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NUMĂR SPECIAL
Cuprins:
Ajutaţi misiunea şi slujirea ICCRS-ului
Proiectul ICCRS – Recolta speranţei
Veniţi la:
1. Şcoala de Rugăciune de Vindecare
2. Prima Conferinţă a Responsabililor RCC din Asia-Oceania
3. Cursul ICCRS de Formare pentru Responsabili în Botswana, 2009
4. Ierusalim 2010
EDIŢIE SPECIALĂ
AJUTAŢI MISIUNEA ŞI SLUJIREA ICCRS-ului
Dragi fraţi şi surori în Isus,
Vă salut în numele ICCRS-ului şi vă doresc toată binecuvântarea lui Dumnezeu în slujirea pe
care i-o faceţi Domnului în puterea Duhului Sfânt. Ca nou preşedinte al ICCRS-ului, sunt încântată
să vă informez că ICCRS-ul este în prezent implicat în diferite proiecte pe toate continentele. Întradevăr, se pare că n-am fost niciodată atât de ocupaţi. Pentru a vă face o idee, Colocviul Internaţional
despre Carisme şi Reînnoirea Carismatică din Biserica Catolică a fost sponsorizată de ICCRS şi de
Fraternitatea Catolică, fiind organizat în colaborare cu Consiliul Pontifical pentru Laici (CPL). Acest
colocviu a fost ţinut la Roma în aprilie şi au participat 140 de responsabili, invitaţi din 46 de ţări.
ICCRS-ul pregăteşte acum materialele de la acest colocviu, pentru a fi distribuite în toată lumea;
acestea vor fi cu siguranţă de mare ajutor pentru multe grupuri de rugăciune şi preoţi, în general. Ca
răspuns la cererea Papei Ioan Paul al II-lea către RCC ca „să-şi hrănească maturitatea eclezială”,
Institutul ICCRS de Formare a Responsabililor ajută formarea unor responsabili maturi şi angajaţi în
RCC. ICCRS-ul ţine Cursuri de Formare a Responsabililor (Leadership Training Courses - LTC) cu
durata de o săptămână în Coreea de Sud, în iulie 2008 şi în Botswana, în aprilie 2009. Apoi la Roma,
în septembrie 2009, va avea loc al treilea Institut de Formare cu durata de 3 săptămâni. Partea a II-a a
Şcolii de Rugăciune de Vindecare pentru Responsabili va fi ţinută la Jacksonville, Florida, SUA, în
perioada 20-25 octombrie 2008. Consiliul ICCRS este, de asemenea, în curs de a planifica
următoarea Conferinţă Internaţională în Kkottongnae, Coreea de Sud, în perioada 1-9 iunie 2009 şi o
mare reculegere şi pelerinaj de Rusalii la Ierusalim în 2010.
Misiunea ICCRS-ului
În 1993 Sfântul Scaun a recunoscut ICCRS-ul ca un organism de promovare a RCC
(Reînnoirii Carismatice Catolice), cu personalitate juridică, conform Canonului 166, aprobând
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Statutul ICCRS-ului. Unul dintre rolurile centrale ale ICCRS-ului este de a fi punctul principal de
comunicare pentru RCC din lumea întreagă. Aceasta e o mare sarcină, pentru că sunt 125 de
milioane de catolici care au trăit această experienţă (a efuziunii Duhului Sfânt n.t.) şi cărora ICCRSul s-a străduit să le slujească în ultimii 31 de ani. ICCRS mai are un alt rol important: acela de
legătură principală între Vatican şi RCC. Este locul central al dialogului cu alte mişcări, comunităţi şi
organizaţii.
