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Cathy Brenti:
A fumega pentru Dumnezeu
de Cathy Brenti*
Nu, ea nu fumează, dar are dorinţa arzătoare să spună tuturor celor pe care îi cunoaşte (chiar şi
celor pe care nu-i cunoaşte), în oricare din cele 4 limbi pe care le vorbeşte, că se vede un foc la orizont:
focul Duhului Sfânt, asta este.
Cathy Brenti, o femeie de 51 de ani care aruncă flăcări, cu păr cărunt, are ochii căprui fixaţi
către Reculegerea Preoţilor de la Ars, Franţa, pe care ea o organizează la sfârşitul lui septembrie 2005.
Reculegerea este destinată să reînnoiască focul Duhului Sfânt în inimile tuturor participanţilor. Sunt
aşteptaţi 200 de preoţi. Aceasta este o reculegere internaţională, organizată de o femeie (1) şi dată de o
femeie. Şi cine a spus că Bisericii nu-i plac femeile?
În cartierul său general din pădurea ceţoasă a centrului spiritual de la Nouan-le-Fuzelier,
Franţa, de 26 de ani membră a Comunităţii Fericirilor, mamă a 3 copii, dintre care cel mai mare este
Legionar al lui Cristos, încearcă să explice cum a devenit catolic un protestant emancipant şi astăzi
călătoreşte de la Curia Romană la pădurea australiană, în slujba Bisericii.
Tatăl ei, chirurg evreu, a fost convertit în captivitate, în timpul celui de-al II-lea Război
mondial, datorită mărturiei unui pastor protestant înflăcărat. Dar faptul că tânăra Cathy, născută la
Nancy, Franţa în 1953, a frecventat capela protestantă în zarva anilor hippy, a fost mai mult pentru
ochii frumoşi ai unui anume Claude, decât pentru Isus.
Într-un cenacol se revărsă Duhul Sfânt asupra celor adunaţi. Acolo, faimosul Claude şi
prietenii săi au experimentat o convertire profundă. Embrionul Comunităţii Leul lui Iuda era acolo în
gestaţie, devenind mai târziu Comunitatea Fericirilor, dar cine putea atunci să ghicească aceasta?
Grupul fervent a plecat în vacanţă la mare într-o parohie anglicană. Cathy a preferat turismul,
evitând rugăciunea: „până în ziua în care m-am trezit prinsă în timpul unei binecuvâtări a picnicului.
Acolo, dintr-o dată s-a revărsat o ploaie de binecuvântări asupra mea! Am plâns trei ore la rând. A fost
în 22 iulie 1974. Nimic n-a mai fost la fel.”
Cathy şi Claude Brenti s-au căsătorit. După un lung discernământ au renunţat la strălucitele lor
cariere: el în ştiinţe politice şi economice (astăzi este directorul casei de publicaţii a Comunităţii
Fericirilor); ea, master în legislaţie internaţională şi diplomă în traducere (ca interpret) – şi au intrat în
Comunitate.
Încet-încet, credinţa catolică s-a impregnat în cea protestantă. „Papa, Maria şi comuniunea
sfinţilor n-au însemnat nimic pentru mine”, îşi aminteşte ea. „Dar ardeam după Prezenţa Reală. Am
venit la Biserică din cauza durerii de a nu mi se permite să-l primesc pe Isus în Euharistie.”
Această fiică spirituală a lui Thomas Roberts (pastor galez, care a fost unul din pionierii
Reînnoirii din Franţa, în anii 70), care suferă la fel din cauza separării Bisericilor şi a părinţilor ei (tatăl
ei şi-a părăsit soţia cu 3 zile înainte de căsătoria fiicei), astăzi s-ar lăsa tăiată în bucăţi pentru un Papă
„care vorbeşte atât de bine femeilor despre preoţi şi preoţilor despre femei”.
Ea, care l-ar putea convinge pe Lucifer să se înscrie la o şcoală de corecţie în Purgatoriu, oferă
catolicilor cadou o idee: „De Crăciun (sau Paşti, sau Rusalii, sau pur şi simplu), oferă această
reculegere preoţilor tăi!” Deja în cartea de onoare sunt câteva mărturii minunate. „Un binefăcător
anonim tocmai a oferit această reculegere unui preot din West Timor”, spune Cathy. „L-am întrebat:
De ce? A răspuns că este membru al unui grup de metodişti din Singapore, care s-au rugat ani de zile
pentru reînnoirea Bisericii Catolice din Timor.” O sută de mici penitenţe înainte de reculegere: câte în
timpul acesteia şi câte după?
*

Cu autorizarea binevoitoare a revistei franceze: „Familia creştină”.
