Milano, 23 martie 2020

Dragi prieteni,
Sâmbăta trecută, în data de 21 martie, a avut loc, la Milano, Diaconia centrală a Fraternității,
deoarece, așa cum este prevăzut în Statut, odată cu expirarea mandatului, trebuia ales președintele.
În toiul urgenței determinate de Coronavirus, ne-am întrebat, evident, dacă era potrivit să
facem această Diaconie, sau era mai bine s-o amânăm. Am considerat că președintele este călăuza
mișcării și de aceea trebuie să fie deplin legitimat să își desfășoare rolul de conducător, în
deplinătatea exercitării prerogativelor ce îi sunt desemnate de Statut. Neputând să ne imaginăm cât
va dura această urgență, și deci fără să știm pe ce dată am fi putut amâna Diaconia, am considerat
că nu era oportun ca mișcarea să fie condusă prea mult timp de un președinte în regim prelungit
de prorogatio. Deci, odată ce am verificat că sunt îndeplinite condițiile legale, organizatorice și
logistice, am decis să confirmăm întâlnirea Diaconiei.
Pusesem în discuție alegerea președintelui cu un an în urmă, în timpul Diaconiei din data de
23 martie 2019: «Eu nu aș vrea», am spus atunci, «să ajungem la expirarea mandatului ca și cum
ar fi un gest formal, fără să ne dăm timpul ca să ne pregătim pentru acest moment cu ajutorul unor
dialoguri profunde între noi. Dacă nu ne gândim din timp la o alternativă posibilă, e ca și cum nu
ar exista o altă posibilitate decât să continuăm cu „ceea ce știm deja”. E fix ceea ce eu n-aș vrea în
ruptul capului! De aceea vă propun chiar de acum să începem un proces de dialog în vederea unei
scadențe care ne privește pe toți, care privește întreaga mișcare, și, mai ales, pe noi, care suntem
chemați să îndeplinim această responsabilitate fundamentală pentru viața tuturor. [...] Înainte de a
ne gândi la niște nume, este vorba de a privi viața poporului nostru, întrebându-ne: de ce anume
are nevoie, care sunt urgențele pe care le vedem, cum înfruntăm provocările în fața cărora ne
aflăm?».
Astfel, după un an de pregătiri, am ajuns la momentul votului. Diaconia a decis în unanimitate
realegerea mea.

După ce le-am mulțumit tuturor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o din nou, am
acceptat această responsabilitate cu aceeași disponibilitate cu care am răspuns din prima clipă la
chemarea lui don Giussani și cu singura dorință de a urma planul Altcuiva. Conștient fiind de
limitele mele, îmi doresc să continui să servesc inițiativa Celui care este adevăratul protagonist a
ceea ce trăim. Niciunul dintre noi, de fapt, nu ar fi în stare să genereze ceea ce vedem că se întâmplă
în noi și în jurul nostru. Rămânem cu toții cu adevărat stupefiați în fața marii bogății de viață, de
inițiative, de noutate acum, într-un moment deosebit de provocator, într-o epocă în care nihilismul
abundă peste tot. Mai ales, în circumstanța dramatică pe care o trăim acum, se vede foarte clar cum
parcursul educativ din care facem parte generează persoane în stare să stea în fața provocărilor,
fără să cedeze în fața fricii și a golului.
Vă cer să vă rugați pentru mine, pentru ca eu să pot fi cu totul disponibil să urmez ceea ce
Domnul vrea să înfăptuiască în mijlocul nostru. Eu vreau să fiu primul care urmează semnele
victoriei lui Cristos în viața celor pe care îi alege El. Vă cer, de asemeni, să vă rugați pentru ca toți,
împreună, urmând harul carismei și cu ajutorul pe care don Giussani ni-l va da din ceruri, să putem
răspunde misiunii pentru care Spiritul a generat în lume darul carismei, care, sunt tot mai convins
că este esențială azi pentru viața noastră, a Bisericii și a lumii.
Profit de această ocazie pentru a face un apel la fiecare dintre voi. Așa cum deja e evident,
urgența sanitară gravă provocată de Covid-19 are repercusiuni la nivelul economiei și a vieții
multora din Italia și din numeroase țări din întreaga lume. În consecință, Fraternitatea va fi chemată
să susțină multe nevoi care apar printre noi. În aceste zile atât de dramatice simțim cu toții mai vie
dorința de a veni în ajutorul multor nevoi deja existente și care vor apărea în viitorul apropiat. Ca
să ne ajutăm să stăm în fața nevoii și a dorinței pe care o trezește, concepând și trăind fiecare
detaliu ca având legătură cu totul, vă cer să evaluați cu foarte mare seriozitate angajamentul pe
care fiecare și l-a luat sau pe care intenționează să-l reia față de acel instrument cu care mișcarea
ne-a educat dintotdeauna în vederea «concepției comunionale a bunurilor deținute», Fondul
comun, astfel încât Fraternitatea să poată ține piept, în limitele posibilului și ținând cont de toți
factorii în joc, diferitelor nevoi care vor apărea.
În acest moment atât de deosebit prin care Misterul ne face să trecem, vreau să exprim
apropierea mea și a întregii mișcări față de cei care sunt implicați în prima linie (asistenți medicali,
medici și cei care lucrează în servicii de orice natură), față de bolnavi și față de cei care și-au
pierdut persoane dragi. Ce mirare să putem trăi și oferi totul fiind cerți de Cristos prezent!
Al vostru, don Julián Carrón