Pentru ca toate acestea să se împlinească în mod eficient, este important ca ICCRS să aibă în
continuare un birou în Vatican. Recent am fost anunţaţi de APSA (departamentul care se ocupă de
proprietăţile Vaticanului) că aceştia cer ICCRS-ului să se mute la un nou birou, în Palatul San
Calisto, în aceeaşi clădire cu Consiliul Pontifical pentru Laici. Acest lucru este în ton cu viziunea
Vaticanului de a muta toate birourile mişcărilor lângă Consiliul Pontifical pentru Laici. Mutarea va
permite ICCRS-ului să aibă condiţii de lucru ameliorate, într-o locaţie mai bună, unde însă chiria va
avea o mică creştere. Din fericire, Vaticanul a fost de acord să ne plătească costurile de transport, dar
chiar şi aşa vor mai fi cheltuieli suplimentare inevitabile.
Ce asigură ICCRS pentru RCC din lumea întreagă?
1.
ICCRS ţine legătura cu responsabilii catolici carismatici din lumea întreagă.
Menţinem o comunicare regulată cu SCN (Slujirile Carismatice Naţionale) şi cu responsabilii din
peste 200 de ţări din lume.
2.
ICCRS ajută poziţionarea RCC ca realitate internaţională în cadrul Bisericii
universale şi este punctul principal de contact dintre Sfântul Scaun şi RCC din lumea întreagă.
3.
Prin Consiliul său internaţional, ICCRS poate să slujească la evenimentele
internaţionale, conferinţe etc.
4.
ICCRS produce şi promovează distribuţia publicaţiilor în multe limbi, pentru a
hrăni formarea spirituală, creşterea şi evanghelizarea.
5.
Buletinul ICCRS este publicat bilunar în 7 limbi, distribuit în peste 200 de ţări şi e
disponibil pe situl web.
6.
ICCRS organizează şi coordonează evenimente internaţionale majore, ca de pildă
Conferinţa Internaţională pentru Responsabili, seminarii, reculegeri pentru episcopi şi preoţi etc.
7.
ICCRS a creat subcomitetele regionale (în Europa, Africa, Asia/Oceania etc.),
pentru a întreţine şi promova RCC-ul la nivel regional / continental şi pentru a conduce evenimentele
regionale.
8.
ICCRS a creat şi dezvoltat Institutul de Formare pentru Responsabili, pentru a
ajuta formarea şi înzestrarea responsabililor şi potenţialilor responsabili ai Reînnoirii din lumea
întreagă.
ICCCRS are nevoie de sprijinul tău
Estimăm că ICCRS are nevoie de 13.000 Euro pe lună pentru a funcţiona la nivelul actual.
Sursa principală de venit o constituie donaţiile şi zeciuiala pe care o primim de la Comitetele
Naţionale de Slujire din lumea întreagă, donaţiile individuale şi banii strânşi cu ocazia evenimentelor
ICCRS.
În prezent ICCRS se confruntă cu o criză financiară serioasă, mai avem fonduri pentru a
funcţiona la nivelul actual doar pentru 3 luni. Oricum, dorim de asemenea să extindem lucrările
noastre şi în mod special Institutul de Formare a Responsabililor, dar în situaţia financiară actuală
acest lucru nu este posibil. De aceea lansăm un apel special pentru fonduri. În cel mai scurt timp
avem nevoie de 50.000 Euro. Aceştia ne vor permite să avem fonduri pentru încă 4 luni. Apoi, pe
termen lung avem nevoie să construim un viitor financiar mai stabil pentru ICCRS.
Cum ne puteţi ajuta?
•
Alătură-te campaniei speciale de rugăciune organizate de ICCRS
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„Mari lucruri a făcut Domnul pentru noi: ne-a umplut de bucurie.” (Ps 125,3). În timp ce îi
mulţumim Domnului pentru toate binecuvântările pe care va continua să le reverse asupra noastră
prin intermediul ICCRS, îl rugăm de asemenea să ne binecuvânteze financiar în această perioadă
grea.
•
Trimite-ne orice donaţie, oricât de mică, cât mai curând posibil pentru a ajuta
ICCRS-ul în acest moment critic.
•
Găseşte modalităţi prin care să strângi fonduri pentru a ajuta ICCRS.
•
Ia-ţi un angajament să donezi pentru ICCRS o anumită sumă la o anumită dată.
