
 
 
 
 

Milano, 27 iulie 2021 

 

 

Dragi prieteni, 

 

După cum știți, ca urmare a publicării Decretului general emis de către Dicasterul pentru Laici, 

Familie și Viață, referitor la exercitarea funcției de conducere din cadrul asociațiilor internaționale 

a credincioșilor, i-am comunicat imediat Prefectului Dicasterului, cardinalul Ferrell, 

disponibilitatea noastră deplină de a urma cele solicitate în Decret. Doresc să vă informez asupra 

pașilor pe care i-am realizat până acum și asupra celor pe care urmează să-i întreprindem în această 

direcție. 

 

În aceste săptămâni, Executivul Fraternității, împreună cu câțiva experți juriști, au început o 

muncă intensă de reflecție asupra prevederilor normative necesare pentru a reglementa durata 

mandatelor organului central de conducere a Fraternității și modalitățile de participare la 

nominalizarea membrilor Diaconiei centrale și ale Președintelui. 

 

Am dorit de îndată să împărtășim Dicasterului pașii procesului și, de aceea, zilele trecute, 

Roberto Fontolan, director al Centrului Internațional al CL, precum și membru al susnumitului 

Dicasteriu, s-a întâlnit cu cardinalul Farrell. 

 

În cadrul dialogului, foarte cordial, au fost aprofundate câteva aspecte ale noilor norme, s-au 

clarificat termenele unui parcurs care privește toate realitățile asociative ale laicilor și s-a subliniat 

importanța deosebită a Adunării pe care Dicasterul a convocat-o pentru data de 16 septembrie a.c., 

invitând reprezentanții tuturor mișcărilor, asociațiilor și a noilor comunități. 

 

Estimăm acum, pentru a concretiza cele prevăzute de Decret, să împărtășim modalitățile 

operaționale în prima ședință utile a Diaconiei centrale, fixată pentru finele lunii august. Ocazia 

Adunării din 16 septembrie ne va permite apoi să verificăm și să aprofundăm ipoteza noastră de 

lucru, pe care ne dorim oricum s-o desfășurăm în dialog cu Dicasterul. În lumina indicațiilor care 

vor reieși din această întâlnire, se va demara procesul care va conduce la reînnoirea membrilor 

Diaconiei centrale și a Președintelui și care, direct sau indirect, ne va implica pe fiecare dintre noi. 

 

Pentru a aborda această circumstanță la care ne cheamă Biserica, nimic nu e mai important 

decât să devenim conștienți de natura adevăratei noastre nevoi. Această conștiință clară de noi 

înșine ne va ajuta să recunoaștem ce anume e util pentru a trăi și, deci, să identificăm în cine, dintre 



noi, vedem strălucind azi harul carismei, acea atractivă care ne-a cucerit în întâlnire și care ne-a 

schimbat viața din rădăcină. Cu cât vom urma mai mult atractivitatea prin care Spiritul Domnului 

ne cuprinde acum – umplându-ne de rațiuni adecvate și de entuziasmul necesar pentru a continua 

să trăim apartenența la mișcare, atât de determinantă pentru apartenența noastră la Cristos în 

Biserică – cu atât mai ușor va fi să recunoaștem cine ne va putea conduce în noua fază care se 

deschide înaintea noastră. 

 

Să ne ajutăm să nu treacă pe lângă noi profunzimea acestei probleme, mai ales să ne susținem 

în rugăciune și în fidelitatea față de munca de Școala de comunitate pe care o facem, personal și 

în grupurile noastre. Vă sugerez de asemeni să reluați textul Generând urme în istoria lumii pe 

care am început să-l studiem anul trecut, unde se explică pe larg metoda folosită de Dumnezeu 

pentru a se face recunoscut în istorie – așa cum atestă Ioan și Andrei până la carismă –, metodă 

esențială pentru a putea sta până la capăt în fața acestei noi circumstanțe. 

 

Cu toată afecțiunea de care sunt în stare, al vostru 

 

 

 

Don Julián Carrón 

 
 

 

 


