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-------------------------------------------------------R.C. şi proclamarea domniei lui Isus
de Cyril John
„În India, RCC a ajuns la o mare extindere în prezentarea şi proclamarea Veştii Bune
creştinilor nominali (creştini doar cu numele n.t.) şi oamenilor de alte credinţe şi confesiuni. În India
sunt mai mult de 100 de centre de reculegere, unde proclamarea Cuvântului are loc în mod obişnuit.”
Rusaliile au avut ca rezultat pentru Petru, care stătea cu cei unsprezece, proclamarea morţii şi
învierii lui Cristos: „Pe omul acesta... voi l-aţi răstignit şi l-aţi omorât... Dar Dumnezeu l-a înviat,
dezlegându-i legăturile morţii...” (Fp 2, 23-24). Prima misiune a Bisericii, pe când a venit la existenţă
în ziua Rusaliilor, a fost pronunţarea kerygmei de către Petru: „Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că
Dumnezeu a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus, pe care l-aţi răstignit voi.” (Fp 2, 36)
Kerygma apostolilor l-a proclamat pe Cristos în cele trei acţiuni răscumpărătoare ale sale:
moartea (Fp 2,23; 3,15.18; 4,10; 5,30; 10,39; 13,28), învierea (Fp 2,24; 3,26; 4,10; 5,30b; 10,40-41;
13,31) şi înălţarea (Fp 2,33.36; 3,13-14; 4,11; 5,31; 10,36.42; 13,23), prin cele trei nume ale sale:
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Răscumpărător, Domn şi Mesia. Acestea sunt conţinute în şase discursuri kerygmatice, primele cinci
fiind predicate de Sf. Petru, iar ultimul de Sf. Paul. Deci, Biserica s-a născut proclamând domnia lui
Isus. Când oamenii „din orice naţiune de sub cer”, care s-au adunat acolo, au auzit vestirea, „au rămas
străpunşi în inimă” şi i-au întrebat pe apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”. Apoi Petru le-a spus: „Pocăiţivă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos” (Fp 2, 37-38). Chiar în timpul primei
proclamări, 3000 de persoane au primit Vestea cea Bună şi au fost botezaţi, adăugându-se comunităţii
credincioşilor. Rusaliile i-au înzestrat pentru a proclama cu putere kerygma.
RCC este răspunsul rugăciunii Bisericii pentru o „nouă revărsare a Duhului Sfânt ca la
Rusalii”: „Împlineşte din nou în zilele noastre minunile unor Noi Rusalii” (Rugăciunea pentru
Conciliu, 1958, n.t.). Casa pentru reculegeri „Ark şi Dove” de la Universitatea Duquesne din Pittsburg
a fost Cenacolul pentru Noile Rusalii, în februarie 1967. Nu credeţi că Dumnezeu are un plan special,
de a produs o astfel de Reînnoire în Biserică? RCC ar trebui să producă rezultate identice cu Primele
Rusalii de acum 2000 de ani. Este destinat să infiltreze un zel, o dedicare şi o putere extraordinară în
proclamarea domniei lui Isus, exact aşa cum au fost prezente în Sf. Petru.
Unul din roadele evidente ale botezului în Duhul Sfânt este dorinţa de a da o mărturie vie şi
dinamică despre Vestea cea Bună a răscumpărării. Alţii răspund mai prompt la Evanghelie atunci când
este însoţită de mărturii ale vieţilor schimbate prin puterea Duhului. În India, RCC a ajuns la o mare
extindere în prezentarea şi proclamarea Veştii Bune creştinilor nominali (creştini doar cu numele n.t.)
şi oamenilor de alte credinţe şi confesiuni. În India sunt mai mult de 100 de centre de reculegere, unde
proclamarea Cuvântului are loc în mod obişnuit. Nevoia de vindecare şi eliberare a adus mii de oameni
la astfel de centre, unde Isus este proclamat ca unicul Domn şi Mântuitor, iar Domnul confirmă Vestea
cea Bună prin semne şi minuni. Centrul Reculegerii Divine, Muringoor, în sudul Indiei, este singurul
centru de proclamare din lume care organizează săptămânal reculegeri rezidenţiale simultan în şase
limbi, pentru până la 35.000 de oameni. Aceştia se adună indiferent de credinţa şi confesiunea lor. Un
alt centru este Matridham Ashram, Varanasi, care este inima hinduismului, în nordul Indiei, unde mai
mult de 10.000 de „creştini bhaktas” (nebotezaţi, devotaţi lui Cristos) se adună în fiecare duminică
pentru a asculta proclamarea domniei lui Isus.
