţi şi persoanele individuale
pentru a-şi mări donaţiile sau pentru a face un angajament de ajutor către
ICCRS. Această măsură specială a generat un rezultat bun. Spre deosebire de
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alţi ani, în acest an nu au fost evenimente majore ICCRS, care să genereze
fonduri suplimentare. Pe de altă parte, Colocviul privind Botezul în Duhul Sfânt,
ţinut la Sacrofano (Roma) în martie 2011, a creat un deficit de aproximativ
8.300 EUR. Buletinul ICCRS, cărţile şi materialele au adus un deficit de 5.000
EUR.
Cheltuieli
În medie, cheltuielile anuale la ICCRS au fost de aproximativ 182.640 EUR.
ICCRS a făcut o încercare deliberată de a reduce cheltuielile cu angajaţii şi cu
alte elemente, precum şi de a scădea cheltuielile totale la 150.000 EUR pe an.
O atenţie extremă s-a dat controlului cheltuielilor făcute la ICCRS. Cheltuielile
pentru membrii Consiliului şi pentru întâlniri au fost de aproximativ 25.000 EUR,
mai puţin decât cele bugetate. Uitându-ne la cifrele bugetate, găsim o
economie de 6.000 EUR la cheltuielile de birou şi administrative. Chiar şi la
Buletinul ICCRS s-a făcut o economie de 4.000 EUR. În ciuda tuturor
eforturilor, cheltuielile totale la ICCRS pentru anul 2011 au fost de 224.700
EUR, în ciuda sumei bugetate de 231.000 EUR.
Situaţia prezentă
Cu acest deficit, ICCRS ar fi capabil să-şi desfăşoare în continuare
operaţiunile prezente numai vreo două luni. În acelaşi timp, Michelle a constituit
Trupa Sarcinilor Financiare, pentru a explora posibilitatea generării unui sprijin
continuu pentru ICCRS. Aşadar, pentru a putea desfăşura mai departe slujirea
ICCRS pentru Reînnoirea mondială, avem nevoie de oferte generoase – de
sacrificiu –, de sprijin şi rugăciune din partea Sub-comitetelor, a CNS, a
comunităţilor, grupurilor şi donatorilor individuali.
ICCRS are nevoie de sprijinul vostru
Prin asistenţa voastră financiară, aţi ajutat ICCRS să-şi continue misiunea
importantă în Biserică de-a lungul anilor. Facem apel la voi să continuaţi ajutorul
vostru, ca să putem îndeplini unele dintre cele mai importante proiecte pe care le
avem în derulare. Vă îndemn să vă angajaţi să ne sprijiniţi prin răspunsul vostru la
Apelul Recolta Speranţei. După introducerea facilităţii de plată online, transmiterea
fondurilor către ICCRS se poate face fără complicaţii. Puteţi vizita situl nostru web
(www.iccrs.org) chiar astăzi şi să faceţi donaţii sau să vă angajaţi să ne sprijiniţi
prin Apelul Recolta Speranţei. Veţi fi fericiţi să aflaţi că în capela ICCRS mijlocim şi
celebrăm Sfinte Liturghii speciale pentru intenţiile tuturor binefăcătorilor noştri.
Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze din belşug pentru generozitate!
Cyril John
PREŞEDINTELE COMITETULUI FINANCIAR ICCRS

Sprijiniţi ICCRS „online”!

Donaţiile „online” către ICCRS prin card bancar / Paypal este calea cea mai
uşoară, mai rapidă şi mai sigură pentru a sprijini RCC din întreaga lume.
PayPal se găseşte peste tot şi puteţi face tranzacţii de oriunde vă aflaţi. Cu
această metodă simplă şi practică puteţi face şi următoarele lucruri:
▪ Să vă plătiţi înscrierea la evenimentele ICCRS.
▪ Să plătiţi abonamentul la Buletinul ICCRS şi Buletinul ICCRS pentru lideri.
▪ Să cumpăraţi online publicaţiile şi produsele noastre.
▪ să faceţi şi donaţii, oferind o singură donaţie sau participând la Proiectul
ICCRS „Recolta Speranţei”.
Vizitaţi www.iccrs.org pentru mai multe informaţii.
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Despre ICCRS:

