Milano, 20 decembrie 2016

Dragi prieteni,
Ce bucurie să pot împărtăși cu voi toți scrisoarea semnată de papa Francisc, pe care am
primit-o de la el împreună cu binecuvântarea sa personală!
Papa ne mulțumește pentru ofertele adunate în timpul pelerinajelor pe care le-am făcut la
sanctuarele mariane din întreaga lume, cu ocazia Anului cel Sfânt al Milostivirii, și pe care i leam trimis pentru acțiunile sale de caritate.
Dar papa Francisc nu s-a limitat doar la a ne mulțumi, de fapt a dorit și să ne arate încotro
trebuie să ne îndreptăm privirea ca să ne putem continua drumul, astfel încât să «mărturisim cu
curaj autenticitatea vieții creștine».
Vă cer să citiți cu atenție scrisoarea, să o faceți să devină subiectul meditațiilor voastre, să vă
ajutați s-o înțelegeți tot mai mult cu ajutorul prietenilor, în grupurile de Fraternitate, ca să punem
bine la păstrare conținutul ei.
Dumnezeu nu încetează niciodată să ne uimească. Cum să nu fim impresionați și
recunoscători pentru acest cadou neașteptat din partea unui tată, care ține atât de mult la destinul
fiilor săi!
Îmi doresc ca Cristos să ne găsească, pe fiecare dintre noi, disponibili față de modalitatea pe
care a ales-o să ne vină în întâmpinare în acest Crăciun al vieții noastre. Nu e scontat: așa cum
don Giussani ne-a atenționat mereu în perioada de Advent, noi putem aștepta venirea Sa, dar fără
să iubim cu adevărat modalitatea prin care El decide să vină de fiecare dată.
Să îi cerem Fecioarei să ne deschidă, așa cum este ea deschisă, în fața surprizei prin care
Misterul ne vizitează azi.
Vă recomand să nu lăsați să treacă nicio zi fără o rugăciune pentru papa Francisc, așa cum i-a
cerut fiecăruia dintre noi.
Vă urez un Crăciun Fericit.
Al vostru
Julián Carrón

D.S.M., 30 noiembrie 2016

Reverende Don Julián,
Vă mulțumesc dumneavoastră și întregii Fraternități Comunione e Liberazione pentru ofertă,
cea pe care ați adunat-o în timpul pelerinajelor, pe care cu generozitate ați dorit să mi-o trimiteți
pentru Operele Carității.
Mă unge la suflet și mă consolează mult să știu că din mai bine de două sute de Sanctuare
mariane din Italia și din lume, multă lume a luat drumul milostivirii în spiritul împărtășirii cu cei
nevoiași. Într-adevăr, săracii ne amintesc esențialul vieții creștine. Sfântul Augustin învață:
«Există unii oameni care își împart cu mai mare ușurință toate bunurile săracilor, mai degrabă
decât să devină ei înșiși săraci în Dumnezeu». Această sărăcie e necesară pentru că descrie ceea
ce avem cu adevărat în suflet: nevoia de El. De aceea mergem la cei sărmani, nu pentru că știm
deja că sărmanul e Isus, ci ca să ne întoarcem la a descoperi că acel chip sărman e Isus. Sfântul
Ignațiu de Loyola adaugă la rândul său că: «sărăcia e mamă și zid. Sărăcia generează, e mamă,
generează viață spirituală, viață de sfințenie, viață apostolică. Și e zid, apără. Câte dezastre
bisericești au început din lipsa sărăciei».
Într-o lume rănită de logica profitului care produce noi forme de sărăcie și dă naștere culturii
deșeurilor, nu renunț la invocarea harului unei Biserici sărace și pentru săraci. Nu e un program
liberal, ci un program radical pentru că înseamnă o întoarcere la origini. Revenirea la origini nu e
o repliere asupra trecutului, ci e forță pentru un început curajos orientat spre ziua de mâine. E
revoluția duioșiei și a iubirii. De asta vă cer și vouă să alăturați intențiile voastre în această
direcție. Vă urez să lucrați cu seninătate și cu rodnicie, și să mărturisiți cu curaj autenticitatea
vieții creștine.
Tuturor și fiecăruia, vă trimit din inimă binecuvântarea Domnului.
Vă rog frumos, nu uitați să continuați să vă rugați pentru mine.
Francisc
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