„Duhul Sfânt este cel care astăzi, la fel ca la începutul Bisericii, acţionează în fiecare
evanghelizator care îi permite să fie dominat şi condus de El. Duhul Sfânt îi pune pe buze cuvintele pe
care el nu le-ar putea găsi, iar în acelaşi timp Duhul Sfânt predispune sufletul ascultătorului să fie
deschis şi receptiv la Vestea cea Bună şi la Împărăţia care se proclamă” (EN 75). Unul dintre ţelurile
centrale ale RCC, menţionate special în Statutul ICCRS, aprobat de Vatican, este:
„EVANGHELIZAREA catolicilor neincluşi în biserică (sau excomunicaţi n.t.) sau a celor nominali, ca
şi a culturii şi a structurilor societăţii”.
Astăzi sunt multe obstacole, precum surzenia spirituală şi insensibilitatea, care survin pe calea
evanghelizării. Mai mult ca oricând este urgentă reevanghelizarea celor botezaţi. RCC are o misiune
gigantică de proclamare a domniei lui Isus în puterea Duhului pentru creştinii cu numele, la fel ca
pentru creştinii neincluşi în biserică.
Fie ca rugăciunea şi îndemnul Papei Ioan Paul II din timpul Vigiliei de Rusalii din 1998 din
Piaţa Sf. Petru să fie rugăciunea şi provocarea noastră: „Vino, Duhule Sfinte şi fă să rodească tot mai
mult carismele pe care ni le-ai dat. Dă-le acestor fii şi fiice aici prezente o forţă nouă şi elan misionar.
Lărgeşte inima lor, dă viaţă angajării lor creştine în lume. Fă-i mesageri curajoşi ai Evangheliei, martori
ai lui Isus Cristos cel înviat, Răscumpărător şi Mântuitor al omului. Întăreşte iubirea lor şi fidelitatea lor
faţă de Biserică... Astăzi, din această Piaţă, Cristos vă repetă fiecăruia dintre voi: „Mergeţi în toată
lumea şi predicaţi Evanghelia la toată făptura”. El se bazează pe fiecare dintre voi, Biserica se bazează
pe voi.”
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Ars 2005
25 sept. – 1 oct. 2005
Reculegerea Internaţională a Preoţilor, comunicare de la Ars 2005
de Fr. Francois-Xavier, moderator al Comunităţii Fericirilor
Oare a fost cu adevărat dificil să organizăm o reculegere internaţională la Ars sur Fromans, un
mic sat pierdut în Dombes şi populat cu abia câteva sute de locuitori? Dacă ne uităm la partea logistică,
evident că nu! Şi totuşi Sfântul Ioan Maria Vianney, care a fost preot-paroh acolo din 1818 până în
1859, s-a rugat să vină din nou lume acolo, atunci când numărul pelerinilor scăzuse. Aşa încât probabil
că el a plasat în inima Comunităţii Fericirilor, în colaborare cu ICCRS şi Societatea Ioan Maria
Vianney, această idee de a invita preoţi din întreaga lume şi de a-i cere Sorei Briedge să conducă o
reculegere de 6 zile.
Oportunitatea a fost minunată. Într-adevăr, în acest an este aniversarea a o sută de ani de la
beatificarea lui Ioan Maria Vianney. 853 de preoţi din 71 de ţări au auzit chemarea de a plonja în
rugăciune, pentru ca Duhul Sfânt să îi reînnoiască în iubirea lor pentru preoţie şi pentru identitatea lor
creştină.
Nu a fost deja un semn uimitor faptul că au venit să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, condus de
o soră consacrată, Sora Briedge? Dar nu au fost singuri. Au luat parte mulţi episcopi şi doi cardinali la
acest eveniment spiritual care a avut loc chiar înainte de sinodul despre Euharistie, care a închis Anul
Euharistic. Cam o sută de laici au fost ocupaţi în diferite slujiri, ca şi în transmiterea întregii zile la
radio.
Episcopul Bagnard a spus că a primit deja mărturii de la ascultătorii radio, care au fost foarte
recunoscători. Nu suntem deloc surprinşi, de vreme ce persoane care nu s-au spovedit de 40 de ani,
ascultând din întâmplare la radio învăţătura Sorei Briedge s-au grăbit la Ars pentru a primi sacramentul
reconcilierii.
La fel ca această femeie, care a ascultat reculegerea prin internet: „Am ascultat-o în timp ce
lucram (lucrez pentru Părintele X, misionar în Bolivia). Am ascultat şi seara trecută, la mărturii. Doresc
să mărturisesc că Sfântul Duh a lucrat în mine prin această reculegere. M-am rugat şi l-am lăudat pe
Dumnezeu împreună cu voi toţi; am simţit o mare pace interioară în timpul întregii săptămâni (chiar
dacă a fost după două săptămâni de vacanţă). M-am simţit cu adevărat în comuniune cu toţi aceşti
preoţi. Nu pot găsi cuvintele pentru a exprima bucuria pe care am simţit-o în timp ce ascultam această
reculegere, nici nu pot să vă spun cât de recunoscătoare sunt. Dumnezeu a fost cu adevărat prezent, cu
siguranţă.”
Putem rezuma, ce am trăit, în trei etape: convertirea, intrarea în profunzime şi trimiterea.