Comisia Doctrinară ICCRS
 Mary Healy

Comisia Doctrinară ICCRS este un grup de teologi, care reflectă asupra unor
astfel de întrebări şi elaborează documente care pot servi drept puncte de
referinţă, atât pentru liderii RCC, cât şi pentru episcopii şi preoţii care au
misiunea de supraveghere pastorală.
Comisia Doctrinară s-a format mai întâi după Colocviul internaţional privind
rugăciunea de vindecare, ţinut în 2001 de ICCRS, în colaborare cu Consiliul
Pontifical pentru Laici. Unul dintre roadele Colocviului a fost propunerea de a
dezvolta un ghid practic pentru slujirea de vindecare, bazat pe documentul
Instruire cu privire la Rugăciunea de Vindecare al Congregaţiei pentru Doctrina
Credinţei. Acest ghid a fost distribuit liderilor grupurilor de rugăciune din toată
lumea pentru a-i asigura că slujirea de vindecare va fi efectuată în acord cu
învăţătura şi normele liturgice ale Bisericii. Episcopul Joe Grech, membru al
Consiliului ICCRS, a format Comisia Doctrinară, menită să îndeplinească
această sarcină, şi a condus-o cu fidelitate, până când a trecut la Domnul în
decembrie 2010. Actualul preşedinte al Comisiei Doctrinare este Dr. Mary Healy,
profesor de Sf. Scriptură la Seminarul Major al Sfintei Inimi din Detroit, Michigan,
SUA.
Comisia Doctrinară a elaborat până acum două documente: Ghid pentru
rugăciunea de vindecare şi Botezul în Duhul Sfânt. Alte documente viitoare vor
trata subiecte precum carismele, exorcismul şi eliberarea. Pentru fiecare
document Comisia creează mai întâi o ciornă, apoi o trimite către teologi şi lideri
ai RCC din lume. După primirea comentariilor şi a feed-backului, Comisia
elaborează un document revizuit şi îl trimite către Consiliul ICCRS pentru o nouă
revizuire. Documentul final este apoi tradus şi publicat.
O altă sarcină a Comisiei Doctrinare este de a răspunde în rubrica sa din
Buletinul ICCRS al liderilor la întrebările ce rezultă din experienţa RCC din
lume.
PROFILUL CONSILIERILOR ICCRS

María José C. de Ortiz

María José Cantos s-a născut pe data de 8 februarie 1951. Trăieşte în Talca,
Chile. În 1985 a făcut experienţa botezului în Duhul Sfânt, care i-a schimbat
viaţa radical. Din acel moment şi-a dedicat viaţa slujirii lui Dumnezeu.
Domnul a chemat-o să evanghelizeze, iar un preot din RCC din Chile a
invitat-o să ţină împreună cu el prelegeri la reculegeri. În 1986 şi soţul ei a avut
aceeaşi experienţă şi, din acel moment, ei sunt mai uniţi, evanghelizând
împreună în calitate de cuplu căsătorit – ţinând prelegeri n u numai în RCC, ci
şi în alte realităţi ecleziale.
Ea a făcut parte din echipele naţionale carismatice şi din anul 2006 este
Coordonator Naţional al RCC. Ea slujeşte ca ministru extraordinar al Sfintei
Euharistii şi participă activ în parohia ei. A fost chemată de asemenea să
lucreze pentru Misiunea Continentală din Chile, în Comitetul Consultativ al
Conferinţei Episcopale. Este de asemenea absolventă în Teologie, la
Universitatea Catolică din Maule, Chile.
Face parte din Consiliul ICCRS din 2009, reprezentând America de Sud de
limbă spaniolă.
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EVENIMENTE APROPIATE · Vizitaţi www.iccrs.org sau scrieţi la e-mail events@iccrs.org pentru mai multe

Întâlnirea Mondială a Tineretului din RCC
„Toate naţiunile îşi vor pune speranţa în Isus” (cf. Mt 12,21)
 10–15 iulie 2012

Întâlnirea Mondială a Tinerilor din RCC este una dintre activităţile promovate
de ICCRS ca pregătire pentru Jubileul de Aur, care se va celebra în 2017, dar
serveşte, de asemenea, şi la prezentarea tineretului Reînnoirii Carismatice
Catolice către întreaga lume. Va avea loc la Foz do Iguaçu, în Brazilia, în
perioada 10-15 iulie 2012, şi va întruni aproximativ 5000 de tineri din 120 de
ţări.
Programul este variat şi include numeroase activităţi semnificative pentru
tineri.
Alăturaţi-vă acum! Înregistrarea este valabilă on-line pe
www.mundial2012.rccbrasil.org.br.

Tabăra Iosue
 1–13 august 2012

Lumea vine la Londra… şi are nevoie să audă Vestea cea Bună!
Comunitatea Sion, „Mai mult decât aurul”, Conferinţa Episcopilor Catolici din
Anglia şi Ţara Galilor şi RELaY vă invită să vă alăturaţi acestei mari oportunităţi
de a evangheliza, în timpul Jocurilor Olimpice din Londra, în august 2012.
Participanţii vor sta într-o tabără imensă, aproape de Satul Olimpic şi vor
avea parte de formare şi instruire privind evanghelizarea, înainte de a începe
răspândirea Veştii Bune în toate mediile.
Se pot înscrie numai grupuri de 5-15 persoane. Nu se admit înscrieri
individuale. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi: www.thejoshuacamp.com.

Donaţi către ICCRS!

