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Adunarea Generală CRSM-CSMR a fost găzduită în acest an la Mănăstirea Călugărilor
Carmelitani din Luncani, având tema: „Reflecție actuală asupra Vieții Consacrate din
România”. A fost al treilea an când cele două Conferințe a Superiorilor și Superioarelor
Majore ale Congregațiilor religioase din România s-au reunit împreună. Tema acestui an
se înscrie într-un parcurs de trei ani de analiză a vieții consacrate, stabilit de cele două
consilii reunite la Cluj în decembrie 2013: percepție-reflecție-acțiune. Printr-o
coincidență providențială, acest program se sincronizează cu proclamarea de către
Biserică a anului 2015 ca An dedicat Vieții Consacrate, și care va fi continuat de Anul
Jubiliar al Milostivirii.
Acum am dorit să reflectăm asupra identității personale și comunitare, precum și a
misiunii vieții consacrate din România. În această reflecție am fost ajutați de prezența
Preasfințitului Florentin Crihălmeanu, responsabil al Conferinței Episcopilor din
România cu Viața Consacrată, care în deschiderea Adunării Generale ne-a punctat trei
priorități în contextul actual: structurarea tematică a trieniului nostru ca MemorieIdentitate-Misiune; receptivitatea Vieții Consacrate la apelul papei Francisc de primire a
refugiaților în comunitățile și operele noastre, precum și pregătirea Anului Jubiliar al
Milostivirii la nivel congregațional și apostolic.
Partea centrală a Adunării Generale 2015 a constituit-o întâlnirea cu Monseniorul José
Rodriguez Carballo OFM, Secretarul Dicasterului pentru Institutele de Viața Consacrată
și Societățile de Viață Apostolică. În predica sa, ne-a reamintit de legătura dintre
scrisoarea de deschidere a Anului Vieții consacrate și documentul papei Ioan Paul al IIlea Novo Millenium Ineunte, acolo unde se vorbește despre dimensiunea spirituală a
axei temporale: trăirea trecutului cu recunoștință, a prezentului cu pasiune, și a viitorului
cu speranță.
În conferința ținută, după ce a îndepărtat interpretările pesimiste și optimiste asupra
Vieții Consacrate, Monseniorul Carballo a propus o privire realistă dar plină de
speranță: e adevărat că trăim un moment de criză al Vieții Consacrate, însă acest timp de
„iarnă” ne cere să redescoperim rădăcinile acestei vieți: consacrarea, fraternitatea din
comunități și spiritul misiunii. Două atitudini esențiale ne permit înfruntarea acestei
crize și acestei ierni a vieții consacrate: discernământul și luciditatea!
În cadrul CRSM au avut loc alegerile membrelor noului Consiliu prezidențial: sr.
Regina Birou SFMA - președinte, sr. Lenuța Băcăoanu SCMP - vicepreședinte, și
consilierele: sr. Patricia Rediu CJ, sr. Viviana Radu SP și sr. Ruth Casey FCJ.
Răspunsurile interlocutorilor noștri au dat naștere unui dialog sincer și deschis, pe care
dorim să-l continuăm în comunitățile noastre pentru a trăi în mod autentic și rodnic anul
vieții consacrate. În concret, dorim să adâncim rădăcinile chemării noastre profetice, să
ne deschidem mai mult colaborării inter-congregaționale și cu laicii, răspunzând creativ
astfel semnelor timpului, dar și fideli identității carismelor asumate.
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