Învăţăturile ţinute au fost foarte concrete şi directe. Au fost aplicarea în viaţa noastră de preoţi
a Evangheliei, pentru a auzi din nou chemarea la sfinţenie pe care ne-o face Dumnezeu. În fiecare zi
ne-au însoţit unul sau mai mulţi sfinţi deasupra Sf. Paroh de Ars.
Episcopul Guy Gaucher, care a luat cu el relicvele Micii Flori (Sf. Tereza de Lisieux), ne-a
ajutat să ne dăm seama cum şi-a oferit ea viaţa preoţilor.
Iată mărturia unui preot anglican:
„Efectul absorbirii prezenţei Domnului zi de zi atinge unele părţi din tine şi eliberează
anumite lucruri. Punctul culminant pentru mine a fost marţi dimineaţa (sesiunea în care ne-am rugat
pentru preoţi). Eram în genunchi aproape tot timpul şi am simţit valuri după valuri de sfinţenie care
mă spălau. Pe la sfârşitul acestui timp, care s-a scurs cu multe lacrimi şi chiar cu un moment de
râsete, am avut o minunată întâlnire cu Sfânta Tereza. Acesta a fost neaşteptat şi remarcabil, şi încă
mă ciupesc pentru a mă trezi. A durat un moment, dar a fost profund. Simt multe niveluri de
semnificaţii în salutul ei, iar unele vor lua ceva timp pentru a fi dezlegate. Am simţit, după o reflecţie
ulterioară, ceva asemănător cu cărbunele încins care a atins buzele lui Isaia. A fost o împărtăşire de
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un anumit tip şi îmi amintesc că am simţit un har imens care curgea peste mine după aceasta. Acea
sesiune – atât de profundă – a fost ca o plimbare pe lună...
Sună cu siguranţă cam straniu pentru un anglican de a o întâlni pe Sf. Tereza...
Oamenii mei au vrut să ştie ce s-a întâmplat cu mine, pentru că eram diferit şi „contaminat”
cu bucuria şi binecuvântarea de duminica trecută de la Ars. M-am rugat la împărtăşanie pentru
binecuvântare asupra fiecăruia şi au primit bine acest lucru. Diverşi oameni din dieceză m-au
chestionat cu atenţie despre experienţa şi misiunea noastră, iar responsabilul Reînnoirii a regretat
mult că n-a venit cu mine.”
Intrarea în profunzime ne-a făcut să ne dăm mai mult seama că Isus e cel care lucrează în
slujirea preoţească şi în sacramente. Prin puterea prezenţei Duhului Sfânt l-am putut simţi spunându-ne
cât este de urgent să ne lăsăm transformaţi în Cristos.
Trimiterea a fost făcută de cuvintele puternice şi calde ale Episcopului Rylko, ale Episcopului
Tcherniak şi ale Episcopului Bagnard. Ne-au reamintit că dacă preotul primeşte o reînnoire personală
în Reînnoirea Carismatică şi slujeşte în cadrul ei, acesta are o poziţie şi responsabilităţi speciale, de la
care nu poate dezerta.
Mulţi participanţi, voluntari şi ascultători radio au mărturisit că au fost reînnoiţi în speranţă şi
acesta este rodul cel mai frumos. Cristos este cu adevărat Acela care acţionează astăzi printre noi în
Biserică.
Aşa încât se înalţă recunoştinţă din inimile noastre pentru toţi cei care au făcut posibil acest
moment de har.
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ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services
Adresă poştală:
Palazzo della Cancelleria
00120 Città del Vaticano, Europa
Tel: 39 06 69 88 75 38 / 65
Fax: 39 06 69 88 75 30
E-mail: info@iccrs.org
newsletter@iccrs.org
Site web: http / / www.iccrs.org
Fax rugăciune: +39 06 69 88 75 74
Buletinul ICCRS este buletinul internaţional, publicat o dată la două luni în engleză, franceză,
germană, italiană, spaniolă şi portugheză pentru Reînnoirea Carismatică Catolică. Îşi propune să
furnizeze informaţii cu privire la creşterea şi dezvoltarea Reînnoirii Carismatice Catolice în lume.
Reproducerea unui articol din Buletinul ICCRS este autorizată, cu condiţia ca ICCRS să fie citat ca
sursă. Oferta recomandată pentru abonament este de 20 de euro/an (prin e-mail) şi 30 de euro/an (prin
poştă obişnuită). Faceţi cec, transfer bancar sau trimiteţi plata prin card bancar direct la ICCRS.
