MESAJUL 12
„Asociaţi tot mai deplin cu viaţa Bisericilor particulare”*
Mesajul Papei Ioan Paul al II-lea către participanţii la cea de-a VII-a Întâlnire Internaţională a
Fraternităţii Catolice a Comunităţilor şi Asociaţiilor Carismatice de Alianţă,
Roma, 9 noiembrie 1996

Dragi fraţi în Cristos,
Îi salut cu afecţiune în Domnul pe participanţii la cea de-a şaptea Întâlnire
Internaţională a Fraternităţii Catolice a Comunităţilor şi Asociaţiilor Carismatice de
Alianţă. Vă mulţumesc pentru frumoasele voastre urări şi pentru rugăciunile din această
perioadă în care celebrez cea de-a Cincizecea Aniversare a Hirotonirii mele ca preot. Văd
aceasta ca pe o expresie a comuniunii care vă leagă cu urmaşul lui Petru şi cu Biserica
Universală, o comuniune pe care o simţiţi în profunzime şi care, ea însăşi, este un dar
sublim al Duhului Sfânt către cei care îl urmează pe Cristos.
Voi reprezentaţi comunităţile Mişcării Carismatice din toată lumea, care, în
varietatea lor, dau mărturie despre darurile spirituale pe care Duhul Sfânt le oferă
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Bisericii, chiar în zilele noastre . Cum să nu-l lăudăm pe Dumnezeu pentru roadele
îmbelşugate din viaţa personală şi a comunităţilor, pe care le-a adus Reînnoirea în Duh
în ultimele decenii? Nenumărate persoane au început să-şi dea seama de importanţa
Sfintei Scripturi în viaţa creştinilor; au dobândit un nou simţ al valorii rugăciunii şi o
profundă dorinţă de sfinţenie; mulţi s-au întors la sacramente; un mare număr de
oameni au ajuns la o înţelegere mai profundă a chemării lor baptismale şi s-au angajat în
misiunea Bisericii cu o admirabilă abnegaţie. Mulţumind lui Dumnezeu pentru toate
acestea, repet cuvintele pe care le-am scris în scrisoarea enciclică Redemptoris Missio: „Pe
măsură ce se apropie cel de-al treilea mileniu al Răscumpărării, Dumnezeu pregăteşte o
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minunată primăvară pentru creştinism şi îi putem vedea deja primele semne” .
La data de 27 noiembrie 1995, Fraternitatea Catolică a primit recunoaşterea
definitivă din partea Consiliului Pontifical pentru Laici. Prin acest act oficial, Biserica şia exprimat aprecierea faţă de ţelurile şi metodele Fraternităţii şi în acelaşi timp a dorit să
vă întărească identitatea eclezială. Această identitate cere ca voi să fiţi tot mai deplin
asociaţi cu viaţa bisericilor particulare. Atunci când mişcările ecleziale „caută cu
umilinţă să facă parte din viaţa bisericilor locale, iar episcopii şi preoţii din structurile
diecezane şi parohiale salută prezenţa lor, acestea reprezintă un adevărat dar al lui
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Dumnezeu pentru noua evanghelizare şi pentru corect-numita activitate misionară” .
Pentru a ajuta păstorii şi Mişcarea Carismatică să lucreze împreună la construirea
Bisericii lui Cristos, Consiliul Pontifical pentru Laici pregăteşte un document care va
servi ca punct important de referinţă pentru viaţa şi apostolatul unor astfel de
comunităţi şi pentru discernerea darurilor lor spirituale. Să ne rugăm ca acest document
să producă roadele bune pe care le aşteptăm!
Cea de-a şaptea întâlnire internaţională a voastră meditează asupra temei
pregătirii spirituale pentru anul 2000. „Un Jubileu este totdeauna o ocazie de har special,
’o zi binecuvântată de Domnul’... Jubileul anului 2000 este menit să fie o mare rugăciune
de laudă şi mulţumire, în special pentru darul Întrupării Fiului lui Dumnezeu şi al
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Răscumpărării pe care El a împlinit-o” . Marele Jubileu nu este numai un dar, ci şi o
îndatorire exigentă. Cheamă la un efort imens pentru a răspunde nevoilor spirituale
presante ale timpului nostru. Deoarece întreaga Biserică trebuie să se pregătească pentru
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Marele Jubileu „în Duhul Sfânt” , am sugerat ca anul 1998 să fie dedicat în special
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Duhului Sfânt şi prezenţei sale sfinţitoare în comunitatea eclezială . Speranţa mea
ferventă este ca în timpul acestui an toate mişcările însufleţite de Duh, care este izvorul
nesecat al sfinţeniei şi comuniunii, să se reunească pentru a da mărturie împreună
despre puterea unificatoare a harului divin.
Jubileul anului 2000 este mai ales o invitaţie presantă către toţi creştinii de a se
reangaja la sfinţenia vieţii. Adevărata sfinţenie nu înseamnă fugă de lume, ci, mai
degrabă, constă în efortul de a întrupa Evanghelia în viaţa de fiecare zi, în familie, la
şcoală şi la serviciu, precum şi în implicările sociale şi politice. Sfinţenia este plinătatea
vieţii pe care o oferă Cristos: El a venit pentru ca noi „să avem viaţă şi s-o avem din
7
belşug” . Aceasta este minunata noastră vocaţie!
De asemenea, apropierea celui de-al treilea mileniu aduce urgenta provocare a
noii evanghelizări. E adevărat, nu este uşor să vesteşti Evanghelia într-o lume care
pretinde că nu are nevoie de Dumnezeu. Totuşi suntem legaţi de cuvintele Sfântului
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Paul, care obligă: „Vai mie dacă nu vestesc evanghelia!” . Astăzi, această proclamare
trebuie să fie însoţită de o angajare la ecumenism: „În aceşti ultimi ani ai mileniului,
Biserica ar trebui să-l invoce pe Duhul Sfânt cu tot mai mare insistenţă, implorând de la
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el harul unităţii creştine” . Şi în această perspectivă, doresc să încurajez comunităţile
voastre la o şi mai mare întărire a caracterului lor eclezial, la nivel doctrinar şi în
programele de formare, ca unica bază sigură pentru un autentic dialog şi o autentică
acţiune ecumenică.
Dragii mei fraţi şi surori: vă mulţumesc din nou pentru tot ce faceţi în slujba
Bisericii. Prin mijlocirea Mariei, Mireasa Duhului Sfânt, încredinţez lui Cristos, Stăpânul
istoriei, drumul vostru spiritual spre Marele Jubileu al anului 2000 şi cel de după el. Vă
dau din toată inima Binecuvântarea mea Apostolică fiecăruia dintre voi şi familiilor
voastre, precum şi tuturor comunităţilor care aparţin Fraternităţii Catolice.
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