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Cuvintele necunoscute pot face ca un document să pară a avea mai multă
autoritate şi a fi mai academic. În cazul nostru, astfel de cuvinte sunt folosite
numai din necesitate. Cuvintele greceşti koinonia, diakonia şi martyria nu sunt
cuvinte pompoase, ci reprezintă de fapt principiul existenţei noastre ca Biserică,
ca şi comunitate sau ca şi trup al lui Cristos.
Pentru început, voi explica pe scurt înţelesul lor: Koinonia poate fi descrisă
ca fraternitate/comuniune creştină în Duh Sfânt, în special acea comuniune
creată prin participarea noastră la Sfânta Împărtăşanie. Diakonia este slujirea
sau ministerul, asociat cu nevoile materiale şi spirituale ale comunităţii şi
dincolo de aceasta. Martyria înseamnă a da mărturie. Prin mărturia lor sinceră,
mulţi creştini şi-au dat viaţa în vremuri de persecuţie - act ce s-a păstrat până în
zilele noastre în cuvântul „martir”.
Acest model în trei cuvinte al slujirii pastorale descrie rolul Bisericii în lume.
În mod necesar, fiecare model de slujire pastorală îşi are rădăcinile şi sursa de
putere în nucleul Bisericii: Euharistia. Catehismul Bisericii Catolice ne învaţă
astfel: „Credincioşii (sancti) sunt hrăniţi cu Trupul şi Sângele lui Cristos (sancta)
pentru a creşte în comuniunea, în împărtăşirea Duhului Sfânt (koinonía) şi a o
comunica” (948). Participarea noastră la Sfânta Împărtăşanie creează legătura
esenţială dintre koinonia, diakonia şi martyria. Sfântul Ioan Crisostom dă o
mare importanţă prelungirii momentului Euharistiei prin faptele de iubire şi
milostivire.
Prin însăşi natura sa, Reînnoirea Carismatică, fiind carismatică, este
stimulată şi inspirată de Duhul Sfânt să se mişte în lume, pe pământuri
neumblate şi pe teritorii necunoscute. Caracterul RCC curge din inima Bisericii
către lume, pentru a sluji întreaga lume, mărturisind astfel despre victoria lui
Cristos şi a prezenţei sale în mijlocul nostru. Este foarte asemănătoare cu
viziunea lui Ezechiel (Ez 47 ş.u.). Surprinzător, în timp ce se îndepărta de
templu, apa ce se revărsa din acesta se adâncea din ce în ce mai mult. Duhul
Sfânt face minuni prin noi, dacă ne găsim sursa de unitate mai întâi în inima
Bisericii şi în al doilea rând în experienţa Botezului în Duhul Sfânt. Experienţa
ne ajută să stăm „într-un singur duh, luptând împreună, într-un cuget, pentru
credinţa evangheliei” (Fil 1,27).
Unitate nu înseamnă uniformitate. Ea nu exclude diversitatea sau distincţia.
De fapt neuniformitatea este rădăcina unităţii. Ceea ce spunem despre unitate
izvorăşte din faptul că toţi suntem diferiţi şi ne sunt date diferite sarcini de
îndeplinit în numele Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos. Modelul
nostru în a fi una este Dumnezeu Însuşi: un singur Dumnezeu, trei persoane
diferite, perceptibile în istoria umană prin rolul lor în economia mântuirii. Esenţa
Dumnezeirii este caracterizată printr-o „iubire extatică pentru celălalt” (Daniel J.
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Treier, Mark Husbands, Roger Lundin, Frumuseţea Lui Dumnezeu: Teologia şi
Artele, p. 22). Este o iubire dinamică, activă şi veşnic creatoare.
Tocmai de aceea modelul dat de koinonia, diakonia şi martyria trebuie să
caracterizeze lucrarea pastorală a RCC şi trebuie să-i dezvolte propria
identitate. Dacă plecăm de la koinonia, atunci acţiunea noastră este dinamică şi
creativă şi, în timp ce curge spre lume prin diakonia noastră, ea merge tot mai
profund. Mai profund în misterul lui Dumnezeu unic şi întreit, mai ales prin
Sacramente, rugăciune şi Sf. Scriptură, pentru sfinţirea noastră. Mai profund în
dinamica acţiunii Duhului Sfânt, care vrea să vindece lumea şi să o transforme.
Mai adânc în structurile lumii, fie ele sociale, fie ele politice sau culturale, ca să
poată fi eliberate de orice formă de rău (cf. Papa Ioan-Paul al II-lea Redemptor
Hominis, 15). Mai adânc în inimile tuturor popoarelor, pentru ca şi ele să ajungă
să-l cunoască pe Isus şi să-l accepte ca Domn şi Mântuitor.
Acum putem înţelege pe deplin de ce chemarea lui Isus pentru unitate nu
este o chemare goală şi arbitrară (cf. In 13,35). Acţiunea de iubire şi milostivire
în sine devine un semn măreţ al prezenţei lui Dumnezeu în lume. Caracterul lui
martyria nu poate fi acela al unui act de sine stătător, un proiect ce reiese din
nevoia de evanghelizare. Martyria îşi are izvorul la Masa Domnului, care ne
aduce koinonia, fundamentul diakoniei – dăruirea de sine către toţi.