Membrii Consliului ICCRS:
Dl. Allan Panozza, Australia (Preşedinte)
D-na Cathy Brenti, Franţa (Vice Preşedinte)
Dl. Reinaldo Besserra Dos Reis, Brazilia
Dl.. Nicholas Chia, Singapore
Episcop Joe Grech, Australia
Dl. Dariusz Jeziorny, Polonia
Dl. Cyril John, India
D-na Michelle Moran, Anglia
Dl. James Murphy, USA
Dl. Jean Pliya, Benin
Dl. Peter Thompson, Canada
Fr. Renato Tisot, Italia
Fr. Emmanuel Tusiime, Uganda
Dl. Walter Zimmermann, Chile
Director Birou ICCRS
Dl. Oreste Pesare, Italia
Consultanţi ICCRS:
Administraţie şi evenimente: Claude Lopez, Australia
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„Un semn de speranţă pentru toţi oamenii”
Reînnoirea Carismatică Catolică în inima Papei Ioan Paul II
NOU!
O broşură care citează un număr de pasaje din cuvântările Papei Ioan Paul II către RCC, dându-ne
posibilitatea să conştientizăm provocările pe care ni le-a lăsat ca testament Papa Ioan Paul II.
Un semn de speranţă pentru toţi oamenii, ICCRS 2005
Autor: Oreste Pesare
28 pagini, 3,00 euro sau 4 USD + taxe poştale
Disponibil în engleă, italiană, spaniolă şi franceză.
Faceţi comanda direct la Biroul ICCRS: info@iccrs.org; fax: +39-06 69887530

Campanie de rugăciune pentru asistenţă financiară a ICCRS-ului
Datorită dificultăţilor financiare, ICCRS nu poate să împlinească unele din multele proiecte pe
care credem că Domnul ni le-a dat să le facem.
Vă rugăm să începeţi un program de rugăciune de mijlocire în comunităţile şi grupurile voastre
de rugăciune, pentru ca Domnul să ne asigure resursele financiare pentru a permite ICCRS-ului să-şi
îndeplinească slujirea.
Vă mulţumim că vă uniţi în rugăciune cu noi!!!
Dacă doriţi să susţineţi ICCRS-ul, vă rugăm să ne contactaţi:
ICCRS, Palazzo della Cancelleria, 00120 Vatican
şi/sau să vizitaţi pagina noastră specială web la:
www.iccrs.org/support.htm

Isus este misterul Crăciunului!
„Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor, care este Cristos, Domnul. Iată semnul după
care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” (Luca 2, 8-12)
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Renato Tisot
Membru al Consiliului ICCRS
Părintele Renato s-a născut la Colma di Barbiano, în Italia, în 1935; şi-a făcut studiile la
Seminarul din Trento până în 1959, anul sfinţirii lui ca preot.
Şi-a alternat ministerul pastoral cu perioade de studii şi a obţinut diploma în literatura
modernă la Universitatea Catolică, iar apoi s-a specializat în teologie fundamentală la Universitatea
Gregoriană din Roma. În prezent este profesor la şcolile catolice şi Vicerector şi lector la Seminarul din
Trento.
În 1970 a vizitat Statele Unite, unde a întâlnit nou-născuta RCC. S-a implicat în mod entuziast
în aceasta şi a luat parte la prima mare reculegere a preoţilor din New Jersey şi Ohio. A ajutat de
asemenea la fondarea unor grupuri de rugăciune carismatică şi a participat la acestea în Statul New
York şi mai târziu în Florida.
S-a întors în Italia (Trento) în 1978 şi a început un program full-time de rugăciune şi
evanghelizare. A deschis o casă de rugăciune cu o comunitate vocaţională existentă şi a ajutat la
răspândirea Reînnorii, care începuse deja în Italia, atât pe plan local, cât şi pe plan naţional.
Don Renato a mai fost trimis peste graniţă în misiuni carismatice pe termene scurte şi lungi în
Australia, India şi Africa.
În 1944, părintele Renato a fondat ADIM (Alleanza Dives in Misericordia), o asociaţie
eclezială canonică, inclusă recent în Fraternitatea Catolică a Comunităţilor Carismatice de Alianţă şi în
Asociaţiile de drept pontifical (CFCCF). Din 2004 face parte din Consiliul ICCRS, reprezentând
ICCRS-ul în Europa de Sud.

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 amintiţi-vă 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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Benzi desenate:
ISUS DOMNUL
Stăteam pe tronul inimii mele, contemplând lucrurile care domneau în mine: bani, putere, plăceri.
„Dumnezeu vă cunoaşte inimile; pentru că ce este înălţat între oameni, este o urâciune înaintea lui
Dumnezeu.” (Lc 16, 15)
Până într-o zi, când Isus a venit în viaţa mea, într-un moment special. L-am invitat să rămână, dar din
ignoranţă l-am plasat lângă idoli, superstiţii şi calcule.
„Fără mine nu poţi să faci nimic.”
Din acel moment a început să ia tot mai mult loc în inima mea, arătându-mi mizeriile pe care trebuie să
le arunc dinăuntru. În acelaşi timp m-a privit în ochi cu iubire şi am înţeles că eu eram cel care trebuia
să cobor de acolo. Hi, hi, hi... cobor acum!
Dându-i coroana, i-am spus: „Deci, tu eşti Regele?”
