Scrisoarea Cardinalului Tarcisio Bertone către participanţii la cea de-a XXXIII-a
Întâlnire Naţională a Asociaţiei italiene RnS, Rimini, 2010
Reînnoirea în Duhul Sfânt îşi va desfăşura cea de-a XXXIII-a Întâlnire Naţională
la Rimini, între 29 aprilie – 2 mai 2010. Cu această ocazie Sf. Părinte Papa Benedict al
XVI-lea m-a delegat să vă trimit prezentul mesaj, prin care doreşte în primul rând să
adreseze un salut cordial tuturor participanţilor, începând cu preşedintele mişcării, Dr.
Salvatore Martinez, precum şi tuturor personalităţilor ecleziastice şi civile care-şi vor
aduce contribuţia lor în materie de competenţă şi de mărturie.
Sanctitatea Sa a luat la cunoştinţă cu bucurie că Celebrările euharistice vor fi
prezidate de unii Cardinali: acest lucru exprimă într-un mod eficace faptul că Reînnoirea
în Duhul Sfânt are la inimă comuniunea cu Biserica şi înţelege din ce în ce mai mult şi
mai bine să colaboreze cu Papa şi cu Episcopii în promovarea unui laicat instruit în
credinţă, format pentru evanghelizare şi disponibil în a-şi asuma responsabilităţi ecleziale
şi sociale.
Este foarte oportună, în acest An al Preoţiei, alegerea de a dedica preoţilor o zi
pentru a propune tuturor din nou frumuseţea şi demnitatea înaltă a slujirii preotului, aşa
cum a trăit-o Sfântul Paroh din Ars şi aşa cum o trăiesc atâţia preoţi şi în zilele noastre, în
Italia şi în lumea întreagă.
Ca răspuns dat mandatului încredinţat de către Venerabilul Ioan Paul al II-lea, va
continua reflecţia asupra aşa-zisei „Culturi a Rusaliilor”, aprofundată de data aceasta prin
prisma temei „Evanghelizarea dimensiunii sociale şi urgenţa educativă”. Pontiful
încurajează un astfel de angajament, orientat spre ajutorarea adulţilor şi tinerilor ca să
gândească şi să acţioneze întotdeauna în lumina bogatei tradiţii spirituale şi culturale
catolice, exprimată îndeosebi în Enciclica Caritas in Veritate.
Sfântul Părinte exprimă, de asemenea, o apreciere vie faţă de voinţa Reînnoirii în
Duhul Sfânt de a colabora la construirea unui Centru Internaţional pentru Familii în
oraşul Nazaret, în acord cu Consiliul Pontifical pentru Familie şi cu Autorităţile
bisericeşti din Israel. În timpul pelerinajului Său în Ţara Sfântă, Papa a binecuvântat
piatra de temelie a acestui Centru şi promite rugăciunea Sa pentru ca acest aşezământ să
promoveze o puternică viaţă familiară în această regiune, susţinând familiile în misiunea
lor de neînlocuit.
În sfârşit, Sanctitatea Sa salută cu bucurie şi angajamentul Reînnoirii de a se
implica în munca cu deţinuţii, foştii-deţinuţi şi familiarii lor, pe baza unei înţelegeri cu
Ministerul Justiţiei. Acest proiect este mai mult ca niciodată preţios în momentul actual
de dificultate cu care se confruntă sectorul penitenciar, şi care are mare nevoie de
speranţă, şi deci de Evanghelie.
După cum ştiţi, aceste tematici speciale, ce caracterizează de fiecare dată
Întâlnirile Naţionale ale Reînnoirii în Duhul Sfânt, se integrează în tabloul unei mari
adunări ecleziale, unde Poporul lui Dumnezeu este bine reprezentat prin varietatea
darurilor şi slujirilor sale, şi care se întemeiază mai înainte de toate pe rugăciune, în
special pe Celebrarea euharistică. Întregii acestei familii, Suveranul Pontif îi dă
asigurarea apropierii Sale spirituale şi din toată inima îi transmite, împreună cu urarea
unei experienţe fericite şi rodnice, Binecuvântarea Apostolică cerută.
Recunoscător pentru stimata colaborare, mă slujesc de această circumstanţă pentru a vă
transmite şi eu salutările mele cordiale.
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