MESAJUL 19
„Reînnoirea Carismatică este un dar pentru Biserică”*
Audienţa Papei Ioan Paul al II-lea cu membrii Comitetului Slujirii Naţionale
şi ai Consiliului Asociaţiei Italiene „Rinnovamento nello Spirito Santo”, Roma, 14 martie 2002

Dragi fraţi şi surori,
Vă salut cu mare bucurie, reprezentanţi ai Grupului Reînnoirii în Duhul Sfânt, cu
ocazia celei de-a XXX-a aniversări a prezenţei voastre în Italia. Îl salut pe coordonatorul
Comitetului Slujirii Naţionale şi pe cei care îl asistă.
Mă gândesc cu plăcere la întâlnirea pe care am avut-o cu voi în anii trecuţi: de la
prima - cu ocazia Solemnităţii Cristos Regele în 1980 -, la întâlnirea noastră din 1998, în
timpul vegherii din ajunul Rusaliilor, cu mişcările ecleziale şi cu noile comunităţi. Nu
pot să uit nici contribuţia „Reînnoirii în Duh” din timpul Marelui Jubileu al anului 2000,
în special ajutorul dat tinerilor şi familiilor, pe care i-am selectat ca „ţinte” prioritare
pentru implicarea mea pastorală, încă de la începutul Pontificatului meu.
Aş dori să mulţumesc şi directorilor voştri pentru dorinţa lor de a da Reînnoirii un
accent categoric cu privire la colaborarea cu ierarhia şi cu liderii altor mişcări, asociaţii şi
comunităţi.
Da! Reînnoirea în Duh poate fi considerată un dar special al Duhului Sfânt pentru
Biserica din timpul nostru. Născută în Biserică şi pentru Biserică, mişcarea voastră este
una în care, urmând lumina Evangheliei, membrii trăiesc întâlnirea vie cu Isus,
fidelitatea faţă de Dumnezeu în rugăciunea personală şi comunitară, ascultarea
încrezătoare a Cuvântului Său şi o redescoperire vitală a Sacramentelor, fără să mai
vorbim şi despre curajul în încercări şi speranţa în suferinţe.
Iubirea pentru Biserică şi supunerea faţă de Magisteriul ei - în procesul maturizării
din Biserică, susţinut de o solidă şi permanentă pregătire -, sunt semne relevante ale
intenţiei voastre de a evita riscul de a favoriza, inconştient, o experienţă pur emoţională
a divinului, o urmărire excesivă a „extraordinarului” şi o închidere în sine care v-ar
putea diminua impactul apostolic.
Cu această ocazie specială, doresc să binecuvântez trei proiecte pe care le-aţi
lansat, care trimit grupurile şi comunităţile Reînnoirii în Duh „din Cenacol” în afară, cu
ardoare misionară generoasă.
În primul rând mă refer la sprijinul vostru pentru „implantatio Ecclesiae in
Moldavia”, în colaborare strânsă cu Fundaţia „Regina Pacis” din Arhidieceza de Lecce,
constituind o comunitate misionară, asociată cu Dieceza de Chişinău. Îi salut cu
afecţiune pe păstorii acelor Comunităţi Ecleziale: Arhiepiscopul Cosmo Francesco Ruppi
şi Episcopul Anton Coşa şi pe ceilalţi episcopi care iau parte la această întâlnire.
Un alt proiect important este lucrarea voastră de îndrumare spirituală în sanctuare
mariane, locuri privilegiate ale Duhului, care vă dau ocazia de a oferi pelerinilor căi de
aprofundare a credinţei lor şi de reflecţie spirituală.
Apoi este proiectul „Rugul aprins”, care este o invitaţie la adoraţie perpetuă, zi şi
noapte. Aţi vrut să promovaţi această iniţiativă adecvată pentru a-i ajuta pe credincioşi
„să se întoarcă în Cenacol”, pentru ca, uniţi în contemplarea misterului euharistic, să
poată mijloci prin puterea Duhului pentru unitatea deplină a creştinilor şi pentru
convertirea păcătoşilor.
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Acestea sunt trei domenii diferite ale activităţii apostolice, în care experienţa
voastră poate oferi o mărturie foarte providenţială. Domnul să vă călăuzească munca şi
să facă astfel încât hotărârile voastre să nască roade bogate pentru voi şi pentru Biserică.
În ultima analiză, toate activităţile voastre de evanghelizare tind să întreţină în
Poporul lui Dumnezeu o creştere constantă în sfinţenie. Într-adevăr, sfinţenia este
prioritatea fiecărei epoci, deci şi a timpului nostru. Biserica şi lumea au nevoie de sfinţi,
iar noi înşine devenim mai sfinţi pe măsură ce permitem Duhului Sfânt să ne modeleze
după chipul lui Cristos. Acesta este secretul experienţei regeneratoare a „efuziunii
Duhului Sfânt”, o experienţă tipică ce defineşte procesul de creştere propus membrilor
grupurilor şi comunităţilor voastre. Sper din toată inima ca Reînnoirea în Duh să fie un
adevărat „gimnaziu” în Biserică, pentru rugăciune, asceză, virtute şi sfinţenie.
Continuaţi mai ales să iubiţi şi să răspândiţi iubirea pentru rugăciunea de laudă,
forma de rugăciune care recunoaşte într-un mod mai imediat că Dumnezeu este
Dumnezeu; îl laudă pentru El însuşi, îi dă slavă pentru cine este El, mult înainte de a ne
gândi la ceea ce face El1.
În vremurile noastre este o mare foame de speranţă; faceţi-l cunoscut şi iubit pe
Duhul Sfânt. Ajutaţi să învie acea „cultură a Rusaliilor”, singura care poate face rodnică
civilizaţia iubirii şi poate aduce coexistenţă prietenească între oameni. Niciodată să nu
obosiţi a vă ruga cu insistenţă arzătoare: „Vino Duhule Sfinte! Vino! Vino!”.
Maica Sfântă a lui Cristos şi a Bisericii, Fecioara aflată în rugăciune în Cenacol, să
fie întotdeauna cu voi! Binecuvântarea pe care v-o dau din inimă vouă şi tuturor
membrilor Reînnoirii în Duh să meargă şi ea cu voi!
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