ŞTIRI DIN LUME
Vizitaţi www.iccrs.org sau scrieţi la e-mail events@iccrs.org pentru mai multe informaţii.

Întâlnirea Mondială a Tineretului din
RCC
Ghid pentru
rugăciunea de
vindecare
Autor: Comisia
Doctrinară ICCRS
Anul apariţiei: 2012
(cea de-a cincia ediţie
revizuită)
Număr de pagini: 60
Limba: engleză

Roagă-te, ridicându-ţi
sfintele mâini
Autor: Cyril John
Anul apariţiei: 2012
(prima ediţie)
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 Foz do Iguaçu, Brazilia · 10–15 iulie 2012

Zile de întărire pentru un tineret profetic
După aproape doi ani de muncă asiduă şi multe aşteptări, în sfârşit tineretul
carismatic din întreaga lume s-a întâlnit să-şi celebreze împreună credinţa. În
perioada 10-15 iulie 2012, mii de pameni au fost prezenţi la Foz do Iguaçu
(Brazilia), pentru a participa la Întâlnirea Mondială a Tineretului din Reînnoirea
Carismatică Catolică.
Programul a fost pregătit, astfel încât să ofere posibilitatea de înfrăţire între
diferitele realităţi ale RCC, ceea ce a permis liderilor mişcării să-şi
împărtăşească experienţele de trăire a identităţii lor carismatice. Atelierele de
lucru şi prelegerile i-au încurajat pe tineri să-şi pună speranţa în numele lui Isus
şi să-şi mărturisească credinţa. Un alt element remarcabil a fost puternicul apel
misionar prezent în discuţii şi rugăciuni.
Serile Întâlnirii Mondiale a Tineretului au fost dedicate spectacolelor artistice.
Într-o varietate de culori, sunete şi imagini, reprezentanţi ai diferitelor ţări au
adus pe scena evenimentului câte puţin din cultura lor din: Peru, Venezuela,
Argentina, Republica Dominicană, Canada, Coreea de Sud, precum şi gazda:
Brazilia.
Ca parte din program, au fost ţinute două activităţi în afara Centrului
Convenţiei, care au atras atenţia. Prima a fost plantarea de copaci în oraşul
Foz do Iguaçu. Cele 450 de răsaduri au fost calculate conform cu Protocolul de
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la Kyoto pentru neutralizarea emisiunilor de carbon, rezultate în urma
evenimentului.
O altă acţiune în afară a fost proclamarea publică a credinţei. Pe un drum de
şase mile spre Catedrala oraşului, un pelerinaj a înălţat Sfânta Cruce. Au fost
momente de rugăciune şi animaţie, prin care tinerii au putut să mărturisească
domnia lui Isus.
O importantă evidenţă este faptul că cel de-al XXX-lea Congres Naţional al
RCC din Brazilia a avut loc simultan cu Întâlnirea Mondială a Tineretului, în
acelaşi Centru al Convenţiei.
În timpul ceremoniei de încheiere a evenimentului, Preşedintele Comitetului
ICCRS pentru Tineret şi Preşedintele Consiliului Naţional al RCC din Brazilia,
Marcos Volcan, a făcut o scurtă evaluare a importanţei acestei întâlniri pentru
viaţa mişcării: „Vrem să celebrăm anticipat ceea ce se va întâmpla la cei 50 de
ani ai RCC. Avem şansa de a vedea ceea ce multe generaţii nu au văzut,
atingem lumea printr-o trezire a unui tineret extrem de viguros. Au fost zile în
care Dumnezeu a consolidat în inima noastră ceea ce El a pregătit de mult
timp”.
Coordonatorul Naţional al Ministerului pentru Tineret al RCC din Brazilia,
Marcio Zolin, unul dintre responsabilii cu organizarea evenimentului, a spus că
întâlnirea a fost o şansă de a-i întări pe conducătorii tineretului, dar i-a încurajat
pe toţi să nu-i uite pe cei care i-au precedat pe calea pastorală, rămânând
statornici în toţi aceşti ani: „Dacă «cei cu părul cărunt» sunt încă aici, este
pentru că ei au rădăcini adânci, stau ferm pe stâncă, precum cedrii din Liban”, a
reflectat el.
Pentru Preşedintele ICCRS, Michelle Moran, evenimentul a avut o mare
relevanţă, deoarece a adunat oameni din toate colţurile lumii, ca să celebreze
împreună: „Trăim ceva nou, ceva profetic. Mergem spre Jubileu şi trebuie să-i
avem pe tineri cu noi pe această cale”, a declarat ea.
Marcos Volcan
PREŞEDINTELE COMITETULUI ICCRS PENTRU TINERET

