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ROLUL ICCRS-ului ÎN RCC
de Michelle Moran
„Duhul Sfânt nu numai că înflăcărează tot ceea ce am primit deja,
ci vine din nou cu putere pentru a ne înzestra cu daruri pentru slujire şi misiune în Biserică şi lume.”

Începând cu întâlnirea de Rusaliile anului 1998 a „mişcărilor” cu Papa Ioan Paul al II-lea,
constatăm cu mare bucurie creşterea în relaţiile dintre membrii diferitelor mişcări şi ai noilor
comunităţi. Cu astfel de ocazii îmi dau seama totdeauna că Reînnoirea Carismatică nu este o
mişcare în sensul în care sunt celelalte mişcări. Este mai degrabă un har sau un curent de reînnoire
în Duhul Sfânt, de amploare mondială, şi cu multe modalităţi de exprimare în Biserica Catolică. Noi
nu avem fondatori pământeşti, nu avem cursuri formale de iniţiere şi nu există listă de membri.
Reînnoirea Carismatică este de aceea o colecţie diversificată de persoane, grupuri, comunităţi şi
slujiri. În diversitatea noastră avem în comun experienţa devenirii tot mai vii a credinţei noastre prin
revărsarea, coborârea sau botezul Duhului Sfânt. Acest lucru a fost descris de Charles Whitehead,
un fost preşedinte al ICCRS-ului, ca fiind o „experienţă personală a prezenţei şi puterii Duhului
Sfânt, care readuce la viaţă în forme noi harul botezului nostru. Duhul Sfânt nu numai că
înflăcărează tot ceea ce am primit deja, ci vine din nou cu putere pentru a ne înzestra cu daruri
pentru slujire şi misiune în Biserică şi lume.” Prin RCC (Reînnoirea Carismatică Catolică, n.t.),
această experienţă a Duhului Sfânt, care uneori este numită „Rusalii personale”, este înrădăcinată
în Biserică şi acest lucru aduce unitatea atâtor diferite expresii. Una din binecuvântările acestei
revărsări spontane de har a Duhului Sfânt în lume a fost libertatea pe care persoanele, grupurile şi
comunităţile au avut-o pentru a urma inspiraţiile Duhului şi pentru a-şi dezvolta propriile expresii
carismatice şi activităţi în cadrul Bisericii. Totuşi, un dezavantaj al acestui tip de dezvoltare este că
poate reduce oportunităţile de învăţare şi colaborare cu alţii. O perspectivă mai largă poate fi
aducătoare de bogăţie, mai ales la nivel internaţional, unde avem oportunitatea, ca membri ai
Bisericii universale, de a experimenta lucrarea Duhului Sfânt din fiecare naţiune.
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Pentru a uşura comunicarea, cooperarea şi coordonarea în cadrul RCC, în 1978 s-a înfiinţat
un birou internaţional, cu un consiliu, în care erau prezenţi responsabilii RCC din lume, sub
auspiciile Cardinalului Suenens. Rolul acestui birou, care a avut mai întâi sediul în Bruxelles, apoi la
Roma, a fost de a promova şi uşura comunicarea şi cooperarea în cadrul realităţilor din Reînnoire,
pe plan naţional şi internaţional, şi să ofere un canal de comunicare şi cooperare între Reînnoirea
Carismatică Catolică Internaţională şi Sfântul Scaun. Astfel, în 1993, Consiliul Pontifical pentru Laici
a recunoscut Slujirea Reînnoirii Carismatice Catolice Internaţionale (ICCRS) ca organism de
promovare pentru RCC în întreaga lume, cu personalitate juridică, iar statutul acestuia a fost
aprobat.
În aprilie 2000 Papa Ioan Paul al II-lea a proclamat mandatul ICCRS-ului, spunând: „Sunt
sigur că, pentru maturizarea conştiinţei ecleziale în diferitele comunităţi carismatice din lume,
ICCRS-ul poate avea un rol important… Sarcina ICCRS-ului este de a coordona şi promova
schimbul de experienţe şi reflecţii dintre comunităţile carismatice catolice din lume.” Ioan Paul al IIlea a încurajat de asemenea ICCRS-ul să hrănească maturitatea eclezială în cadrul RCC. O parte
din răspunsul la acest îndemn a fost înfiinţarea Institutului de Formare. Programul de trei săptămâni
de formare de lideri este ţinut la Roma, iar cursul mai scurt de formare de lideri a fost ţinut în diferite
ţări.
În principal, ICCRS-ul este o „slujire” oferită tuturor expresiilor din Reînnoirea Carismatică din
întreaga lume. Atunci când ICCRS-ul prezintă învăţături sau îndemnuri pastorale, creează linii
directoare sau oferă formare, o face ca slujitor, oferind ajutor, şi nu o face ca o autoritate care
aşteaptă supunere. ICCRS are autoritate prin slujire; nu caută să-şi impună autoritatea ori să
guverneze, ci doar să-şi ofere serviciile.
Serviciile oferite de ICCRS:
- asistă comunicarea şi oferă învăţături – de pildă buletinul bilunar;
- îngrijeşte un centru de informare, prin gestionarea unei baze de date cuprinzătoare
despre contactele RCC din lume;
- hrăneşte maturizarea eclezială prin Institutul de Formare şi prin oferirea de învăţături şi
materiale de cercetare în subiecte cheie ale RCC;
- Biroul din Vatican găzduieşte o arhivă extinsă, cu multe documente istorice despre istoria
Reînnoirii. De asemenea, biblioteca Brian Smith conţine multe cărţi clasice ale RCC-ului;
- organizează conferinţe internaţionale, seminarii şi colocvii;
- încurajează o continuă reflecţie teologică prin lucrarea Comisiei Doctrinale a ICCRS;
- dezvoltă înţelegerea reciprocă dintre RCC şi Biserică, urmând îndemnurile Sfântului
Părinte;
- menţine contactul frecvent cu Consiliul Pontifical pentru Laici şi ţine informate alte
dicasterii ale Sfântului Scaun despre activităţile RCC-ului;
- menţine legături fraterne cu diferite realităţi ecumenice;
- cooperează şi colaborează cu mişcările ecleziale şi noile comunităţi;
- hrăneşte o relaţie specială între ICCRS şi Fraternitatea Catolică a Comunităţilor de
Alianţă;
- atunci când este posibil, ajută financiar dezvoltarea şi promovarea RCC-ului în regiunile
mai sărace din lume;
Vă rugăm să amintiţi în rugăciunile voastre lucrarea continuă a ICCRS-ului.
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Dl. Robert C. Canton, SUA
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D-na Maria E. de Góngora, Guatemala
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Dl. Dariusz Jeziorny, Polonia
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Br. James Shin Sang Hyun, Coreea
Dl. Peter Thompson, Canada
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Fr. Emmanuel Tusiime, Uganda
Dl. Marcos Volcan, Brazilia
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Dl. Oreste Pesare, Italia
Consilieri ICCRS:
Dl. Allan Panozza, Australia
Administraţie şi evenimente:
Dl. Claude Lopez
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CONSACRAREA MEXICULUI LA DUHUL SFÂNT
„…am avut două momente dedicate Duhului Sfânt în anul 2009.
Vedem în această binecuvântare venirea unei primăveri în lumea noastră, care suferă o iarnă grea.”