Reculegere ţinută de Sr. Briege McKenna OSC şi Fr. Kevin Scallon CM la Ars, Franţa, în 25 septembrie – 1 octombrie
2005, organizată de ICCRS (Slujirea Reînnoirii Carismatice Catolice Internaţionale), Comunitatea Fericirilor şi Societatea
Ioan-Maria Vianney
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De aproape trei ani, Cathy (vicepreşedinta ICCRS) a lucrat la acest proiect împreună cu
Comunitatea ei şi ICCRS.
Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu şi bunilor prieteni, pentru că ea a reuşit să se întâlnească cu
Congregaţia pentru Cler, Consiliul Laicilor din Roma, Conferinţa Episcopală din Franţa şi Episcopul
local de Belley-Ars. Toţi sunt de acord: aceasta va fi o minunată oportunitate pentru preoţi: Ioan-Maria
Vianney, declarat de Biserică sfântul patron al tuturor preoţilor parohi din întreaga lume îşi aşteaptă toţi
colegii în micul său oraş din Ars, Franţa, aproape de Lion. Nu s-a ţinut niciodată la Ars o astfel de
întâlnire internaţională a preoţilor. Vreţi ca preoţii prietenilor voştri să piardă această reculegere? Chiar
dacă vă iubiţi preotul,... chiar dacă nu! Daţi-i şansa de a participa. Sr. Briege McKenna OSC şi Fr.
Kevin Scallon CM au ţinut reculegeri ale preoţilor în toată lumea, timp de aproape douăzeci de ani.
Mulţi preoţi din ţări sărace au cerut sprijin financiar şi nu vor putea veni dacă nu-i ajutaţi. În
fiecare zi ne rugăm şi-l implorăm pe Sfântul Iosif să mijlocească pentru noi şi pentru ei şi să le aducă
Providenţa lui Dumnezeu.

Mai multe informaţii despre RECULEGEREA DE LA ARS 2005
Despre ce este vorba?
Citeşte şi roagă-te.
Cine te poate invita la acest eveniment apropiat?
Despre predicatorii principali:
SORA BRIEGE MCKENNA, O.S.C. s-a născut în Irlanda şi a intrat la surorile Sfintei Clara, la vârsta
de cincisprezece ani. După ce a sosit la Tampa, Florida, ca profesoară, a paralizat printr-un atac de
artrită reumatoidă. La vârsta de douăzeci şi patru de ani, a fost vindecată într-un mod miraculos în
timpul celebrării Sfintei Liturghii şi după câtva timp a primit, în rugăciune, darul de a vindeca, pentru
care ea a devenit atât de mult cunoscută. În 1974, tot în timpul rugăciunii, a primit o pătrundere
spirituală profundă în misterul chemării la preoţie. De atunci, episcopi şi preoţi din multe părţi ale lumii
au invitat-o să vorbească şi să slujească la reculegerile şi conferinţele lor. Cartea sa „Miracolele se
întâmplă” a fost tradusă în multe limbi în întreaga lume. Din 1985 Sora Briege a slujit preoţilor cu
Părintele Kevin Scallon.
REVERENDUL KEVIN SCALLON, C.M. este preot al Comunităţii Vicenţiene şi s-a născut în
Irlanda. După consacrarea lui ca preot în 1961, a slujit în Anglia timp de 3 ani şi în Nigeria timp de 6
ani. În 1970, după absolvirea Universităţii Catolice din America, a fost numit Director spiritual al
Seminarului „All Hallows” din Dublin, Irlanda. În 1976, Pr. Kevin a început „Mijlocirea pentru preoţi”
în Dublin, o reculegere de o lună, unde preoţii au putut să vină să se roage pentru reînnoirea spirituală a
preoţiei lor. În 1982 a fost numit director al misiunilor şi reculegerilor pentru Comunitatea Vicenţiană.
Ca urmare, în 1985 a început o slujire totală a preoţilor, împreună cu Sr. Briege McKenna.
şi, de asemenea... Cardinalul Philippe Barbarin, Arhiepiscop de Lyon, Franţa; Cardinalul Peter
Turkson, Arhiepiscop de Cape Coast şi preşedinte al Conferinţei Episcopale din Ghana; Monseniorul
Guy Bagnard, Episcop de Belley-Ars; Monseniorul Jeo Grech, Melbourne-Australia, reprezentantul
ICCRS din Oceania; Monseniorul JP Ricard, Arhiepiscop de Bordeaux şi preşedinte al Conferinţei
Episcopale din Franţa; Monseniorul Stanislaw Rylko, preşedinte al Consiliului Pontifical al Laicilor,
Vatican; Monsenior Csaba Ternyak, secretar al Congregaţiei pentru Clerici, Vatican.
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Câteva din mărturiile primite de la preoţii care doresc să se înscrie la acest eveniment apropiat
Din Mexic: Doresc să reflectez asupra preoţiei mele şi să trăiesc conform cu învăţăturile lui Isus şi cu
nevoile poporului lui Dumnezeu.
