
 
 

 

Mediolan, 27 lipca 2021 

 

 

 

Najdrożsi Przyjaciele, 

 

jak wiecie, po opublikowaniu dekretu generalnego, wydanego przez Dykasterię ds. 

Świeckich, Rodziny i Życia, dotyczącego sprawowania władzy w ramach międzynarodowych 

stowarzyszeń wiernych, natychmiast zakomunikowałem prefektowi Dykasterii kardynałowi 

Farrellowi naszą pełną gotowość do postępowania zgodnie z przedstawionymi wymaganiami. 

Pragnę zatem poinformować Was o podjętych dotychczas krokach oraz o tych, które zamierzamy 

podjąć w tym kierunku. 

 

W ostatnich tygodniach Zarząd Bractwa wraz z kilkoma znawcami prawa podjęli 

intensywną refleksję nad wymogami prawnymi niezbędnymi do uregulowania czasu trwania 

mandatów w centralnym organie zarządzającym Bractwem, a także sposobami uczestnictwa w 

mianowaniu członków Diakonii Centralnej wraz z Przewodniczącym. 

 

Chcieliśmy od razu współdzielić z Dykasterią etapy pracy i z tego powodu w ostatnich 

dniach Roberto Fontolan, dyrektor Międzynarodowego Centrum CL, a zarazem członek tejże 

Dykasterii, spotkał się z kardynałem Farrellem. 

 

Podczas bardzo serdecznej rozmowy pogłębiono niektóre aspekty nowych norm, 

wyjaśniono przebieg całego procesu, który dotyczy wszystkich świeckich stowarzyszeń, a także 

podkreślono wielkie znaczenie Zgromadzenia, które Dykasteria zwołała na dzień 16 września tego 

roku, zapraszając na nie przedstawicieli wszystkich ruchów, stowarzyszeń i nowych wspólnot. 

 

Aby w konkretny sposób wdrożyć dekret, przewidujemy podzielenie się informacjami o 

procedurach operacyjnych podczas pierwszego zebrania Diakonii Centralnej, zaplanowanego na 

koniec sierpnia. Zgromadzenie zaplanowane na 16 września pozwoli nam zweryfikować i pogłębić 

naszą hipotezę pracy, którą zamierzamy rozwinąć w dialogu z Dykasterią. W świetle wskazówek, 

jakie z niego wypłyną, rozpocznie się proces, który doprowadzi do odnowienia składu Diakonii 

Centralnej oraz wyboru Przewodniczącego, co bezpośrednio lub pośrednio będzie dotyczyć 

każdego z nas. 

 

Aby stawić czoła tej okoliczności, do której wzywa nas Kościół, najważniejsze jest 

uświadomienie sobie natury naszej prawdziwej potrzeby. Ta jasna świadomość nas samych ułatwi 

nam rozpoznanie tego, czego potrzebujemy do życia, a tym samym rozpoznanie, w kim spośród 

nas widzimy dziś jaśniejącą łaskę charyzmatu, tę atrakcyjność, która nas zdobyła w spotkaniu i 

która zmieniła nasze życie u podstaw. Im bardziej ulegniemy atrakcyjności, poprzez którą Duch 

Pański nas teraz pociąga – napełniając nas odpowiednimi racjami i entuzjazmem niezbędnym do 

tego, by dalej żyć przynależnością do Ruchu, tak decydującą dla naszej przynależności do 

Chrystusa w Kościele – tym łatwiej będzie rozpoznać, kto będzie w stanie poprowadzić nas w 

nowej fazie, która się przed nami otwiera. 
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Pomóżmy sobie nie unikać głębi pytania, przede wszystkim wspierając się wzajemnie 

modlitwą i wiernością pracy Szkoły Wspólnoty, którą wykonujemy osobiście i w naszych grupach. 

Proponuję również powrócić do tekstu Zostawić ślady w historii świata, który zaczęliśmy 

rozważać w ubiegłym roku, gdzie pokazana jest metoda stosowana przez Boga, aby dać się 

rozpoznać w historii – jak jest to udokumentowane od Jana i Andrzeja aż po charyzmat – 

kluczowa, by w pełni stawać wobec tej nowej okoliczności. 

 

Z całą czułością, do jakiej jestem zdolny, Wasz 

 

ks. Julián Carrón 

 
 

 

 


