
 
 
 

Viața presează! 
Propunere de vară pentru absolvenții de liceu și de facultate 

 
 

Este un an plin de evenimente neprevăzute, acest 2020. Covid-19 a perturbat ritmul 
obișnuit al vieții noastre împreună. Am văzut cum acest eveniment a afectat în ultimele luni 
gesturile obișnuite ale companiei noastre. Dar nu s-a terminat. Acum, în ciuda faptului că s-
a încheiat perioada de completă izolare, totuși încă nu ni se permite să trăim gesturile 
obișnuite de vară (vacanțe comunitare, Meetingul etc). Și din cauza indicațiilor sanitare care 
trebuie respectate, va fi imposibil să organizăm pelerinajul la Czestochowa, un gest atât de 
drag absolvenților de liceu si de facultate, după cum se vede din faptul că dorința de a 
participa nu a scăzut în timp.  
 

Dar viața nu se oprește. De fapt, este chiar mai presantă!  Imposibilitatea de a face 
pelerinajul la Czestochowa nu a suprimat nevoia ireductibilă care a fost la originea sa: 
mulțumind pentru experiența trăită, să privim întrebarea despre propria viață într-un moment 
de pasaj atât de decisiv precum bac-ul sau licența. În mod paradoxal, în viețile multor oameni 
pandemia a scos la iveală, în mod mai energic, urgența de a nu-și întoarce privirea în altă 
parte. 

De fapt, deciziile care urmează să fie luate nu oferă niciun răgaz: de la a alege ce să 
studieze și alegerea universității celei mai potrivite, în ceea ce-i privește pe absolvenții de 
liceu  - inclusiv decizia de a trăi în apartament sau nu -, la căutarea unui loc de muncă, în 
ceea ce-i prievște pe absolvenții de facultate, cu toate sentimentele de amețeală pe care 
consecințele lockdown-ului le-a provocat în viața fiecăruia.  
 

Toate aceste decizii sunt legate de exigența unei clarificări personale față de propria 
vocație: ce rost am eu pe pământ? Cum pot deveni util?  
 

În aceste luni ne-am invitat reciproc să verificăm marea ipoteză de lucru pe care ne-a 
oferit-o don Giussani pentru a fi cu adevărat oameni într-o astfel de circumstanță 
provocatoare: «să trăim întotdeauna, în mod intens realul» (Sensul religios, Ed. 
Arhiepiscopiei Romano-catolice, București 2000, p.169). Ce verificare am făcut? Ce ați 
descoperit esențial pentru a face față noii etape a călătoriei care se deschide înaintea voastră, 
adică începutul universității sau intrarea în lumea muncii? Acestea erau întrebări pe care le-
ați fi putut aprofunda mergând spre sanctuarul Maicii Domnului. Și sunt aceleași care vă pot 
însoți în această vară de ieșire progresivă din izolare, în funcție de  țări, în acest prezent care 



vă este dat de trăit. Acest moment special este o oportunitate prețioasă pentru redescoperirea 
nevoii voastre adevărate și a celor care vă sunt tovarăși în această călătorie. 
 

Deci, cum putem folosi timpul verii  - în acest an, în care nu putem face pelerinajul 
obișnuit la Czestochowa  - astfel încât acest timp să devină totuși util pentru viața noastră?  
Cum să nu pierdem bogăția de viață și de motive, câștigată în aceste luni de izolare și în anii 
de școală și universitate, tocmai în legătură cu întrebarea despre vocație care este atât de 
presantă în voi? «Viața este o vocație», ne-a spus don Giussani, adică o chemare a Misterului. 
În mijlocul tuturor vocilor care, în acest moment de trecere, se strecoară în inima ta pentru a 
te trage într-o parte sau alta, de obicei datorită unor calcule sau în vederea unui avantaj, nu 
există niciun lucru mai decisiv decât interceptarea vocii unice a idealului, vocea unică a Celui 
căruia îi pasă de toată umanitatea voastră fiindcă el v-a făcut pentru un destin de fericire. 
 

Ca ajutor ca să puteți folosi timpul liber al verii pentru a trăi ca niște oameni provocările 
pe care nici măcar Covid-19 nu le-a putut suprima, ni s-a părut util să vă propunem să lucrați, 
personal sau împreună cu cineva, în funcție de posibilități, pe anumite texte pe care le-am fi 
folosit în pelerinajul la Czestochowa. 

Textele sunt: Vocea unică a idealului  (Edizioni San Paolo - 2018) și notițele de la  
întâlnirea cu elevii de clasa a XII-a, din februarie, intitulată «Dar ce rost am eu în lume?» 
(publicație online, site-ul CL). 
 

La sfârșitul verii, marți, 1 septembrie, la ora 20.30, vom face o adunare „la distanță” 
ca să ne mărturisim munca depusă de fiecare. Indicațiile de participare vor fi comunicate de 
către secretarii GS și CLU pe canalele obișnuite.  
 

Dacă doriți să trimiteți propria contribuție, puteți face acest lucru scriind la: 
1settembre@comunioneliberazione.org 

 
Să aveți o vară bună și drum bun! 

 
 Julián Carrón 

      
 
 
 
 
 
 
Milano, 27 iulie 2020 
 