ICCRS este în slujirea Bisericii şi a RCC din întreaga lume. Ea furnizează
servicii specifice, pentru a-şi îndeplini misiunea. Printre altele, acestea sunt:
▪ Dialog continuu cu toate realităţile Bisericii şi de asemenea dialog ecumenic
cu alte confesiuni.
▪ Publicarea unui buletin internaţional, cărţi, broşuri, CD-uri, DVD-uri. De
asemenea, promoţia „Crucea Reînnoirii”, ca simbol internaţional al RCC.
▪ Formare printr-un buletin internaţional al liderilor, Cursuri de Formare a
Liderilor, Institute de Formare a Liderilor, reculegeri, programe speciale ş.a.m.d.
Vă invităm să sprijiniţi dezvoltarea acestor servicii oferite de ICCRS, prin plăţi şi
contribuţii financiare.
În Buletinul ICCRS există şi un formular de abonament actualizat şi un
formular actualizat al Proiectului ICCRS Recolta Speranţei.
Vizitaţi pagina „Contribuiţi” (Contribute) pe www.iccrs.org pentru mai multe
informaţii.
FORMAREA · Cursuri de Formare a Liderilor (LTC)

LTC Singapore
 10–16 iunie 2012
 Jessica Francisco

→

gerard_jess@singnet.com.sg

6

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

Cursul ICCRS de formare a liderilor este o cale pentru ICCRS de a-i hrăni pe
liderii din Reînnoirea Carismatică Catolică mondială. În parteneriat cu realităţile
carismatice locale, ICCRS furnizează acest program cu durata de o
săptămână, care va chema şi înzestra noi lideri, dar îi va întări şi încuraja şi pe
cei actuali.

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

Buletinul ICCRS este în creştere!
Vă informăm cu bucurie că Buletinul ICCRS va fi publicat din acest an şi în
limbile arabă şi română. Acesta este rodul perseverenţei traducătorilor, care au
făcut o slujire fidelă către ICCRS într-un mod neoficial, timp de mai mulţi ani.
Aşadar, sperăm ca publicaţiile noastre să ajungă la cât mai mulţi oameni din
RCC şi din Biserică, în noi regiuni ale lumii. Buletinul ICCRS al liderilor va fi
publicat împreună cu Buletinul, în funcţie de planul obişnuit de abonare.
Buletinul ICCRS a fost publicat pentru prima dată în 1975 şi de atunci a fost un
instrument emblematic de formare şi informare pentru RCC din lume. Vizitaţi
pagina „Other languages” (alte limbi) pentru a descărca gratuit Buletinul ICCRS
în română şi arabă.

Noi publicaţii ICCRS
Ne bucurăm să vă anunţăm că – cu ocazia celebrării celei de-a 45-a
aniversăre a RCC din SUA – în timpul conferinţei din Philadelphia, Pensylvania,
în perioada 1-3 iunie 2012, se vor lansa două noi publicaţii ICCRS: broşura
Botezul în Duhul Sfânt şi ediţia revizuită a broşurii Ghid pentru rugăciunea de
vindecare. Vedeţi mai jos informaţii detaliate despre aceste publicaţii, care fac
parte din tezaurul literar ICCRS:

Botezul în Duhul Sfânt

Autor: Comisia Doctrinară ICCRS
Anul apariţiei: 2012 (prima ediţie)
Număr de pagini: 116
Limba: engleză
Preţul: 10,00 USD
Editura şi distribuţia:
Chariscenter, USA / www.nsc-chariscenter.org
chariscenter.org

/

chariscenter@nsc-

„Ca urmare a Colocviului au fost făcute un număr de revizuiri finale ale
textului, iar acum suntem bucuroşi să împărtăşim cu voi roadele muncii noastre
prin această carte. Nu înseamnă totuşi nimic faptul că această importantă
reflecţie asupra botezului în Duhul Sfânt, care este cu siguranţă inima RCC,
este continuă şi de aceea, într-un anumit sens, este în continuare o muncă în
curs.” (Cuvânt înainte).
Michelle Moran (Anglia), Preşedinte ICCRS
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Ghid pentru rugăciunea de vindecare
Autor: Comisia Doctrinară ICCRS
Anul apariţiei: 2012 (cea de-a patra ediţie)
Număr de pagini: 60
Limba: engleză
Preţul: 7,00 USD
Editura şi distribuţia:
Vera Cruz Communications, USA /
veracruzcm@afo.net

www.veracruzcm.com

/

jim-

„Sper că acest document va fi studiat şi pus în practică de Reînnoirea
Carismatică Catolică mondială, devenind astfel un punct de referinţă pentru toţi
cei care vor să-şi pună în slujba Bisericii şi a noii evanghelizări carismele pe
care le-au primit”. (Prefaţă)
Card. Stanislaw Rylko (Città del Vaticano), Preşedintele Consiliului Pontifical
pentru Laici
Din 15 iunie cărţile vor fi disponibile inclusiv la Biroul ICCRS pentru cei care
le solicită din afara Statelor Unite. Vă rugăm să vizitaţi regulat situl nostru pe
www.iccrs.org pentru a le achiziţiona online!

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.
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▪ 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.
Vă rugăm să contactaţi Biroul ICCRS pentru permisiunea reproducerii.
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