Informaţii despre eveniment
Data: 10-15 iulie 2012
Locul: Centrul Convenţiei – Foz do Iguaçu (Brazilia)
Participanţi înregistraţi: 3.822
Ţări reprezentate: 40
Slujitori: 500 (conjugat cu Congresul Naţional al RCC din Brazilia)
Vorbitori:
▪ Michelle Moran (Marea Britanie), PreşedinteleCCRS
▪ Jim Murphy (SUA), Director al Proiectului ICCRS de Formare
▪ Marcos Volcan (Brazilia), Preşedintele Comitetului ICCRS pentru Tineret şi
Preşedintele RCC din Brazilia
▪ Diacon Christof Hemberger (Germania), membru al Comitetului ICCRS pentru
Tineret
▪ Fr. James Shin (Coreea de Sud), membru al Comitetului ICCRS pentru
Tineret
▪ Lázaro Praxedes (Brazilia), membru al Ministerului Naţional de Învăţături al
RCC din Brazilia
▪ Patti Mansfield (SUA), pionier al RCC
▪ Ep. José Azcona (Brazilia), Episcop de Marajó
▪ David Bisono (SUA), membru al Secretariatului Americii Latine pentru Tineret
– CONCCLAT
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▪ Márcio Zolin (Brazilia), Coordonator Naţional al Ministerului RCC pentru
Tineret, din Brazilia
▪ Hyde Flávia (Brazilia), Coordonator Naţional al Ministerului RCC pentru Copii,
din Brazilia
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.
Despre ICCRS:

Fondul special ICCRS pentru SIDA/HIV
 Michelle Moran

Prin părţile mele, Reînnoirea Carismatică este uneori etichetată ca „mişcare
spirituală” nu prea interesată de problemele legate de dreptatea socială. Acest
lucru nu este de fapt adevărat, pentru că mulţi oameni care fac parte din RCC
sunt de asemenea activi şi în domeniile privind acţiunea socială. Totuşi, ştiu că
în multe părţi ale lumii există compartimentări. Am fost inspirată să fiu martoră
la lucrări minunate, care se fac printre săraci, marginalizaţi şi dezavantajaţi de
către carismaticii din Columbia, Brazilia, Mexic, multe ţări africane, Indonezia,
Filipine şi India, pentru a numi doar câteva locuri.
Deşi ICCRS este în primul rând o slujire în Biserică, ce lucrează cu fonduri
limitate, am avut întotdeauna principiul de a pune deoparte ceva din banii pe
care îi primim din donaţii, pentru cei aflaţi în nevoi. Facem acest lucru prin
Fondul ICCRS pentru proiecte.
În anul 2009, ICCRS a ţinut un eveniment internaţional major în Coreea de
Sud, numit „Iubirea în acţiune”. Am fost găzduiţi de Comunitatea Kkottongnae.
Aici am fost încurajaţi de ceea ce am văzut într-o comunitate pe deplin
carismatică, total angajată în operele de milostivire şi dreptate. Ei oferă
binefaceri sociale în multe domenii – printre cei fără adăpost, orfani, persoane
cu handicap şi cei cu adicţii. La sfârşitul programului nostru am primit o
provocare profetică de la fondatorul comunităţii din Kkottongnae, Pr. John Oh.
A spus că, aşa cum îi aducem mulţumiri lui Dumnezeu pentru minunatele
binecuvântări ale conferinţei, ar trebui să aducem ceva şi săracilor, ca semn al
recunoştinţei noastre. Aşadar, Pr. John a oferit o donaţie substanţială din nişte
fonduri pe care le pusese deoparte în special pentru cei afectaţi de SIDA/HIV.
În consecinţă, ICCRS a putut să facă trei proiecte de sprijin în parteneriat cu
diferite continente. Sponsorizăm lucrarea surorilor din Myanmar, care conduc o
clinică într-o zonă săracă, ajutându-i pe oamenii de toate vârstele, victime ale
SIDA. Avem de asemenea un proiect similar cu mâncare pentru săracii din
Haiti, unde, după cutremur, mulţi oameni trăiesc încă în corturi, iar cazurile de
SIDA/HIV s-au dublat. Al treilea parteneriat este cu Uganda, unde am putut să
ajutăm „Casa iubirii”, care lucrează cu orfanii bolnavi de SIDA.
PROFILUL CONSILIERILOR ICCRS
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Jude Muscat

