MESAJUL 10
„Astăzi Biserica are mare nevoie de rugăciunea şi angajarea voastră”*
Cuvântarea Papei Ioan Paul al II-lea către liderii Reînnoirii Carismatice Catolice
după reculegerea ICCRS-ului de la Assisi, Castelgandolfo, 18 septembrie 1993

Dragi prieteni în Cristos, sunt bucuros să vă salut, lideri ai Reînnoirii Carismatice
Catolice, împreună cu Episcopul Paul Cordes, pe care l-am numit acum câţiva ani
pentru a însoţi Reînnoirea şi a-i susţine şi încuraja identitatea catolică. Îi salut cu căldură
pe episcopi şi pe numeroşii preoţi care fac parte din adunarea voastră. Tocmai aţi
încheiat o reculegere spirituală la Assisi, oraşul Sfântului Francisc şi de asemenea al
Sfintei Clara, al cărei al optulea centenar de la naştere îl sărbătorim în acest an. Aceste
mari figuri de sfinţenie în Biserică şi-au însuşit cuvintele Sfântului Paul: „... nu mai
trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine”1. Nu este acesta idealul şi ţelul care străbate
Reînnoirea Carismatică? Nu este acesta programul de viaţă pe care grupurile voastre de
rugăciune şi comunităţile şi l-au stabilit, sub îndrumarea Duhului Sfânt? Fie ca exemplul
şi mijlocirea marilor Sfinţi din Assisi să vă întărească hotărârea de a creşte continuu în
iubirea evanghelică şi în slujire „până la măsura staturii plinătăţii lui Cristos”2. Cu
ocazia recentei Zile Mondiale a Tinerilor, ţinută la Denver, am meditat cu tinerii prezenţi
asupra cuvintelor Domnului către profetul Isaia: „Pe cine să trimit şi cine va merge
pentru Noi?”3. Am meditat asupra acestor cuvinte ca aplicare la vocaţiile pentru preoţie
şi viaţă consacrată, în contextul noii evanghelizări. Astăzi este o realitate a vieţii Bisericii
că răsar şi înfloresc multe vocaţii în inima diferitelor Mişcări şi Asociaţii. Doresc să vă
încurajez să daţi o atenţie deosebită în Reînnoirea Carismatică Catolică acestui mod
special de manifestare al iubirii lui Dumnezeu pentru Poporul său. Răspunsul
membrilor şi asociaţilor voştri dat în rugăciune acestui har va fi încă un semn, explicit, al
faptului că Reînnoirea ia parte la viaţa şi misiunea Bisericii, trupul vizibil al lui Cristos4.
Biserica astăzi are mare nevoie de rugăciunea şi angajarea voastră. Să-L lăudăm
împreună pe Tatăl Ceresc pentru tot ce a făcut în vieţile voastre şi să-i implorăm harul
pentru ca apostolatul vostru să dea roade îmbelşugate. Ca semn de încurajare din
partea mea, vă dau bucuros Binecuvântarea Apostolică.
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