Trimiteţi aceste angajamente imediat la ICCRS. De exemplu: „Mă angajez să fac o donaţie pentru
ICCRS în valoare de xx Euro până la sfârşitul lunii septembrie”.
•
Contactaţi-ne dacă cunoaşteţi pe cineva capabil să ajute ICCRS-ul, financiar sau
cu orice resursă.
Vă rugăm să faceţi tot ce puteţi pentru a ajuta ICCRS-ul. Îmi dau seama că mulţi dintre noi se
confruntă cu probleme financiare la nivel local sau naţional al RCC, dar este vital pentru noi să ne
asigurăm că RCC internaţională, prin intermediul ICCRS-ului, va continua slujirea sa în inima
Bisericii.
În următorul Buletin ICCRS, şi în curând pe website-ul ICCRS, veţi găsi mai multe informaţii
despre cum puteţi voi sau zona voastră să participaţi la „Proiectul ICCRS – Recolta speranţei.” şi să
sprijiniţi financiar ICCRS-ul. Vă rugăm să căutaţi aceste informaţii şi să-l întrebaţi pe Domnul cum
aţi putea să ajutaţi.
Mulţumim pentru rugăciunile voastre şi pentru că vă gândiţi ce sprijin financiar puteţi să
oferiţi activităţilor ICCRS, care sunt lucrarea Domnului. Domnul să vă binecuvânteze din plin.
Michelle Moran (Preşedinte)
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PROIECTUL ICCRS – RECOLTA SPERANŢEI
ICCRS-ul există pentru a sluji Reînnoirea din lumea întreagă prin toate curentele şi
expresiile sale variate. Consiliul ICCRS, sub conducerea noului preşedinte Michelle Moran, a făcut
toate eforturile pentru ca ICCRS să fie mai relevant pentru Reînnoirea de pretutindeni. „Mari
lucruri a făcut Domnul pentru noi: ne-a umplut de bucurie.”(Ps 125,3).
„Mari lucruri a făcut Domnul pentru noi!”
ICCRS-ul există pentru a sluji Reînnoirea din lumea întreagă prin toate curentele şi expresiile
sale variate. Consiliul ICCRS, sub conducerea noului preşedinte Michelle Moran, a făcut toate
eforturile pentru ca ICCRS să fie mai relevant pentru Reînnoirea de pretutindeni. „Mari lucruri a
făcut Domnul pentru noi: ne-a umplut de bucurie.”(Ps 125,3). În timp ce îi mulţumim lui Dumnezeu
pentru toate binecuvântările sale pe care continuăm să le primim prin intermediul ICCRS, aş dori cu
această ocazie să vă împărtăşesc despre criza financiară cu care se confruntă ICCRS în acest
moment.

EURO

SITUAŢIA FINANCIARĂ A ICCRS-ului

ANUL

____________ Venit
------------------ Cheltuieli
ICCRS trece în prezent printr-o criză financiară gravă, deoarece donaţiile primite de la
Reînnoirea din lumea întreagă s-au diminuat în mod constant, în timp ce costurile de funcţionare a
ICCRS-ului au crescut foarte mult. Graficul de mai jos, vă oferă imaginea clară a veniturilor şi a
cheltuielilor Biroului ICCRS din 1994 până în 2007:
Graficul indică faptul că, pe lângă o creştere medie a venitului anual de cca. 12%, provenit
din toate sursele din ultimii 13 ani începând cu 1994, cheltuielile anuale au crescut cu cca.65%.
Deficitul înregistrat în ultimii trei ani, de pildă din 2005 până în 2007, este de 82.000 Euro, 31.000
Euro şi respectiv 108.000 Euro. Donaţiile primite de la Comitetele Naţionale de Slujire au scăzut de
la 73.332,60 Euro în 2004 la 64.998,77 Euro în 2007. În acelaşi timp, a avut loc o creştere
permanentă a nivelului costurilor administrative de funcţionare, mai ales de când moneda naţională
în Italia s-a schimbat din lire în euro.