Noi, ca mexicani şi membri ai Reînnoirii Carismatice Catolice, îi suntem foarte recunoscători
Domnului nostru Isus Cristos pentru reînnoirea consacrării Mexicului la Duhul Sfânt.
Această iniţiativă şi binecuvântare a fost stabilită de Conferinţa Naţională a Episcopilor din
Mexic (CEM) a fi făcută în luna februarie. S-a decis ca, în timpul celebrării Liturghiei de la Bazilica
Naţională a Sfintei Fecioare Maria de Guadalupe, toţi episcopii din Mexic să se întâlnească
împreună cu mişcările ecleziale şi catolicii mexicani. Cu toţii împreună, Mexicul a reînnoit actul care
s-a întâmplat acum 84 de ani, în 1925, când episcopii au consacrat Mexicul la Duhul Sfânt.
Acest act a marcat profund inimile catolicilor mexicani. În istoria ţării noastre se văd două
evenimente mari, clare, transparente, care sunt înscrise în sângele catolic al populaţiei mexicane. În
1532 a fost apariţia Fecioarei Maria de Guadalupe în Mexic, iar apoi, în 1925, naţiunea a fost
consacrată Duhului Sfânt. Aceste două evenimente petrecute în ţara noastră cu cele două
Persoane, în timpul istoriei, ne amintesc acele momente de la Rusalii, când Duhul Sfânt şi Fecioara
Maria erau în Cenacol…
Suntem foarte fericiţi, nu numai pentru momentul în care la Liturghie episcopii noştri au
reînnoit consacrarea, ci şi pentru că episcopii au decis ca de Rusaliile din 2009, pe 31 mai, în toate
diecezele din Mexic fiecare episcop, împreună cu preoţii, persoanele consacrate şi credincioşii lor
diecezani să îşi consacre fiecare în parte şi diecezele la Duhul Sfânt. De aceea am avut două
momente dedicate Duhului Sfânt în anul 2009. Vedem în această binecuvântare venirea unei
primăveri în lumea noastră, care suferă o iarnă grea.
Am invitat multe persoane să ne însoţească pe internet, unde această consacrare s-a
transmis de către RCC din Mexic, pe www.renovacion.com.mx. Noi, carismaticii din Mexic, am ţinut
o rugăciune de nouă zile înainte de 20 aprilie. Le mulţumim celor care au putut să ni se alăture în
rugăciune şi îi mulţumim Domnului nostru pentru această binecuvântare a poporului mexican,
cerându-i în acelaşi timp şi consacrarea întregii Americi la Duhul Sfânt. Am cerut în 2007 acest
lucru Conferinţei Episcopale a Americii Latine şi dorim de asemenea, de ce nu, consacrarea întregii
lumi la Duhul Sfânt.