Din Canada: Sunt preot de 24 de ani, iar această reculegere va adânci simţul şi cunoaşterea preoţiei
mele. Anul trecut, a venit la mine o tânără la masa funerală a unui coleg preot şi a spus că era acolo
datorită mie. N-o cunoşteam. Mi-a spus că în urmă cu nouăsprezece ani am convins-o pe mama ei să nu
avorteze. M-am minunat cum lucrează Dumnezeu în noi.
Din Statele Unite: Doresc să cresc în viaţa spirituală şi să învăţ mai multe de la oameni cu o mare
bogăţie de experienţă spirituală. Doresc o transformare şi o angajare în vocaţia de preot.
Din Mexic: Tânjesc pentru o nouă întâlnire cu Isus, aproape de „marele preot” Ioan-Maria Vianney.
Primesc mereu haruri speciale din reculegerile spirituale, care mă ajută să merg mai în profunzime în
munca mea apostolică.
Din Statele Unite: Am participat la o reculegere cu Sora McKenna şi Pr. Scallon şi o consider de
ajutor. Am de asemenea o devoţiune pentru Sfântul Ioan Vianney. Am fost trimis în Iraq ca
preot/capelan cu USMC în 2003 şi am supraveiţuit printr-un miracol. I-am invocat pe Sf. Fecioară
Maria şi pe Sfinţii Rafael şi Mihai.
Din Mexic: Doresc să-l întâlnesc pe Cristos într-un mod nou. Euharistia este singura mea forţă care mă
ajută să-mi trăiesc preoţia. Doresc să fiu reînnoit prin mijlocirea lui Ioan-Maria Vianney.
***********************
Donaţie recomandată pentru abonament: 20 € (prin e-mail) şi 30 € (prin poşta obişnuită) pe an. Faceţi
cecul, transferul bancar sau trimiteţi plata prin card de credit direct către ICCRS.
***************************
Ars 2005
Formular de înscriere
Numele: ............................
Prenumele (religios, dacă este aplicabil): ...............................
Data şi locul naşterii: ..........................
Limba maternă: ........................
Limba pentru traduceri (engleză, italiană, germană, spaniolă, portugheză, franceză)
(Chineza şi poloneza sunt disponibile la cerere. Vă rugăm să specificaţi.)
Adresa: ....................
Cod poştal: ...............
Ţara: ....................
Adresa de e-mail: ..................
Nevoi speciale (persoane cu handicap, restricţii de dietă cu certificat medical): ........
Notă: Este imperativ necesar să includeţi o copie a celebretului cu o fotografie.
Doresc să sponsorizez un preot cu o situaţie dificilă sau să ofer pentru reculegere o donaţie de: ..........
Parohul meu se oferă să ajute un preot dintr-o ţară cu dificultăţi economice, cu o donaţie pentru
costurile de participare, în valoare de: ................
Grupul meu de rugăciune doreşte să ajute printr-o donaţie de: ................
Parohul doreşte să poarte în rugăciune această reculegere (numele şi adresa parohiei): ................
Numele şi adresa preoţilor care pot fi interesaţi să participe la această reculegere: ...................................
......................................................................................................................................................................
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Locul, momentul şi modul transportului pentru sosirea dvs.: ..............................
Locul, momentul şi modul transportului pentru plecarea dvs.: ..............................
Preţul (inclusiv costurile pentru înscriere, cazare în dormitoare duble sau triple, masa, locul reculegerii,
predicatori invitaţi şi vorbitori, traduceri, tot transportul în timpul rezervării reculegerii): 500 €.
Preţul nu include: supliment pentru camere single, transportul de la aeroport, „adiţionale”.
Avans de plată împreună cu înscrierea (se deduce din preţul total al reculegerii): 180 €.
Restul de plată (320 €) trebuie trimis până la 31 iulie 2005, cel mai târziu.
În cazul anulării participării: până la 31 iulie 50 € nereturnabili, iar după 31 iulie întreaga sumă
nereturnabilă.
Opţiuni adiţionale:
- cameră single: 25 € / noapte x 1/2/3/4/5/6/7 nopţi
........... €
- transport de la Aeroportul Lyon Saint-Exupery la Ars şi retur
(acest serviciu este oferit NUMAI în 25 septembrie şi 1 octombrie)
Costuri totale (reculegere + opţiuni adiţionale: cameră single şi/sau transport la aeroport): ......... €
Modalitatea de plată:
Cec (numai în euro) (ARS 2005) ...............
Transfer bancar (numai în euro) .............
Card de credit
numărul: ............
data expirării: .........
semnătura: .............
/////////////////////////////////////////////////////
trimiteţi urgent înscrierea
sunt doar câteva locuri disponibile!!
