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„O etapă a pelerinajului Jubileului”*
Mesajul Papei Ioan Paul al II-lea către participanţii la Marea Adunare a Familiei Carismatice Catolice, organizată de
Asociaţia Italiană „Rinnovamento nello Spirito Santo” şi susţinută de Slujirea Internaţională a Reînnoirii Carismatice
Catolice, Rimini, 28 aprilie – 1 mai 2000

Cu adevărat dragii mei fraţi şi surori,
Vă salut cu mare bucurie cu ocazia „Marii Adunări a Familiei Carismatice
Catolice”, care se ţine la Rimini. Sunt de acum câţiva ani de când „Reînnoirea în Duh” şia celebrat „Întâlnirea Naţională” la începutul lunii mai. Cu ocazia Anului Jubiliar,
această întâlnire ia acum o dimensiune specială datorită prezenţei atâtor grupări şi
comunităţi carismatice, venind din diferite ţări ale lumii. De aceea, aşa cum se cuvine,
întâlnirea voastră are loc sub patronajul unei organizaţii, Slujirea Internaţională a
Reînnoirii Carismatice Catolice (ICCRS), a cărui sarcină este de a coordona şi promova
schimbul de experienţe şi reflecţii între comunităţile carismatice catolice din întreaga
lume. Datorită acestui lucru, bogăţia prezentă în fiecare comunitate este spre beneficiul
tuturor, iar toate comunităţile pot percepe mai uşor comuniunea care îi leagă unii de alţii
şi pe ei înşişi cu întreaga Biserică. Îl salut cu căldură pe Preşedintele ICCRS-ului, d-l
Allan Panozza şi pe Coordonatorul Naţional al „Reînnoirii în Duhul Sfânt”, d-l Salvatore
Martinez, împreună cu toţi membrii Comitetului Slujirii Naţionale.
Această întâlnire internaţională de la Rimini este pentru voi o etapă a pelerinajului
Jubileului. Prin celebrarea celor două mii de ani de la Întrupare, suntem chemaţi cu toţii
la a ne întoarce şi a privi spre Cristos, „Lumina lumii”. Privind la El, se reînnoiesc în noi
uimirea şi recunoştinţa: Fiul lui Dumnezeu a devenit om, a murit pentru mântuirea
noastră, a înviat şi trăieşte.
Cristos trăieşte! El este Domnul! Aceasta este certitudinea credinţei noastre. În
timp ce proclamăm aceasta cu umilinţă şi fermitate, suntem conştienţi de faptul că
această certitudine nu este de la noi. Dacă am fost capabili să-l cunoaştem pe Cristos,
este pentru că El însuşi ni s-a făcut cunoscut, dându-ni-l pe Duhul Său: „Nimeni nu
poate să spună: «Isus este Domnul», decât prin Duhul Sfânt”1.
Făcându-ni-se cunoscut, Cristos nu ne-a lăsat singuri. Noul popor al lui
Dumnezeu s-a născut în Duh, pentru că „...i-a plăcut lui Dumnezeu să-i sfinţească şi să-i
mântuiască pe oameni nu individual şi nu fără vreo legătură între ei, ci a voit să facă din
ei un popor care să-l cunoască în adevăr şi să-l slujească în sfinţenie” 2. Fiecare
comunitate bisericească autentică este parte a acestui popor, care peregrinează de două
mii de ani prin lume. Deşi aparţine unei comunităţi specifice, fiecare persoană botezată
este, totuşi, deschisă pentru a primi bogăţia Bisericii Universale, care este Biserica
tuturor veacurilor.
