Milano, 20 noiembrie 2021
Dragi prieteni,
În fața demisiei irevocabile a lui don Julián Carrón, Diaconia centrală a Fraternității
Comunione e Liberazione, reunită azi, 20 noiembrie 2021, îi exprimă lui don Carrón o recunoștință
infinită pentru ceea ce a reprezentat în acești ani, de când don Giussani l-a chemat să-i fie alături
la conducerea mișcării. Și îi suntem recunoscători deja de pe acum pentru aportul mărturiilor pe
care-l va putea da în continuare.
Ca președinte al Fraternității ne-a însoțit astfel încât să ne identificăm cu experiența vie a lui don
Giussani și cu metoda sa de educație spre credință – pe care Biserica a recunoscut-o ca fiind cale
spre sfințenie –, trăind o «ascultare a inimii față de acea formă de învățătură căreia i-am fost
încredințați» (J. Ratzinger).
De aceea, simțim o mare nevoie de a lăsa să pătrundă în adâncul inimii noastre aceste cuvinte ale
lui don Giussani, pentru a nu irosi darul primit: «Carisma este o intervenție a Spiritului lui Cristos
pentru ca apartenența la Cristos în lume să crească: e un dat al istoriei în care ne naștem, în care
Spiritul ne surprinde, contextul în care Tatăl ne-a pus. Planul Misterului dătător de viață, al Tatălui,
ne-a pus într-un anume curs, pe o anumită cale înăuntrul Bisericii, ne-a introdus în fapul lui Cristos,
ne-a făcut părtași făcându-ne ai săi la nivel de cunoaștere și afecțiune» (A-ți da viața pentru
lucrarea Altuia, p. 173-174).
În drumul acestor ani am experimentat «carisma ca pe o fereastră prin care se vede întreg spaţiul.
Proba unei carisme adevărate este că deschide spre totul, nu închide» (A genera urme în istoria
lumii, p. 98).
În acest sens, vrem să primim în adâncul inimii noastre invitația din scrisoarea lui don Carrón: să
trăim această circumstanță ca ocazie de creștere a autoconștiinței ecleziale.
Să îi cerem Spiritului Sfânt să reînnoiască în noi experiența harului carismei care ne-a cuprins
atrăgându-ne la Cristos, în viața Bisericii mama noastră, și urmându-l pe Petru, să fim colaboratori
activi ai voinței Tatălui în acțiune în momentul actual al istoriei.
Membrii Diaconiei Centrale a Fraternității Comunione e Liberazione