/////////////////////////////////////////////////////
BULETINUL ICCRS
• Din ianuarie 2005 Buletinul se va distribui prin E-MAIL tuturor abonaţilor noştri care se
pot conecta la internet, iar preţul sugerat pentru acesta va fi de 20 EUR anual sau
echivalent;
• Buletinul va fi trimis prin poştă numai acelora care au cerut în mod explicit pe formular
acest serviciu şi pot plăti 30 EUR pe an, pentru că acesta include cheltuieli poştale;
• Abonamentele gratuite se vor acorda NUMAI prin E-MAIL sau NUMAI celor din ţările
mai sărace, care au cerut în mod explicit în formular acest lucru. Aceste cereri trebuie să
fie reînnoite în fiecare an.
Biroul ICCRS poate anula de pe listă, în orice moment, abonamentele celor care nu şi-au
reînnoit înscrierea pentru anul curent.
Deci, vă invităm să vă reînnoiţi înscrierea CHIAR ACUM, trimiţându-ne sau confirmându-ne
adresa de e-mail la care doriţi să vă trimitem Buletinul. Şi vă rugăm să nu uitaţi să ne înştiinţaţi dacă vă
schimbaţi adresa e-mail în viitor. Acest lucru vă asigură primirea în continuare a Buletinului, fără
întrerupere. De asemenea, vă rugăm să nu uitaţi să ne trimiteţi contribuţia financiară cât de curând
posibil. Sprijinul vostru financiar este esenţial, pentru a ne permite continuarea producerii şi distribuţiei
Buletinului.
Vă rugăm nu uitaţi să însoţiţi slujirea noastră cu rugăciunea voastră. Dumnezeu să vă
binecuvânteze pe fiecare din voi cu Duhul Sfânt.
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Nou!
Transfer bancar:
(numai din Italia): către ICCRS, Banca di Roma – Acct. #65056232, ABI 03002, CAB 05022.
(numai din ţările U.E.): către ICCRS, Banca di Roma – IBAN: IT45G0300205022000065056232 &
BIC BROMITR1211
Notă: Din afara U.E. vă rugăm nu utilizaţi transferul bancar. Costurile bancare sunt mari pentru noi.

Benzi desenate:
MARIA ŞI EUHARISTIA
În interiorul chivotului alianţei era ţinut un vas de aur ce conţinea mană. (Evr 9,4)
Mana este imaginea Euharistiei (vezi In 6,32)
Ca şi chivotul, dorim şi noi să-l primim pe Isus în noi înşine. El spune (In 6,56): „Cine mănâncă trupul
Meu şi bea sângele Meu, are viaţa veşnică.”
Dar pe cine reprezintă chivotul? Apocalipsa 11,19 ne răspunde: „Şi Templul lui Dumnezeu, care este în
cer, a fost deschis: şi s-a văzut chivotul legământului Său în Templul Său.”
„În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare... Ea era însărcinată.” (Ap 12,1-5) Ea este...
Maria.
Apoi, literalmente din interiorul ei s-a născut Isus, pâinea vieţii coborâtă din cer.
Curaj! Şi tu poţi s-o primeşti. Trup, suflet şi divinitate, în Euharistie.

6

FORMAREA RESPONSABILILOR
De la anul Rozariului la anul Euharistiei:
să contemplăm cu Maria, Faţa lui Isus
de Pr. Renato Tissot
Este cel mai relevant pentru noi să ne referim la Maria ca „Femeia Euharistiei”, titlul utilizat
de Papa Ioan Paul al II-lea în ultima sa enciclică, legând-o pe Mama lui Dumnezeu aproape de Piatra
Unghiulară, nu numai prin angajarea în rugăciune, ci în întreaga viaţă a Bisericii Catolice.
Maria, numită în Scripturi „femeia” (în Geneză, la Cana, pe Calvar, în Apocalipsă), reprezintă
omenirea reînnoită după păcat, noua creaţie care ascultă şi se supune, care intră în comuniune cu
Dumnezeu şi care, prin această experienţă, se dăruieşte pe sine omenirii. Ea devine sinteza vieţii create
prin proiecţia iubirii perfecte a Celui Preaînalt (o conexiune cu Izvorul Iubirii) şi în acelaşi timp printro proiecţie a iubirii pentru omenire (o conexiune orizontală, derivată şi izvorâtă în mod necesar din
eterna Iubire răspândită în lume şi în istoria creaţiei).
Iubirea divină, care în nenorocirile din istoria umană se manifestă ca Milostivire, este primită
şi răspândită prin canale umane. Iar Maria este prototipul primirii acestei iubiri şi instrumentul perfect
al răspândirii sale. „Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom
veni la el şi vom locui împreună cu el.” (In 14,23)
Isus a spus acestea în timp ce institituia Euharistia, sacramentul Trupului său, ca recunoştinţă
perfectă pentru gloria Tatălui, şi care este oferit ca jertfă de răscumpărare pentru păcate, cât şi pentru
noua viaţă a comuniunii divine a celor care Îl urmează.
Maria a luat deja parte la această glorificare a Tatălui, la jertfa uimitoare a iubirii, prin
întruparea Cuvântului în trupul său, din propunerea divină şi acceptarea umană. Magnificat-ul şi oferta
sa pentru sacrificiu au fost, din acel moment, în „ADN”-ul său şi în istoria existenţei sale, cu consecinţe
pentru întreaga omenire.