Miguel Mendoza
CONCLAAT
Preşedinte
al Consiliul Carismatic Catolic
din America Latină
Sergio Soto
Coordonator naţional
al RCC Mexic
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EVENIMENTE APROPIATE
IUBIREA ÎN ACŢIUNE

Kkottongnae, Coreea de Sud
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.iccrs.org

1-9 iunie 2009
S-au ţinut multe conferinţe de-a lungul anilor în RCC, dar un anumit eveniment apropiat
merită o atenţie specială. ICCRS-ul va sponsoriza un eveniment internaţional important în Coreea
de Sud, la începutul lui iunie 2009. Tema acestui eveniment este „Iubirea în acţiune”.
Pe lângă liturghia zilnică, se vor desfăşura diferite conferinţe, seminarii, precum şi un
Festival de laudă coreeană şi dansuri tradiţionale, adoraţie în tăcere şi trei seminarii concentrate
asupra vindecării, mijlocirii şi carismelor. Va fi de asemenea şi un grup special pentru tineri.
Caracteristice vor fi aici mărturiile, slujirea pentru tineri, reprezentare dramatică a evanghelizării,
vizite la diferite aşezăminte şi slujire voluntară pentru săraci.
Oportunităţile de participare la munca voluntară, adică la a-i sluji direct pe săraci şi pe cei
abandonaţi, vor oferi de asemenea participanţilor la conferinţă privilegiul unei întâlniri mai apropiate
cu Domnul.
După conferinţă, participanţii vor putea să facă pelerinaje la multe locuri sacre pentru
catolicii din Coreea. Coreea are o istorie unică a Bisericii sale, credinţa catolică fiind mai întâi
primită şi apoi răspândită de laici.
http://www.loveinaction.co.kr/ acum oferă informaţii în italiană, spaniolă şi franceză.

în engleză şi spaniolă

Formarea Responsabililor
la Roma, Italia

ICCRS sprijină:

Ars 2009

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.iccrs.org

Reculegerea Internaţională a Preoţilor

5-2 septembrie 2009

pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.retraitears2009.org

la Ars, Franţa
27 septembrie – 3 octombrie 2009

În septembrie, ICCRS va oferi
programul celui de-al treilea Institut
de Formare a responsabililor.
Programa va cuprinde Scripturile,
Ecleziologie, Maria, Pneumatologie,
Kerygma, RCC, Conducere şi
Slujire.
O mare parte a timpului se va folosi
pentru
învăţături
practice
şi
seminarii despre diferite aspecte ale
slujirii în RCC. Cursanţii vor câştiga
experienţă valoroasă, pe care o vor
putea lua acasă. În completare,
cursanţii vor merge în diferite vizite.

Voi toţi care sunteţi preoţi, sunteţi invitaţi
să participaţi la acest moment de întărire
spirituală. Această întâlnire ne va reînnoi
în slujirea noastră şi ne va da să gustăm
bucuria întâlnirii fraterne cu preoţii din
întreaga lume. Aceasta va fi o ocazie de
a ne ruga fierbinte pentru vocaţii la
preoţie.
Predicatorul-cheie este
episcopul de Viena,
cardinalul Cristoph Shönborn:
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ŞTIRI DIN LUME
AMERICA DE SUD
Lima, Peru
„…exprim iubirea noastră pentru voi şi vă spunem că ne rugăm pentru voi,
pentru ca minunatul curent de har să fie fără limite, să continue să se reverse peste tot în viaţa Bisericii şi în lume…”