Aceste cifre constituie obiectul unei reale îngrijorări, deoarece principalul sprijin pentru
ICCRS vine direct de la sprijinul financiar oferit de RCC din toate ţările. Deci ICCRS are nevoie de
ajutor urgent pentru a supravieţui.
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PROIECTUL ICCRS - RECOLTA SPERANŢEI
Pentru a creşte fondurile atât de necesare pe o bază concretă, a fost lansat PROIECTUL
ICCRS - RECOLTA SPERANŢEI, pentru a ajuta ICCRS să-şi menţină importantele iniţiative pentru
Reînnoire. Acest proiect este un apel către membrii de pretutindeni ai Reînnoirii pentru a contribui
generos cu orice sumă pe care Domnul le-o pune în inimă, pentru iniţiativele ICCRS. Contribuţia
poate fi plătită anual, la jumătate de an, trimestrial sau lunar, existând câteva modalităţi de plată. Poţi
deveni un partener ICCRS prin donarea cu regularitate a unor sume la PROIECTUL ICCRS RECOLTA SPERANŢEI, ajutând ICCRS să-şi genereze venituri mai stabile. Biroul ICCRS din
Roma se va ruga prin rotaţie pentru intenţiile binefăcătorilor lor.
Suportul dumneavoastră este necesar în mod decisiv pentru ICCRS!: „Daţi şi vi se va da; ba
încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, scuturată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce
măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.” (Lc 6,38). Împreună cu un sprijin constant prin
rugăciune, care este necesar, facem un apel să deveniţi parteneri în Duh, ajutând prin mărirea
contribuţiei financiare pentru nevoile imediate ale ICCRS-ului.
Ce să faceţi? Puteţi ajuta ICCRS-ul astfel:
1. Alăturându-vă unei campanii de rugăciune intensă, ce a fost lansată pe site-ul ICCRS,
pentru a-l implora pe Dumnezeu să binecuvânteze toate iniţiativele ICCRS şi să trimită fonduri
pentru a continua vitala muncă a ICCRS-ului, în numele Reînnoirii Carismatice Catolice de
pretutindeni. Să punem cu încredere aceste nevoi sub patronajul Mariei, Mama noastră şi sub
protecţia Sfântului Iosif.
2. Prin angajament şi efectuarea câtorva plăţi de-a lungul timpului, contribuţiile
dumneavoastră pentru PROIECTUL ICCRS - RECOLTA SPERANŢEI vor ajuta tot mai mult ca
oamenii de pretutindeni să trăiască experienţa puterii Duhului lui Dumnezeu.
VINO SĂ FII PARTENER AL ICCRS-ului! Fiecare contribuţie, oricât de mare sau mică, va
ajuta mult creşterea eforturilor ICCRS pentru Reînnoirea Bisericii şi vestirea cuvântului lui
Dumnezeu. Consiliul ICCRS doreşte să vă mulţumească anticipat pentru oferta de iubire generoasă şi
de sacrificiu şi se roagă ca: „să vă îmbogăţiţi în toate privinţele, pentru orice dărnicie”(2 Cor 9,11)
Cyril John, Preşedintele Comitetului Financiar ICCRS
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DEVENIŢI PARTENER ÎN PROIECTUL ICCRS - RECOLTA SPERANŢEI
Vă rugăm completaţi formularul de mai jos
Nume de familie.....................Prenume...........................Data naşterii(LL/ZZ)......./........
Reprezint Organizaţia.........................................................................................................
Adresa........................................Oraşul......................................Jud......................................
Cod poştal................Ţara..................Telefon...................Mobil..................Fax................
E-mail...........................................................E-mail 2...........................................................
Doresc să sprijin importantele slujiri pe care ICCRS le face pentru RCC-ul de pretutindeni şi,
întrucât simt că fac parte din această parte a misiunii Bisericii, am decis ca să mă angajez în mod mai
concret prin finanţele mele, astfel încât Botezul în Duhul Sfânt şi viaţa charismatică să se poată dezvolta mai
mult în cadrul Bisericii.
Mă angajez să contribui cu suma de .................................... moneda..........................................