„Tu spui asta. Sunt Rege. M-am născut şi am venit în lume pentru aceasta: să dau mărturie despre
adevăr şi cel care aparţine adevărului, aude vocea mea.”
Cine este acum regele inimii tale?
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FORMAREA RESPONSABILILOR
Un supliment al Buletinului ICCRS
Vol. XI, numărul 4 / iulie – septembrie 2005

Anul Euharistiei:

Euharistia: originea şi planul misiunii
de Jean Pliya
Schema învăţăturii:
1. Euharistia, putere şi inspiraţie pentru misiuni.
2. Euharistia este o aducere veritabilă de recunoştinţă.
3. Împărtăşania este o necesitate.
4. Veţi da mai mult rod.
5. Adoraţia euharistică şi misiunea.
„Euharistia, un sacrament pentru trup şi suflet, este şi un sacrament de vindecare, aşa cum este
exprimat în liturgia ritualului împărtăşaniei. Astăzi, avem multe mărturii ale acestui lucru, datorită
Reînnoirii Carismatice din lume şi datorită evanghelizării, ca de pildă cea a lui Emiliano Tardif şi a
grupului de rugăciune carismatic care a început să includă adoraţia euharistică în devoţiunile sale...”
1. Euharistia, putere şi inspiraţie pentru misiuni
Viaţa nouă cu Isus Cristos începe cu botezul şi creşte gradat atunci când primim Împărtăşania,
pentru că Isus Cristos trăieşte atunci în noi şi ne trimite către săraci.
Atunci când profetul Ilie, care trăgea să moară, a mâncat hrana adusă de înger, a fost capabil
să urce pe Muntele Horeb, pentru a primi ultima parte a misiunii sale (1 Regi 19, 4-9).
Euharistia este sursa şi culmea vieţii şi misiunii Bisericii şi a creştinilor (LG 11), pentru că
Isus, ca Dumnezeu şi om, este prezent în mod real. Isus a instituit Euharistia: „Cine mănâncă trupul
Meu, şi bea sângele Meu, rămâne în Mine, şi Eu rămân în el” (In 6, 56) şi acela va da roade multe.
Euharistia ne uneşte cu Dumnezeu şi realizează unitatea cu poporul lui Dumnezeu. Este dovada Iubirii
lui Isus şi a prezenţei sale printre noi, lucrând cu noi şi „întărind Cuvântul prin semnele care-l însoţesc”
(Mc 16, 20), adică semnele de vindecare şi eliberare.
Misiunea Bisericii este de a predica Vestea cea Bună a lui Cristos înviat şi căinţa pentru
iertarea păcatelor „pentru ascultarea credinţei printre toate neamurile” (Rom 1, 5) şi de a se supune la
noua poruncă: „Cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii” (In 13, 34).
La sfârşitul Evangheliei după Sfântul Matei, Isus Emanuel spune: „Eu sînt cu voi în toate
zilele, până la sfârşitul veacului”. Sacramentul Euharistiei este prezenţa reală a lui Isus în Biserica sa.
Parohul din Ars spunea: „Dacă am avea credinţă, l-am vedea pe Isus în Sfântul Sacrament aşa cum îl
văd îngerii din cer”. Numai prin credinţa bazată pe autoritatea lui Dumnezeu şi împărtăşanie primim
viaţa lui Isus şi aducem roadele Duhului Sfânt. „Cine mănîncă trupul Meu, şi bea sângele Meu, are
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viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi” (In 6, 54). De aceea sacramentul Euharistiei este etapa
finală în a deveni un creştin deplin.
2. Euharistia este o aducere veritabilă de recunoştinţă
Euharistia înseamnă să aduci mulţumiri lui Dumnezeu. Isus, Mielul jertfit, este cel care îşi
oferă viaţa pe cruce lui Dumnezeu, Tatăl său, pentru răscumpărarea noastră. Astfel, prin el putem să-i
oferim lui Dumnezeu jertfa noastră de laudă plină de recunoştinţă, aşa încât viaţa noastră întreagă să
devină o laudă permanentă adusă lui Dumnezeu.
„Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru
Isus Hristos.” (Ef 5, 20)
„Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui
Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” (Fil 4, 6)
Prin participarea la Sfânta Liturghie, îi mulţumim lui Dumnezeu în mod particular pentru
frângerea pâinii, „trupul dat pentru noi şi sângele vărsat pentru noi” (Lc 22, 19-20) - pentru că ne
vindecă prin rănile sale (cf 1 Pt 2, 24) -, pentru purificarea noastră şi pentru învierea trupului pe care
Euharistia o face actuală. De aceea nu trebuie considerată o practică magică sau o devoţiune
sentimentală fără roade.
3. Împărtăşania este o necesitate
„Pentru a mânca pâinea şi a bea cupa Domnului, trebuie să fim îmbrăcaţi cu haine de nuntă”
(cf Mt 22, 12), prin a-l „îmbrăca pe Domnul Isus” (Rom 13, 14), sursa purităţii noastre morale şi
spirituale.