Jude Muscat s-a născut în Malta, la data de 17 iunie 1956. A crescut într-o
familie catolică extrem de devotată, dar a optat să iasă din religia sa şi din
Biserică la o vârstă tânără. Timp de câţiva ani şi-a trăit viaţa agăţat de dorinţa
de a deveni un mare muzician, investindu-şi cea mai mare parte din energia
tinereţii sale pentru a deveni unul dintre cei mai buni chitarişti. În anul 1976
Domnul l-a chemat înapoi acasă printr-o experienţă personală extraordinară.
După câteva luni a întâlnit Reînnoirea Carismatică şi a primit efuziunea Duhului
Sfânt.
După ce a obţinut o diplomă în Managementul Afacerilor, a lucrat câţiva ani
într-o companie locală industrială şi a decis apoi să se implice în domeniul
electronic, obţinând o nouă diplomă, dar a lucrat în final ca funcţionar vamal
timp de 15 ani. Păstrând în inimă slujirea la care fusese chemat, a obţinut
diploma de licenţă (Hons) în Studii Teologice şi Umane. În 1994 a intrat în
minister cu normă întreagă, dedicându-şi timpul slujirii lui Dumnezeu şi a
oamenilor, în Malta şi în afară, în special prin învăţături şi vindecări. A slujit atât
în Parohie, cât şi în Dieceză, într-o diversitate de poziţii importante şi a scris
diferite articole pentru ziarele locale de spiritualitate şi teologie.
În prezent este Coordonatorul Naţional al RCC din Malta, Directorul Biroului
de Comunicaţii şi Coordonatorul Academiei de Laudă şi Închinare din Malta. De
asemenea, el coordonează şi o mică comunitate, alcătuită în special din cupluri
căsătorite. Jude s-a căsătorit cu Doris în 1979. Sunt mândri de a fi părinţii a
patru băieţi.

EVENIMENTE APROPIATE · Vizitaţi www.iccrs.org sau scrieţi la e-mail events@iccrs.org pentru mai multe

Rusaliile 2013 la Roma
 18 mai 2013

Ca răspuns la invitaţia Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea făcută către
mişcări pentru Ve ghe de Rusalii din 2013, ICCRS vă anunţă cu bucurie că a
fost planificat un program privind întâlnirea cu Papa. Toţi cei din Reînnoirea
Carismatică Catolică, care vor veni la Roma pentru evenimentul oficial, din
toată lumea, sunt invitaţi să ia parte la această întâlnire. Planul propus conţine:
▪ vineri seara, pe 17 mai: întâlnire de rugăciune într-o biserică centrală din
Roma;
▪ sâmbătă, 18 mai: Veghea de Rusalii cu Sfântul Părinte;
▪ duminică după-masa, pe 19 mai: Celebrarea Rusaliilor Naţiunilor
Vor fi publicate mai multe informaţii în următoarele numere ale Buletinului
ICCRS şi pe situl web. Vă rugăm să urmăriţi noutăţile pe www.iccrs.org, pentru
a afla detalii despre această celebrare a „Rusaliilor Naţiunilor” de la Roma, în
2013.
FORMAREA · Institutul de Formare a Liderilor (LFI)

Al V-lea IFL (Institut de Formare a Liderilor),
Italia
 8 – 28 septembrie 2013

ICCRS va oferi în curând programul celui de-al V-lea Institut de Formare a
Liderilor. Este un curs intensiv cu durata de trei săptămâni, în apropierea inimii
Bisericii din Roma, în Italia.
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Disciplinele vor cuprinde studii despre Scriptură, Ecleziologie,
Pneumatologie, Mariologie, Kerygmă, RCC, Conducere şi Slujire. Studenţilor li
se vor prezenta învăţături practice şi ateliere de lucru asupra diferitelor aspecte
ale slujirii în RCC. În plus, studenţii vor merge în numeroase deplasări pe teren,
la situri creştine şi dicasterii ale Curiei Romane.