Din acest motiv, Ioan Paul al II-lea, în ultima sa enciclică dedicată Euharistiei şi relaţiei
acesteia cu Biserica (şi în consecinţă cu întreaga omenire), a dedicat ultimul capitol Mariei, Femeia
Euharistiei şi ne aşează pe toţi în „şcoala” ei, pentru a învăţa din programul acesteia şi pentru a aplica
cele învăţate în viaţa zilnică euharistică. Cea de-a 14-a enciclică papală „Ecclesia de Eucharistia”
(Biserica Euharistiei), arată că Biserica s-a născut şi renaşte din misterul Euharistiei (culmea şi sursa) şi
că Trupul Euharistic este fundaţia Trupului Mistic. El conclude, reamintind splendidul cântec vechi al
Bisericii „Ave, verum corpus natum de Maria Virgine, vere passum, immolatum in cruce pro homine”
(Slavă adevăratului trup născut din Fecioara Maria, care a suferit cu adevărat pentru om jertfa de pe
cruce.). Papa comentează: „Iat-o, această comoară a Bisericii, inima lumii, garanţie pentru sfârşitul la
care, inconştient, tânjeşte fiecare.”
Notaţi paralela: Trupul Bisericii care este a Euharistiei / Trupul lui Cristos care este al Mariei.
În sumar, Papa ne reaminteşte:
1.
Maria este femeia Euharistiei, nu numai pentru că a participat la „fractio panis”
(frângerea pâinii sau celebrarea euharistică) după Înviere, ci şi pentru că întreaga ei viaţă este
Euharistică. Aici este o legătură minunată între cuvintele lui Isus: „Faceţi aceasta în amintirea mea”,
spuse la ultima cină şi cuvintele Mariei la nunta de la Cana: „Faceţi tot ce vă va spune”. De la nunta de
la Cana, la prezenţa ei silenţioasă şi la nunta Mielului pe Calvar, propunerea Mariei este totdeauna
aceasta: „Nu şovăiţi, fiţi fideli cuvintelor Fiului meu.”
2.
În întrupare, unitatea trupească dintre Maria şi Isus, marele Amin (pe care Biserica
o spune mereu la sfârşitul rugăciunii euharistice) s-a întâmplat deja. Deja ea a spus-o odată pentru
totdeauna şi pentru toţi. Şi continuă să reamintească unitatea indisolubilă dintre Trupul lui Isus, Trupul
euharistic şi Trupul mistic al lui Cristos.
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3.
Acest Amin este un „Da” fidel şi continuu pentru jertfa lui Isus spre mântuirea
tuturora (definită în Apocalipsă ca un Amin personal) şi jertfa Mariei, care este consoarta Lui şi
mireasa (cum jugo).
4.
Această Mamă-model ne este dată de Isus pe cruce, prin cuvintele „Iată mama ta”.
Ea va participa mereu la naşterea copiilor şi la continua lor educaţie pentru menţinerea relaţiei lor de
comuniune cu Dumnezeu.
5.
Tensiunea escatologică a ţelului final al istoriei omenirii este prezentă în
Euharistie, iar în această privinţă Maria este demonstraţia răscumpărării anticipate şi a rezultatului
final, al învierii trupului şi al experienţei unui pământ nou şi a unor ceruri noi.
6.
Când vom recunoaşte paşii importanţi ai Bisericii contemporane, concepute şi
conduse la îndemnul Papei (adesea foarte neînţeles de cei care efectiv nu înţeleg sau nu vor să păşească
pe urma paşilor unui gigant), va fi mai uşor să vedem de ce calea spre Jubileul Anului 2000 a fost
precedată, cu motivaţia prevederii, de Anul Mariei, intrând în Anul Copilului (1997), apoi în Anul
Duhului (1998), în Anul Tatălui (1999) şi în sfântul an al Jubileului.
„Prin Maria la Isus” este şi calea spre această stabilire inspirată a Anului Euharistiei, pentru a
ne arăta, în această trecătoare călătorie pământească, calea sigură spre destinul nostru etern.
Ioan Paul al II-lea este un minunat mare profet al vremurilor noastre; unul pe care Domnul l-a
condus să experimenteze în cursul vieţii sale, din tinereţea sa şi până la bătrâneţe, minunata revitalizare
prin cruce. El vine în aceste timpuri cu noi propuneri pentru toată Biserica, care merge înainte într-o
epocă de dramă şi speranţă.
„Prin Maria la Isus”. Această vorbă clasică a spiritualităţii catolice este evidentă în viaţa lui
Karol Wojtyla, de la „cu totul al tău” al Mariei (Totus tuus), la identificarea cu Cristos, de recunoscut
astăzi în mod clar în Isus Îndurătorul. Această viaţă este bine plasată în cenacolul euharistic, de la
suferinţa de la Ultima Cină, la glorificarea din ziua Învierii.