Pregătirea pentru participarea la Liturghie şi la masa euharistică, înseamnă:
- să dăm un salut călduros surorilor şi fraţilor noştri;
- să ne căim profund dacă suntem conştienţi de un păcat serios, înainte de a primi
împărtăşania. Altfel vom fi „vinovaţi de trupul şi sângele Domnului” (1 Cor 11, 27);
- să respingem păcatele împotriva celei mai mari porunci dintre toate: idolatrie, spiritism,
ocultism, ezoterism;
- să ascultăm cu atenţie, să acceptăm şi să ne supunem Cuvântului lui Dumnezeu;
- să-i iertăm pe fraţii şi surorile noastre şi astfel ne reconciliem cu Dumnezeu şi suntem gata
să-i facem o ofertă spirituală curată;
- să oferim o donaţie financiară sau o zeciuială, pentru a-i ajuta pe săraci şi pentru a sprijini
activităţile Bisericii;
- să ne prezentăm întreaga fiinţă, toate problemele şi nevoile în timpul ridicării sfintelor
specii, într-o atitudine de adoraţie.
Acum suntem pregătiţi să primim împărtăşania. Trebuie să ne dăm seama de marele mister al
prezenţei reale a lui Cristos în inima noastră şi a marelui dar pe care l-am primit, înainte de a pleca şi a
ne întoarce în lume şi la misiunea noastră.
4. Veţi da mai mult rod
1. „Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu
puteţi face nimic.” (In 15, 5) Împărtăşania măreşte binecuvântarea botezului.
La începutul vieţii mele carismatice, după primirea împărtăşaniei, i-am cerut lui Isus efuziunea
Duhului Sfânt şi am experimentat-o. Împărtăşania primită zilnic o reînnoieşte şi îmi permite să exersez
unele daruri spirituale descrise de Sfântul Paul în 1 Cor 12, 8-10 şi să cresc în sfinţenie.
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2. Euharistia ne rupe de păcat, pentru că ne uneşte cu Cristos şi ne eliberează de păcatele pe
care le-am făcut, iar în acelaşi timp ne apără de comiterea păcatelor morale... întăreşte în noi caritatea,
iar această caritate vie ne aduce iertarea de păcatele veniale” (CBC par. 1393-1397).
3. Euharistia ne îndeamnă să-i slujim pe săraci şi ne permite să-l vedem pe Cristos în săraci,
care sunt fraţii săi. (Mt 25, 40)
Atunci când a primit pentru prima oară chemarea sa de a trăi printre săraci şi de a crea un
popor de adoratori, Pascal Pingault din comunitatea de alianţă numită „Le Pain de la Vie” (Pâinea
Vieţii), l-a văzut cu adevărat pe Isus în timpul adoraţiei euharistice. Comunitatea sa este prezentă în
treizeci de ţări şi adoraţia perpetuă este în centrul vieţii lor.
Ioan Paul II a spus: „Sfânta Liturghie este în centrul fiecărei zile a vieţii mele.”
4. Euharistia, un sacrament pentru trup şi suflet, este şi un sacrament de vindecare, aşa cum
este exprimat în liturgia serviciului împărtăşaniei. Astăzi, avem multe mărturii ale acestui lucru,
datorită Reînnoirii Carismatice din lume şi datorită evanghelizării, ca de pildă cea a lui Emiliano Tardif
şi a grupului de rugăciune carismatic care a început să includă adoraţia euharistică în devoţiunile sale.
5. Adoraţia euharistică şi misiunea
Adorarea lui Cristos în Sfântul Sacrament poate fi o tăcere gratuită timp de o oră sau ceva de
acest gen. Dar adoratorii pot cânta imnuri, cântece vesele de laudă şi pot termina cu rugăciuni de
mijlocire, în care îi cer Sfintei Fecioare Maria să stea în faţa Crucii pentru a mijloci pentru ei.
Adoraţia euharistică ne întăreşte în credinţă, ne pregăteşte să primim ungerea Duhului Sfânt şi
susţine evanghelizarea kerygmatică, ale cărei roade sunt convertirea, eliberarea şi vindecarea interioară.
Bazându-mă numai pe Euharistie şi predicarea Veştii Bune, am evanghelizat oameni din multe
ţări, unele din ele majoritar musulmane. Am declarat că Isus va merge printre ei „făcând bine şi
vindecând tot”. Şi, bineînţeles, Isus veghează asupra celor care cred în El şi strigă şi proclamă că El
este Mesia, Domnul înviat şi Mântuitorul.
Prin faptul că Isus şi-a dat trupul şi sângele ca adevărată hrană, el a vrut să dea credincioşilor
propria sa viaţă şi putere spirituală, aşa încât, răstigniţi cu El, să poată spune ca Sf. Paul: „Nu mai
trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine” (Gal 2, 20). Prin Euharistie, Isus uneşte Biserica sa şi împlineşte
o misiune crucială: aceea de a predica Vestea cea bună ca mărturie, aşa încât Duhul Sfânt să atingă
inimile celor convertiţi şi „să adauge în fiecare zi la numărul lor pe cei ce sunt mântuiţi” (Fp 2, 47).
„Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (In 13,
35)
Întrebări pentru discuţii:
1. Euharistia este în inima vieţii tale zilnice pentru o relaţie privilegiată cu Isus?
2. Ce oferi la Liturghie cu sfintele specii ca dar concret al tău personal?
3. Sacramentul reconcilierii este o parte a practicii tale spirituale, împreună cu împărtăşania?
4. Ce roade produce Euharistia în viaţa ta, în angajarea ta în misiunea creştină şi în sfinţirea ta?
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ICCRS are plăcerea să vă prezinte:
Crucea Reînnoirii
B

A

Speranţa noastră este ca toţi cei care au experimentat Botezul în Duhul Sfânt să poarte acest simbol, ca
mărturie a puterii Duhului Sfânt în vieţile lor. Să vedem împreună 4 motive pentru a o purta şi folosi:
A. Revărsarea sângelui şi a apei din coasta lui Isus răstignit, simbolizează revărsarea Duhului
Sfânt.
B. Cuvintele „Veni Creator Spiritus” exprimă rugăciunea noastră ferventă pentru revărsarea
continuă a Duhului Sfânt
C. Purtându-o ca pe o insignă sau cu lănţişor, înseamnă „aparţin”. Când îi vei vedea şi pe alţii
purtând acelaşi simbol, vei recunoaşte apartenenţa la aceeaşi comunitate. Un simbol unicat va
determina oamenii să pună întrebări. Acesta va reprezenta pentru tine o minunată oportunitate
de a evangheliza!
D. Folosirea acesteia dă mărturie a implicării tale în Mişcarea de Reînnoire a Duhului Sfânt în
Biserica Catolică.
O mare oportunitate pentru tine în răspândirea „Crucii Reînnoirii”: vânzarea acestui articol; pe lângă
faptul de a sprijini Ministerul tău sau Organizaţia de Slujire, va ajuta la fondarea lucrării ICCRS-ului şi
a Ministerelor afiliate ale Reînnoirii în lume.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi pagina noastră web: www.iccrs.org
Fax: (514) 695-2108 sau prin poştă: „Crucea Reînnoirii, 15 Kirkland Blvd. Unit 108, Kirkland, OK,
Canada H9J 1N2”
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Întrebări către RCC
Vă rugăm să ne trimiteţi întrebările voastre la
newsletter@iccrs.org sau prin fax la : (0039).06-69887530
1. Avem o persoană în grup care pare că totdeauna are nevoie să fie în centrul atenţiei.
Ori domină conversaţia, ori plânge mult în timpul rugăciunii, vorbind despre toate problemele
sale. Ştim că Isus vrea să iubim acea persoană, dar totuşi ne distruge grupul! Ce putem face?
Mai întâi, dă-mi voie să te laud pentru preocuparea ta referitoare la prietenul tău. Ar fi fost mai
comod să nu-l iei în seamă, dar, aşa cum ne-a poruncit Isus, te îngrijeşti de „ultimul dintre aceştia
mici”. Dumnezeu să te binecuvânteze pentru aceasta.
Trebuie să te provoc însă la un comentariu. Ai spus că acest individ „distruge grupul”. Nu cred
că aceasta este atitudinea cea mai folositoare pentru a descrie această situaţie. Ca să fim clari, această
persoană prezintă unele provocări reale pentru grupul tău, dar a o vedea ca „distrugând” pune întreaga
situaţie într-un context de adversitate: ceva ce vrei să eviţi. Adeseori, Domnul permite să se întâmple
aceste lucruri pentru a ne provoca să creştem şi să ne maturizăm.
Astfel de lucruri vor continua să se întâmple atâta timp cât persoanele umane se vor întâlni
împreună. Este responsabilitatea şi rolul liderilor să evalueze corect situaţia şi să se ocupe de ea, astfel
încât să fie şi iubitori, şi corecţi cu toţi cei implicaţi. Responsabilitatea pentru binele grupului îi revine
liderului, nu individului care creează probleme. În orice eveniment să nu căutăm să blamăm, ci mai
degrabă să găsim soluţii.
Există două căi de abordare a acestei provocări: prima este preferată... şi este vorba de o
schimbare interioară a individului.
A doua metodă, chiar dacă nu e cea mai bună soluţie, poate să funcţioneze şi ea... este un
control asupra comportamentului individului.
Prima metodă este să abordăm lucrarea interioară a persoanei tulburate. Încercăm să aflăm de
ce are atâta nevoie de atenţie. Este profund rănită? Nu primeşte atenţie acasă? Are nevoie de atenţia
tuturor?
La aceste întrebări se poate răspunde printr-o îndrumare profesională combinată, rugăciune de
vindecare interioară şi mult timp de discuţie unu-la-unu cu persoana.