Pace şi bucurie în Domnul!
Prin această scrisoare, vă felicit cordial din partea fraţilor dumneavoastră din RCC peruană, cu
speranţa că minunatul Duh Sfânt va continua răspândirea slujirii sale. În acelaşi timp, profitând de
această oportunitate, vă împărtăşim minunile pe care le-a săvârşit Dumnezeul nostru preaiubit.
În timpul reculegerii din 8-12 ianuarie a Comitetului nostru Naţional, la care sunt prezenţi toţi
delegaţii diferitelor dieceze în care Reînnoirea Carismatică Catolică este prezentă, ne-am dat seama că
în anul 2008 au fost prezente două noi dieceze din Biserica noastră peruană. Într-un climat de rugăciune
şi ascultare a Domnului, am elaborat proiectul nostru naţional. E important să menţionăm că, în cadrul
principalelor noastre activităţi, am luat în considerare proiectul „Rusaliile naţiunilor”, prin organizarea de
novene, vigilii, zile şi campanii de evanghelizare. Vom folosi cartea lui Br. Reinaldo Beserra „Celebrând
Rusaliile” (în spaniolă).
De asemenea, între 13 şi 16 ianuarie 2009 a fost ţinut Primul Congres al Şcolii de Muzică şi
Laudă, cu tema „Luptători în laudă… purifică-ţi inima”. Contăm pe prezenţa a 350 de fraţi din diferite părţi
ale Perului. Am avut diferite seminarii despre cântec, profeţie, instrumente, discernământ pentru slujirea
de cântece, laudă, animaţie, liturghie etc.
Dumnezeu să fie lăudat pentru minunile pe care le-a împlinit la aceste evenimente. Predicatorii
au fost: Fr. Juan Manuel Martin-Moreno SJ şi Br. Miguel Horacio.
Pe 17 ianuarie am celebrat Noaptea de Laudă şi Adoraţie într-o atmosferă de bucurie şi fericire
cu Domnul. Iar duminică, pe 18 ianuarie, am avut o „zi generală” pe stadionul Miguel Grau, cu
aproximativ 5000 de participanţi. Tema a fost „Lăudaţi-l pe Dumnezeu cu bucurie, pentru că iubirea sa e
milostivă”.
Pe de altă parte, Cea de-a XV-a Reculegere a preoţilor a fost organizată în Casa de reculegere a
lui Ioan Paul al II-lea între 9–13 februarie 2009. Au fost prezenţi aproximativ 120 de preoţi, iar în 15
februarie vorbitorul a fost Msgr. José Luis Azcona OAR, pe stadionul Claretiano. De asemenea, în ziua
generală de laudă şi evanghelizare, tema a fost „Tu eşti bucuria mea, Doamne”. Am contat pe
participarea activă a multor preoţi care au asistat la reculegere, atunci când am lăudat cu toţii numele
glorios al lui Isus.
Priorităţile pentru acest an răspund la invitaţia Papei Benedict al XVI-lea de a „semăna cultura
Rusaliilor” şi de a fi atenţi la chemarea iubiţilor noştri episcopi cu documentul de la Aparecida, în care
invocăm o nouă Cincizecime asupra Americii Latine. Am decis asupra următoarei teme: „Reaprindeţi
focul Duhului Sfânt în grupurile de rugăciune şi comunităţi, pentru a-l lăuda şi proclama pe Domnul”.
Doresc de asemenea să vă fac cunoscut că RCC din Peru este implicată în proiectul „Rusaliile
Naţiunilor”, ca parte a misiunii noastre de a reînnoi Biserica şi lumea. Delegatul este Fratele Jorge
García.
În final, în numele fraţilor din Reînnoirea Carismatică Catolică Peruană, exprim iubirea noastră
pentru voi şi vă spunem că ne rugăm pentru voi, pentru ca minunatul curent de har să fie fără limite, să
continue să se reverse peste tot în viaţa Bisericii şi în lume.
Sfânta Fecioară Maria să-şi reverse binecuvântările asupra voastră, a familiei voastre şi a tuturor
fraţilor dragi din ICCRS.
Cu fraternitate în Cristos şi Maria,
Elvira Cárdenas Pajuelo
Coordonator naţional RCC în Peru

Felicitări din inimă
de la ICCRS pentru părintele Renato Tisot,
care şi-a aniversat al cincizecilea an de preoţie pe 15 martie, 2009.
Părintele Renato Tisot a slujit în Consiliul ICCRS ca membru din 2005
şi a fost implicat în Reînnoirea Carismatică Catolică din 1970.