Biserica priveşte cu recunoştinţă înflorirea unor comunităţi vii, unde credinţa se
transmite şi este trăită. În această înflorire, ea recunoaşte lucrarea Duhului Sfânt, care nu
încetează niciodată să dea Bisericii harurile necesare pentru a aborda noile situaţii, care
sunt uneori dificile. Mulţi dintre voi îşi amintesc marea întâlnire care a fost ţinută la
Roma pe data de 30 mai 1998, în ajunul Rusaliilor. Cu acea ocazie, am spus: „În această
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lume a noastră, deseori dominată de o cultură secularizată care instigă şi face reclamă
unor modele de viaţă fără Dumnezeu, credinţa multora este pusă la grea încercare şi nu
de puţine ori este sufocată şi stinsă. Simţim ca fiind urgentă, prin urmare, necesitatea
unei vestiri puternice şi a unei formări creştine serioasă şi aprofundată. Câtă nevoie
avem astăzi de personalităţi creştine mature, conştiente de propria lor identitate
baptismală, de propria lor vocaţie şi misiune în Biserică şi în lume! Câtă nevoie avem de
comunităţi creştine vii! Şi iată, aşadar, mişcările şi noile comunităţi ecleziale: ele sunt
răspunsul, suscitat de Duhul Sfânt la această provocare dramatică de sfârşit de
mileniu”3.
Cu acea ocazie remarcam faptul că acum este o nouă etapă şi pentru mişcări, „una
de maturitate eclezială”4. Şi comunităţile carismatice sunt chemate astăzi să facă acest
pas şi sunt convins de faptul că, pentru ca această conştiinţă eclezială să se maturizeze în
diferitele comunităţi carismatice, ICCRS poate avea un rol important. Ceea ce am spus
atunci în Piaţa Sf. Petru, vă repet acum tuturora aici, la Rimini: „Biserica aşteaptă de la
voi roade „mature” în comuniune şi angajare”5.
În cadrul comunităţilor voastre, în diferite circumstanţe, a început o călătorie
pentru fiecare dintre voi. Aceasta conduce la o conştientizare a lui Cristos şi la o iubire
din ce în ce mai mare pentru El. Nu întrerupeţi călătoria întreprinsă! Aveţi încredere:
Cristos va finaliza lucrarea pe care a început-o El însuşi. „Voi însă căutaţi darurile cele
mai bune”6. Căutaţi-l întotdeauna pe Cristos: căutaţi-l când meditaţi Cuvântul lui
Dumnezeu, căutaţi-l în sacramente, căutaţi-l în rugăciune, căutaţi-l în mărturiile date de
fraţii şi surorile noastre. Fiţi recunoscători pentru preoţii care însoţesc comunităţile
voastre ca păstori: prin slujirea lor Biserica este cea care vă îndrumă şi vă asistă ca mamă
şi învăţătoare. Acceptaţi cu bucurie ocaziile care vă sunt oferite pentru a vă aprofunda
formarea creştină. Slujiţi-l pe Cristos în oamenii care sunt aproape de voi, slujiţi-l în
săraci, slujiţi-l în cei nevoiaşi şi în Biserică. Lăsaţi-vă îndrumaţi cu adevărat de Duhul
Sfânt. Iubiţi Biserica: una, sfântă, catolică şi apostolică!
Sunt încântat în mod special să ştiu că la întâlnirea voastră participă şi
reprezentanţi ai altor Biserici şi comunităţi ecleziale şi doresc să îi salut cu căldură. Prin
unirea în rugăciune comună, aţi acceptat invitaţia mea formulată în Bula de declarare a
Marelui Jubileu: „Să ne grăbim cu toţii, cei din diferitele Biserici şi comunităţi ecleziale
risipite în întreaga lume, către sărbătoarea care se pregăteşte. Ducem cu noi ceea ce ne
uneşte deja, iar ochii noştri privesc numai în sus spre Cristos. Aceasta ne permite să
creştem în unitate, care este rodul Duhului”7.
Fiind împreună cu voi, o rog pe Fecioara Maria ca fiecare să primească darul
Duhului spre a da mărturie despre Cristos acolo unde trăieşte. Sunt bucuros să vă dau,
dragi Fraţi şi Surori, vouă şi familiilor voastre, Binecuvântarea mea plină de afecţiune.
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