(vă rugam scrieţi luna primei plăţi si lunile când mai planificaţi să plătiţi:)
Lunar, începând cu luna..................................
La fiecare trei luni, începând cu luna...............(lunile..............-.............-............)
La fiecare şase luni, începând cu luna..............(lunile ..............-............)
Anual, începând cu luna..................................
PLATA
□ cash (prin mandat poştal)

□ prin transfer bancar:
(numai pt. Italia) Banca din Roma, nr. cont 65056232, ABI 03002, CAB 05022
(numai pentru ţările UE) : către ICCRS, Banca di Roma, IBAN IT45G0300205022000065056232

B.I.C BROMITR1211
Notă: în afara UE, vă rugăm să nu apelaţi la transfer bancar, deoarece taxele pentru noi sunt mari.
□ prin card de credit: (de bifat):
VISA □
EUROCARD □
MASTERCARD □
AMERICAN EXPRESS □
Număr card……………………………. data expirării………………………......
Semnătura titularului cardului……………………….
Data......................................... Semnătura cumpărătorului………………………….
Trimiteţi contribuţiile la :
În perioada iulie - 15eptembrie 15 2008
ICCRS.Palazzo della Cancellaria000129,
Vatican City,Europe
După 15 septembrie 2008 la:
ICCRS, Palazzo San Calisto-00120,Vatican, Europa
Sau prin fax: (+39)06.69887530 / prin e-mail la: info@iccrs.org

&
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EVENIMENTE INTERNAŢIONALE CE SE VOR DESFĂŞURA ÎN CURÂND!
www.iccrs.org
ŞCOALA DE RUGĂCIUNE DE VINDECARE PENTRU RESPONSABILI (a 2-a ediţie)

20-25 octombrie 2008, Wyndham Jacksonville, Florida, SUA
Ni s-a pus o întrebare de către cei care au participat cu succes la prima conferinţă de anul
trecut: Oare aceasta care urmează va fi diferită?
Răspunsul este: „Da!” Intenţionăm ca aceasta să meargă mai departe, într-o mai mare
profunzime.
Şi, în timp ce CHM ţine câteva conferinţe în SUA, acestea nu vor fi, în mare parte, duplicate
ale celei pe care o vom face în octombrie a.c. la conferinţa ICCRS. De pildă, CHM are onoarea de a
fi invitat pentru al doilea an de formare în rugăciunea de vindecare, la Slujirea Reînnoirii Carismatice
Catolice din California de Sud, un număr de 1600 de catolici (atâţi participanţi au fost la ultima
conferinţă din Anaheim, California). Conferinţa ICCRS-ului va avea mult mai multe discursuri şi un
timp mult mai extins de rugăciune în perioada celor şase zile. (Conferinţa din California a durat
numai un week-end.)
Mai mult, CHM şi ICCRS vor putea oferi (ca anul trecut) rugăciune de vindecare în mod
individual, cu ajutorul echipelor de rugăciune de vindecare, care va da persoanelor o oportunitate atât
de extraordinară de a primi 20 de minute de rugăciune individuală, pentru fiecare rugându-se câte 2
persoane din ministerul de rugăciune. După cum ştiţi, această oportunitate este rară, iar multe
conferinţe pot oferi doar slujiri de vindecare generale, pentru întregul grup de participanţi.
De asemenea, la această conferinţă dorim să primim şi noi persoane! Va fi o experienţă
minunată, în puterea Duhului Sfânt.
AVANSÂND SPRE NOUA PRIMĂVARĂ
Prima Conferinţă a Responsabililor RCC din Asia-Oceania
Kinasih, Bogor, Indonezia, 14-18 septembrie 2008
Invităm din toată inima liderii şi membrii Reînnoirii Carismatice Catolice din toate naţiunile
Asiei şi Oceaniei să se reunească, ca o familie, la prima Conferinţă a Responsabililor RCC din AsiaOceania în Kinasih, Bogor, Indonezia. Fiind intraţi în al 41-lea an al RCC (Reînnoirii Carismatice
Catolice), este potrivit să petrecem un timp împreună, spre a-i mulţumi Atotputernicului Dumnezeu
pentru binecuvântările extraordinare pe care le-a revărsat asupra Bisericii prin harul Botezului în
Duhul Sfânt.