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

LTC în Togo şi Singapore şi roadele lor
În perioada 22-29 ianuarie s-a ţinut un LTC la Lomé (Togo), primul de acest
gen în limba franceză. Învăţăturile au fost ţinute de Directorul PF-ului, Jim
Murphy (SUA), Cathy Brenti (Franţa), Jean Pliya şi Sr. Myriam Osée de Jésus;
s-a desfăşurat în colaborare cu liderii togolezi ai RCC. A avut loc la hotelul EDA
OBA. Au participat 107 lideri (preoţi, persoane consacrate şi laici) din 12 ţări
africane.
A mai fost ţinut un LTC la Singapore, în perioada 9-17 iunie, la care
predicator a fost Directorul FP, împreună cu actualul Preşedinte ICCRS,
Michelle Moran (Marea Britanie), precum şi fostul preşedinte, Allan Panozza
(Australia). Studenţii (preoţi, persoane consacrate şi laici), reprezentanţi din 12
ţări din Asia şi Oceania, s-au întâlnit la Seminarul Major Sf. Francisc Xavier,
pentru o experienţă de creştere şi maturizare în slujire.

Cea de-a 45-a aniversare a RCC din SUA
Cea de-a 45-a aniversare a RCC a fost celebrată în perioada 1-3 iunie în
Philadelphia. Tema a fost: „Să ne rugăm cu o singură inimă, împreună cu
Maria, în Camera de Sus”. Au participat peste 3000 de persoane de origine
hispanică, haitiană, engleză, filipineză. Celebranţii au fost Ep. John McIntrye
(Episcop Auxiliar de Philadelphia) şi Msgr. Joseph Malagreca, lider naţional în
Reînnoirea Hispanică şi Haitiană. Maestrul de ceremonii a fost Mark Nimo,
născut în Ghana. Vorbitorii cheie de la sesiunile generale au fost: Michelle
Moran (Marea Britanie), Preşedintele ICCRS; Pr. James Kelly, misionar
irlandez în Venezuela, Dave de la Fuente, un tânăr adult, care a dat mărturia sa
şi Walter Matthews, Director Executiv al Comitetului Naţional de Slujire.

Experienţele de la Tabăra Iosue
„Lumea va veni la Londra... Vii şi tu?” a fost invitaţia făcută pentru Tabăra
Iosue, găzduind câteva sute de tineri din toată lumea, care au împărtăşit cu
entuziasm Vestea cea Bună în timpul Jocurilor Olimpice din Londra. Tabăra
Iosue a fost în principal condusă de comunitatea engleză Sion, în parteneriat cu
ReLAY şi ICCRS. În primele zile participanţii au făcut o formare, după care au
plecat pe străzi pentru a împărtăşi cu oamenii despre Dumnezeul nostru şi
credinţa noastră. Pe lângă evanghelizarea pe străzi, echipa a sprijinit activităţile
parohiilor locale şi a oferit „camere de linişte şi odihnă” în bisericile în care
turiştii şi vizitatorii Jocurilor Olimpice au fost invitaţi. Tabăra Iosue a fost un
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mare succes! Participanţii s-au putut împrieteni unii cu alţii, veniţi din toată
lumea, şi au crescut prin experienţele lor pozitive de evanghelizare din timpul
Jocurilor Olimpice.
Dacă sunteţi interesaţi, găsiţi pe Youtube un videoclip intitulat: “London 2012
Evangelization & Joshua Camp” (Londra 2012 – Evanghelizare şi Tabăra
Iosue), făcută de un participant la misiune şi în care este arătat un sumar al
activităţii în fotografii.

ABONAMENT · Buletinul ICCRS & Buletinul ICCRS al liderilor

Abonează-te la publicaţiile noastre astăzi! Buletinul ICCRS oferă cele mai
actuale ştiri şi teme de discuţie din RCC. Buletinul ICCRS al liderilor oferă o
solidă formare pentru liderii actuali şi pentru cei noi cu privire la teme decisive
din RCC.
Visitaţi www.iccrs.org sau sunaţi-ne la +39 06 6988 7126 pentru mai multe
informaţii.
ÎN ACTUALUL BULETIN AL LIDERILOR GĂSIŢI
Noua evanghelizare: Războiul spiritual în Noua Evanghelizare · Pr. Rufus Pereira
Viaţa unui lider: Faceţi ucenici · Denise Bergeron
Pot mai mulţi oameni să se roage sau să cânte în limbi deodată? · Comisia Doctrinară ICCRS

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.

ICCRS

▪ 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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