Cheia cea mai profundă a interpretării acestei istorii, care este un semnal al acestui timp pentru
viitor – zilele de pe urmă – este Divina Milostivire. Aceasta este uşa necesară prin care Papa cheamă
„primăvara Duhului Sfânt”. Euharistia rămâne evenimentul, misterul care ne este îngăduit să-l
experimentăm în drumul nostru. Sfântul Ioan Bosco a visat în mod clar barca Bisericii mişcându-se
într-o anumită direcţie clară cu Euharistia şi cu Maria. Iar Papa Ioan Paul al II-lea, marele navigator şi
conducător de bac al timpului prezent, ca persoană „Euharistică şi Mariană” (homo eucharisticus et
marianus), ne-a consfinţit, fiind persoana potrivită la timpul potrivit, Divinei Milostiviri.

8

Mărturia lui don Renato Tissot de la Prima Sfântă Împărtăşanie,
în care vedem puterea întâlnirii cu Euharistia, împreună cu o credinţă
vindecătoare în Sfânta Fecioară, printr-un model clar de educaţie în familie
Aveam şapte ani şi era în timpul războiului. Bombardamente, foame şi teamă. Trăiam cu
mama mea şi o surioară. Tatăl meu era departe, undeva în armată şi aveam perspectiva îngrozitoare de
a nu-l mai vedea niciodată. În această situaţie critică, mama mea era dărâmată de tifos negru, o boală
care nu lasă nici o speranţă şi care o cobora zi după zi într-o atmosferă de moarte.
Apoi a sosit ziua când doctorii au anunţat că situaţia era disperată şi că se aşteaptă în orice
moment la moartea ei.
Eram mic, dar eram educat în credinţă şi învăţat să mă rog cu încredere. Deodată am chemat-o
pe tânăra mea mătuşă Carmela şi i-am spus decis: „Să mergem la sanctuarul Madonei din Pietralba;
trebuie să cer o favoare”.
Era un drum de 5 ore de mers pe jos prin râpe şi pante, cât şi pe cărări împădurite. Rugându-ne
neîncetat, am ajuns la sanctuar şi mi-am făcut drum la capela mică unde Madona a fost venerată timp
de secole sub forma unei statui a Maicii Îndurerate ţinându-l pe Isus, mort şi străpuns, pe genunchii ei.
Am rămas acolo timp îndelungat într-o rugăciune sigură şi plină de încredere. Mătuşa mea a
pus o bluză pe mine şi m-a chemat să ne întoarcem acasă, pentru că era timpul să ne grăbim, drumul
fiind lung. Dar eu eram de nemişcat.
Dintr-o dată am sărit decis şi am spus: „Acum putem să ne întoarcem, mătuşică, pentru că
mama s-a vindecat.” Mătuşa mea a oftat, dar n-a dat nici o greutate cuvintelor mele.
Ce s-a întâmplat? În acelaşi moment mama, care era într-o comă profundă, era deja
considerată moartă. Dar apoi s-a întâmplat ceva extraordinar: dintr-o dată s-a trezit în faţa doctorilor şi
a început să se mişte şi să se ridice. Foarte curând s-a întors acasă complet vindecată.
ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII:
1. Aţi înţeles deplin, în planul divin, partea istorică originală şi fermă a prezenţei Mariei în
misterul Cuvântului care s-a făcut trup şi apoi a devenit trup euharistic, cât şi în misterul
trupului Bisericii? Cum putem trăi acest „eveniment zilnic” în credinţă şi bucurie în viaţa
noastră personală şi de comuniune?
2. Cum putem să împărtăşim şi să mărturisim calea „de la Maria la Isus” în viaţa noastră zilnică,
mai ales dacă suntem pe drum într-o comunitate care o susţine?
3. Cum putem găsi împreună, în programul bi-milenar în curs, căi de evanghelizare (de a duce
vestea ce bună şi speranţa) în timpurile dramatice în care trăim?
Maria este femeia Euharistiei, nu numai pentru că a participat la „fractio panis” (frângerea
pâinii sau celebrarea euharistică) după Înviere, ci şi pentru că întreaga ei viaţă este Euharistică... De la
nunta de la Cana, la prezenţa ei silenţioasă şi la nunta Mielului pe Calvar, propunerea Mariei este
totdeauna aceasta: „Nu şovăiţi, fiţi fideli cuvintelor Fiului meu.”
