
 
 

Komunikat prasowy 
15. rocznica śmierci ks. Giussaniego 

i 38. Rocznica papieskiego uznania Bractwa CL 
Msze święte we Włoszech i w świecie 

 
Z okazji 15. rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. Luigiego Giussaniego (22 lutego 2005 r.) i 38. 
rocznicy papieskiego uznania Bractwa Comunione e Liberazione (11 lutego 1982 r.) zostaną 
odprawiane Msze św. we Włoszech i w świecie pod przewodnictwem kardynałów i biskupów 
Intencja Mszy św. jest następująca: 
„Abyśmy	 wierni	 charyzmatowi	 księdza	 Giussaniego,	 w	 przynależności	 do	 życia	 Kościoła	 Świętego,	 mogli	
podejmować	 zaproszenie	 papieża	 Franciszka	 do	 «kroczenia	 za	 Jezusem,	 słuchania	 każdego	 dnia	 Jego	
wezwania»,	 które	 dociera	 do	 nas	 przez	 Jego	 świadków.	 Ofiarując	 nasze	 życie	 Papieżowi	 i	 braciom	 w	
człowieczeństwie,	 prośmy	 Ducha	 Świętego,	 aby	 spotkanie	 z	 Chrystusem	 stawało	 się	 coraz	 bardziej	
całkowitym	horyzontem	naszego	życia	i	realną	formą	każdej	relacji”. 

Mówiąc o kontekście, w którym chrześcijanie są powołani do życia wiarą, ks. Julián Carrón 
(przewodniczący Bractwa CL) stwierdził niedawno: „Ileż razy w ostatnich latach mówiliśmy sobie 
– posługując się słowami papieża Franciszka – że przeżywamy rzeczywistą „epokową przemianę”. 
Przejawy owej radykalnej zmiany są coraz bardziej widoczne w relacjach między ludźmi, w 
społeczeństwie, w instytucjach i pod każdą szerokością geograficzną. Z kolei w Krajach o 
tradycyjnej kulturze chrześcijańskiej coraz wyraźniej widać, że kontekst społeczny nie jest już w 
stanie podtrzymywać wartości chrześcijańskich, które przez wieki charakteryzowały życie osób. Ta 
głęboka przemiana, przez którą przechodzimy, jest dla nas wielką prowokacją, by niczego z góry 
nie uważać za oczywiste i zmusza nas do codziennego zadawania sobie pytania o naszą nadzieję, o 
to, co pozwala nam wstać rano, iść do pracy, kochać, nie gorszyć się naszymi ograniczeniami, 
stawiać czoło życiu bez lęku i przemocy w relacjach. [...] Wspierajmy jedni drugich wzajemnym 
świadectwem, aby ta okoliczność nie osłabiła pasji komunikowania Chrystusa, wzniecając blask 
Jego piękna wobec wielu młodych ludzi, którzy niekiedy po omacku poszukują czegoś, co by 
zaspokoiło ich najbardziej ludzkie wymogi”. 
 
Zaktualizowana lista celebracji Mszy św. znajduje się na stronie www.clonline.org. Oto niektóre z 
nich: 
 
Rzym, kard. Pietro Parolin, 22 lutego; Mediolan, abp Mario Delpini, 4 marca; Perugia, kard. 
Gualtiero Bassetti, 10 lutego; Bolonia, kard. Matteo Zuppi, 24 lutego; Genua, kard. Angelo 
Bagnasco, 13 lutego; Florencja, kard. Giuseppe Betori, 17 lutego; Neapol, kard. Crescenzio Sepe, 
9 lutego; Turyn, abp Cesare Nosiglia, 19 lutego; Palermo, abp Corrado Lorefice, 24 lutego; Nowy 
Jork, abp Christophe Pierre, 16 lutego; Moskwa, abp Paolo Pezzi, 25 lutego; Madryt, kard. Carlos 
O. Sierra, 22 lutego; Barcelona, kard. Juan José Omella, 9 lutego; Lizbona, kard. Manuel 
Clemente, 11 lutego; Dublin, abp Diarmuid Martin, 19 lutego; Chicago, abp Mark Bartosic 22 
lutego; Budapeszt, kard. Peter Erdö, 7 lutego; Buenos Aires, kard. Mario Poli, 14 lutego; Rio de 
Janeiro, kard. Orani Joao Tempesta, 2 marca; Lima, abp Guillermo Elias Millares, 11 lutego; 
Bogota, abp Luis Ali Herrera, 23 lutego; Wiedeń, abp Pedro Lopez Quintana, 21 lutego; Wilno, 
abp Gintaras Linas Grusas, 15 lutego; Montreal, abp Christian Lépine, 22 lutego; Tunis, abp Ilario 
Antoniazzi, 14 lutego; Mauritius, kard. Maurice Piat, 21 lutego. 
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