Uneori, persoana are nevoie de mai multă slujire interioară în profunzime, decât poate oferi
întâlnirea de rugăciune săptămânală. Pot fi necesare un timp şi o slujire suplimentare faţă de întâlnirile
obişnuite cu grupul.
De multe ori, când oamenii acţionează ieşit din comun în grup, ne fac să înţelegem că au o
nevoie mai profundă. Dacă încercăm să abordăm acea nevoie cu răbdare şi rugăciune şi s-o rezolvăm,
schimbările interne din acea persoană pot fi dramatice.
Aceasta este calea ideală, care ajută persoana tulburată şi readuce ordinea în întregul grup.
Aceasta e o soluţie victorioasă.
Uneori, totuşi, lucrurile nu merg atât de bine cât am dori. Din anumite motive, persoana nu
este deschisă să intre în inima problemei ori există un alt blocaj în calea vindecării. Ce e de făcut în
acest caz?
Următoarea soluţie oportună este să încercăm să ajutăm persoana să-şi controleze
comportamentul exterior, aşa încât să nu supere grupul. Acest lucru poate fi făcut pe mai multe căi:
puteţi spune persoanei în mod clar că nu pot vorbi mai mult de trei minute şi dacă nu reuşesc, li se va
cere politicos să se aşeze. Probabil că aveţi un „îngeraş” (o persoană matură, iubitoare, care are
experienţa de a se ocupa cu persoanele), care să stea cu ei în timpul rugăciunii, iar dacă aceştia încep să
aibă un comportament anormal, să-i conducă politicos afară şi să-i slujească într-un alt loc. Trebuie să-i
13

spuneţi persoanei că dacă vor putea să parcurgă întâlnirea fără să-i deranjeze pe ceilalţi, după
terminarea rugăciunii vor avea parte de slujirea specială a unei echipe.
Daţi oamenilor directive clare. Puteţi spune ceva de genul: „Să ne deschidem acum unui
moment de ascultare a Domnului. Dacă vreţi, puteţi să rămâneţi în picioare, e în regulă..., dacă aveţi
nevoie să vă aşezaţi, e bine şi aşa, dar vă rog să ne pregătim în linişte inimile pentru ce urmează să
auzim”. Apoi, foarte încet, păstraţi un murmur de rugăciune. Acest lucru ajută să păstrăm o atitudine de
rugăciune în cadrul grupului.
Această soluţie pare să fie mai degrabă mecanică sau strictă, dar unii oameni au adevărată
nevoie de graniţe clar stabilite şi să le fie foarte clare consecinţele.
Evident, prima soluţie - schimbarea internă - este preferată, dar graniţele externe îi permit
persoanei să rămână în grup. Din fericire, rămânând într-o comunitate iubitoare, continuând să asculte
cuvântul Domnului şi rămânând pătrunsă în rugăciune, persoana poate progresa până când va fi mai
deschisă la transformarea interioară.
Oricare metodă o folosiţi, însoţiţi totul cu rugăciune şi post. Este uimitor cum transformă
lucrurile. Persoana cu probleme fie devine deschisă sfatului, fie i se înmoaie inima, fie problema se
rezolvă în mod „miraculos” de la sine. De asemenea, atunci când tratăm cu o persoană, să ne amintim
că nu va fi niciodată perfectă (în această viaţă) şi nici noi nu suntem. Puţină răbdare, compasiune şi
puţin umor vor păstra trupul lui Cristos împreună.
2. Am auzit recent că în zilele de început ale RC, ne numeam adesea Penticostali
Catolici... De ce ne-am schimbat numele?
Mandatul ICCRS
(continuare din numărul trecut)
ICCRS a fost recunoscută ca personalitate juridică în 14 septembrie 1993 de către Consiliul
Pontifical pentru Laici (decretul nr. 1565/93/AIC-73).
Papa Ioan Paul II a reafirmat recent acest mandat: „Sarcina ICCR-ului este de a coordona şi
promova schimbul de experienţă şi reflecţiile dintre comunităţile Carismatice Catolice din lume.”
(aprilie 2000)
Mai mult, Sfântul Părinte a afirmat: „Sunt sigur că pentru maturizarea conştiinţei ecleziale în
diferitele comunităţi carismatice din lume, ICCRS poate avea un rol important.”
ICCRS a fost îndemnat de Papa Ioan Paul II să ajute RCC să se mişte spre o maturitate
eclezială, caracterizată prin sfinţenia vieţii, fidelitate faţă de Magisteriul Bisericii, loialitate şi supunere
faţă de Păstori, prin participare activă la misiunea de evanghelizare şi sfinţire a Bisericii şi printr-o
mărturie dinamică a prezenţei membrilor săi în lume.
ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services
„FORMAREA RESPONSABILILOR”
Este un supliment al Buletinului ICCRS
Reproducerea unui articol din Buletinul ICCRS este autorizată, cu condiţia ca ICCRS să fie citat ca
sursă.
ICCRS - Palazzo della Cancelleria
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