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Grupuri, comunităţi, şcoli şi slujiri în RCC
- o nouă chemare la unitate de Charles Whitehead
Acest An special al Euharistiei este un timp propice pentru ca în Reînnoirea Carismatică
Catolică să luăm în seamă unitatea. Când folosim cuvântul „unitate”, ne gândim adesea la creşterea
dialogului şi cooperării cu fraţii şi surorile noastre din alte comunităţi ecleziale şi alte tradiţii
bisericeşti. Acest lucru este foarte important, iar în scrisoarea sa enciclică „Ut Unum Sint”, Papa Ioan
Paul al II-lea ne reaminteşte că toţi catolicii sunt chemaţi la o angajare deplină în călătoria ecumenică,
care include rugăciune în comun, dialog, cooperare şi mărturie unită. Dar chemarea la unitate este de
asemenea importantă şi în propriile noastre grupuri carismatice, comunităţi, şcoli şi slujiri, deci să
folosim această oportunitate pentru a găsi căi prin care putem fi mai uniţi în familia carismatică
catolică. S-au făcut deja progrese, dar mai sunt multe de făcut.
Începând cu 1997, RCC nu a fost o mişcare singulară unificată în întreaga lume, ci o colecţie
foarte diversă de indivizi, grupuri, comunităţi şi slujiri speciale, adeseori aproape independente unele
de altele şi cu diferite chemări. Una din cele mai notabile caracteristici este varietatea enormă a
expresiilor şi slujirilor care „se simt ca acasă” în „familia” reînnoirii carismatice. Grupurile,
comunităţile şi slujirile din RCC se simt înrudite îndeaproape, dar nu văd nevoia de a fi integrate deplin
într-o structură cuprinzătoare. Ştim că principalul scop al RCC este de a-i ajuta pe oameni să primească
Botezul în Duhul Sfânt, şi nu să construiască o mare organizaţie carismatică. Deci ne concentrăm pe
relaţii şi reţele, mai degrabă decât pe structuri, ştiind că toţi împărtăşim acelaşi ţel de a vedea vieţile
bărbaţilor şi femeilor schimbate de Duhul Sfânt, care aduce la viaţă harurile primite la botez şi
răspândeşte o nouă putere şi daruri, pentru a ne înarma spre slujire şi în misiune.
Dar din această diversitate şi din lipsa unei structuri centrale de autoritate, nu rezultă că nu
trebuie să fim în unitate. Când privim istoria RCC, ne dăm seama că au fost multe diviziuni şi relaţii
rupte. Pentru acest lucru avem nevoie să ne căim – diviziunile noastre sunt răni pe faţa RCC şi acestea
subminează mărturia noastră în faţa Bisericii şi a lumii. Motivele diviziunii sunt importante şi nu pot fi
ignorate, dar chemarea la o nouă unitate este şi mai importantă. Provocarea este de a stabili această
nouă unitate la multe niveluri diferite – între indivizi, grupuri şi comitete, şcoli, comunităţi şi slujiri
speciale. Nu trebuie să trecem nici peste nevoia unităţii dintre naţiuni şi grupurile etnice prezente în
ţările noastre. În timpul ultimilor 2 ani m-am implicat, împreună cu responsabili ai RCC din Anglia,
Irlanda, Scoţia şi Ţara Galilor, în construirea unei noi unităţi şi începem să lucrăm împreună prin
moduri noi, stimulative. Cred că este esenţial să fie o unitate mai mare între toţi responsabilii RCC –
exemplul trebuie să vină de la vârf. Acest lucru cheamă la umilinţă şi muncă asiduă, căutând
reconcilierea cu alţi responsabili, dacă am avut cu ei neînţelegeri şi probleme. Dar dacă unitatea noastră
este spre creştere, trebuie să clădim aceste noi relaţii şi să restabilim prieteniile personale. Avem nevoie
să ne cunoaştem mai bine unii pe alţii, să împărtăşim, să ne rugăm, să ne relaxăm împreună şi apoi să
găsim căi prin care putem demostra noua noastră unitate.
În ţara în care există un Comitet de Slujire Naţională (CSN) şi unde există Comitete de Slujire
regionale şi locale, trebuie să încercăm să ne asigurăm că membrii acestora includ oameni din grupurile
de rugăciune, comunităţi şi slujiri speciale. Atunci când se discerne împreună o viziune, lucrarea RCC
se va mişca înainte mult mai puternic şi atunci este important ca responsabilii să comunice viziunea
respectivă tuturor persoanelor lor.
A lucra în unitate nu este doar o bună idee sau o nouă cale de a ne păstra ocupaţi, ci este voia
Tatălui şi dorinţa lui Isus. În Efeseni 4,3, Sf. Paul ne îndeamnă: „Căutaţi să păstraţi unirea Duhului,
prin legătura păcii.” În Efeseni 1,10 citim că „... spre a-şi uni iarăşi într-unul în Cristos, toate
lucrurile...”, iar în Ioan 17,21 Isus se roagă: „Mă rog ca toţi să fie una”. Acolo unde este unitate,
Evanghelia se mişcă înainte cu mai multă putere, dar acolo unde găsim diviziune, este totdeauna
frustrare, o lipsă de iubire şi respect scăzut între oameni, toate acestea dând o mărturie foarte rea
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Bisericii şi lumii. Deci să ne angajăm din nou în lucrarea pentru unitate în RCC, începând între
responsabili, iar dacă facem astfel putem fi plini de speranţă. Ştim că putem să ne punem încrederea în
Duhul Sfânt şi ar trebui să fim încurajaţi de cuvintele Psalmului 133: „Iată, ce plăcut şi ce dulce este să
locuiască fraţii împreună!... Căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viaţa pentru veşnicie.” Atunci alţii
vor putea spune: „Iată cât de mult se iubesc aceşti carismatici!”