Această conferinţă va promova unitatea, prietenia şi schimbul de experienţă dintre entităţile
Reînnoirii din diferite ţări ale regiunii. Aşteptăm responsabili şi membri din Comitetele Slujirilor
Naţionale, din grupuri de rugăciune, comunităţi, slujiri, ca şi din diferite expresii ale RCC din toată
Asia-Oceania.
În ultimii câţiva ani, ICCRS a oferit o formare profundă, teologică, practică şi carismatică
pentru responsabilii Reînnoirii Carismatice din toată lumea. În 2009 vom oferi alte două oportunităţi
noi:
CURSUL ICCRS DE FORMARE A RESPONSABILILOR (ILTC)
Gaborone, Botswana (Africa), 20-27 aprilie 2009
Va fi un program de formare a responsabililor timp de o săptămână.
INSTITUTUL ICCRS DE FORMARE A RESPONSABILILOR
Roma, Italia, 5-26 septembrie 2009
Un program intensiv de formare a responsabililor, cu durata de trei săptămâni.
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RUSALIILE ÎN IERUSALIM
Ţara Sfântă, 19-23 mai 2010
5 zile de vizite, celebrări euharistice în locul unde a trăit Isus!
Mai mult, vom avea oportunitatea de a experimenta procesiunea cu torţe, un concert, parada
steagurilor, mărturii şi multe altele…
Un drum spiritual de meditare a iubirii lui Dumnezeu, de la Întrupare la darul Rusaliilor…
1. Întrupare 2. Botezul lui Isus 3. Crucea 4. Învierea 5. Înălţarea 6. Rusaliile
LUAŢI LA CUNOŞTINŢĂ ACESTE EVENIMENTE ŞI NU PIERDEŢI ACESTE
OPORTUNITĂŢI!
Adresa poştală:
ICCRS
Palazzo della Cancelleria
00120 Vatican, Europa
tel. 0039.06.69.88.75.38/65
fax 0039.06.69.88.75.30
e-mail: info@iccrs.org
newsletter@iccrs.org
site: http://www.iccrs.org
fax mijlocire: 0039.06.69.88.75.74
Buletinul ICCRS este un
buletin internaţional, publicat
bilunar în engleză, franceză,
germană, italiană, spaniolă şi
portugheză pentru Reînnoirea
Carismatică Catolică. Scopul său
este de a furniza informaţii despre
creşterea şi dezvoltarea Reînnoirii
Carismatice din întreaga lume.
Permisiunea
de
a
reproduce orice articol din
buletinul ICCRS este acordată
dacă ICCRS este indicată ca sursă.
Donaţia
recomandată
pentru
abonament este de 20 euro (prin email) şi 30 euro (prin poştă) pe an.
Se poate plăti prin cec, transfer
bancar sau prin card, direct către
ICCRS.
Membrii Consiliului ICCRS:
D-na Michelle Moran, Anglia (preşedinte)
Dl. Cyril John, India (vicepreşedinte)
Dl. Robert C. Canton, SUA
D-na. Ma. José Cantos de Ortiz, Chile
D-na Maria E. de Góngora, Guatemala
Ep. Joe Grech, Australia
Dl. Christof Hemberger, Germania
Dl. Dariusz Jeziomy, Polonia
D-na Julienne Mesedem, Cameron
Br. James Shin Sang Hyun, Coreea
Dl. Peter Thompson, Canada
Fr. Renato Tisot, Italia
Fr. Emmanuel Tusiime, Uganda
Dl. Marcos Volcan, Brazilia
Director al Biroului ICCRS:
Dl. Oreste Pesare, Italia
Consilieri ICCRS:
Dl. Allan Panozza, Australia
Administraţie şi evenimente:
Dl. Claude Lopez, Australia