„Una din cele mai notabile caracteristici este varietatea enormă a expresiilor şi slujirilor care
„se simt ca acasă” în „familia” reînnoirii carismatice.”
„Ştim că principalul scop al RCC este de a-i ajuta pe oameni să primească Botezul în Duhul
Sfânt, şi nu să construiască o mare organizaţie carismatică. Deci ne concentrăm pe relaţii şi reţele, mai
degrabă decât pe structuri, ştiind că toţi împărtăşim acelaşi ţel de a vedea vieţile bărbaţilor şi femeilor
schimbate de Duhul Sfânt.”
Două evenimente
ACESTE LUCRURI NU TREBUIE UITATE!
Week-end de Rusalii
13-15 mai 2005
Miami, Florida
Veniţi la Miami
Sfârşit de săptămână de Rusalii, 40 de ore de rugăciune pentru o proaspătă revărsare a Duhului
Sfânt în America, din Canada de nord în extremitatea Americii de Sud, inclusiv Caraibele.
Întâlniţi-i pe:
Pr. Tom Forrest, Jim Murphy, Peter Thompson (Canada), Oreste Pesare (ICCRS), Aggie
Neck, Pr. Albert Cutie (Miami), Pepe Alonso, membri ai Comitetului Slujirii Naţionale.
Sponsorizat de:
Comitetul Slujirii Naţionale, Renovación Carismática Católica
Hispana of Miami, ICCRS (Slujirea Reînnoirii Carismatice Catolice Internaţionale) de la
Roma
Pentru mai multe informaţii, sunaţi la +1-800-338-2445 sau vizitaţi pagina de web:
www.nsc-chariscenter.org sau www.cenaculoporamerica.org sau www.cenacleforamerica.org
//////////////////////
AL PATRULEA CONGRES NAŢIONAL ŞI PRIMA CONFERINŢĂ ÎN ASIA-OCEANIA A
REÎNNOIRII CARISMATICE CATOLICE
RUSALII / 15 MAI 2005
CUNETA ASTRODOME
PASAY CITY
16,17,18 MAI / PICC
sponsorizat de ICCRS
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Dragi surori şi fraţi din Reînnoire,
Primul eveniment al Rusaliilor a fost un eveniment spectaculos al comuniunii şi misiunii în
Cenacolul Cinei Domnului. Discipolii, adunaţi împreună cu Maria, au fost în comuniune profundă cu
Domnul Isus Glorificat, atunci când Duhul Sfânt s-a revărsat deodată peste ei, punându-i în mişcare în
misiunea lor dinamică, începând încă din acea zi. Viaţa lor şi viaţa altor nenumărate persoane, atinse de
acelaşi Duh care dă putere, n-a mai fost niciodată aceeaşi.
Rusaliile din 2005 pot fi de asemenea cea mai memorabilă experienţă pentru noi, care am fost
atinşi de Duh prin Reînnoirea Carismatică Catolică. Ca persoane Euharistice, venind împreună în
profundă comuniune cu Mama noastră Maria, ne vom ruga ca încă o dată Duhul Sfânt să ne mişte cu
puterea misiunii de evanghelizare, cu o nouă fervoare şi o angajare şi dedicaţie mai ferventă în Biserică
şi în lume, spre slava lui Dumnezeu.
Fie ca Rusaliile din 2005 să fie un eveniment foarte important pentru noi. Să celebrăm şi noi
comuniunea noastră cu Dumnezeu şi cu aproapele în duh şi adevăr. Să reflectăm la vechea noastră
misiune în Cristos şi să ne îndemnăm unii pe alţii spre o nouă deschidere către puterea Duhului Sfânt,
care ne face capabili, El care este totdeauna primul factor de comuniune şi misiune. Să imităm
receptivitatea deplină a Mariei la acţiunea nelimitată a Duhului Sfânt şi să trăim cu adevărat Rusaliile
astăzi!
Veniţi?
Al vostru în Cristos, cu fraternitate,
Pr. Bart A. Pastor
Preşedinţia NSC-CCR Phil.
Preşedintele Congresului
------------Secretariatul Congresului:
ST. PETER COMMUNITY
41 St. Peter Building 296 Quezon Avenue,
1103 Roxas District, Quezon Citz, Philippines
Telefon direct: +63-2-410-9288
Fax: +63-917-626-4528
e-mail: erniemb@stpeter.com.ph

12

