Milano, 27 noiembrie 2021
Dragi prieteni,
Așa cum s-a anunțat deja prin comunicatul de sâmbăta trecută, la câteva zile după demisia
lui don Julián Carrón, am fost convocat de către Prefectul Dicasterului pentru Laici, Familie și
Viață, în calitate de Vicepreședinte al Fraternității, în vederea unor comunicări importante.
Audiența a avut loc joi, 25 noiembrie, la sediul Dicasterului de la Roma, în prezența Cardinalului
Prefect Kevin Farrell, a Subsecretarului dr. Linda Ghisoni și a dr. Isabelle Cassarà.
După ce azi am comunicat conținutul colocviului respectiv membrilor Diaconiei
Fraternității, vă scriu pentru a împărtăși cu voi toți lucrurile despre care Cardinalul Farrell a dorit
să îmi vorbească.
Înainte de toate, Prefectul a confirmat că, în conformitate cu art. 19 al Statutului
Fraternității, în cazul demisiei Președintelui, Vicepreședintele îi va locul acestuia cu drepturi
depline. Apoi mi-a cerut să îmi asum această responsabilitate, iar eu, conștient fiind de limitele
mele, am acceptat.
În consecință, Prefectul mi-a recunoscut deplinătatea drepturilor aferente rolului de
Președinte al Fraternității ad interim, mai exact până în momentul în care vor avea loc noi alegeri,
după cum prevede Decretul general promulgat la data de 11 iunie 2021 și intrat în vigoare începând
cu data de 11 septembrie a.c. Acest lucru nu se va putea întâmpla înainte de scurgerea unui număr
de douăsprezece luni de la data de începere a mandatului meu.
În al doilea rând, Prefectul a clarificat în ce fel va trebui să procedăm în vederea pregătirii
alegerilor noului Președinte al Fraternității.
Primul act va consta în aprobarea noului Statut. Procesul de revizuire, care va avea loc cu
supervizarea Dicasterului însuși, va trebui să prevadă inclusiv consultări interne în cadrul
Fraternității. Scopul acestor consultări este acela de a face în așa fel ca noile forme să reflecte cât
mai adecvat posibil originalitatea carismei noastre și, deci, identitatea specifică a Fraternității CL
în cadrul Bisericii.
Pentru a continua munca începută deja lunile trecute de către Diaconia Centrală, am agreat
deci cu Dicasterul instituirea unei Comisii pentru Statute care să fie în același timp simplificată și
suficient de reprezentativă, astfel încât munca să poată avansa în mod eficient. Voi face cunoscută
componența acestei comisii cât mai curând posibil așa încât oricine va dori, să-și poată oferi
propria contribuție prin intermediul acestor delegați.

În sfârșit, Prefectul m-a invitat să-mi folosesc energiile și timpul astfel încât viața
Fraternității să fie alimentată și activitățile ei să nu fie suspendate. Așadar mi-a încredințat marea
responsabilitate de a face în așa fel încât să ne fie tuturor asigurată în continuare o propunere
educativă clară, pentru ca experiența noastră să se consolideze chiar și în această fază de trecere.
Voi cere de îndată și altora să mă ajute în această sarcină atât de delicată.
V-am scris în mod intenționat atât de sintetic și aproape tehnic, pentru a reda cu cea mai
mare fidelitate posibilă indicațiile pe care le-am primit. Aș vrea însă să împărtășesc curând cu voi
preocupările pe care le trăiesc și reflecțiile pe care le consider cele mai importante ca să putem
traversa uniți și siguri această nouă fază a vieții Mișcării.
În acest scop, vă dau întâlnire luni, 29 noiembrie, ora 21:00, pentru o comunicare prin
videoconferință la următorul link, care va fi activ începând cu ora 20:30 a zilei de luni:
https://diretta.avvenimenti.tv/eventi/comunicazione-cl/anonymous_content/466

Permiteți-mi să închei cu o observație personală.
Am acceptat funcția pe care o dețin ca act de obediență față de Sfântul Părinte și îmi doresc
s-o exercit ca o slujire a vieții companiei noastre și a fiecăruia dintre voi. În limita posibilităților,
aș vrea să vă ascult pe toți și să dau spațiu inițiativei oricui va dori să colaboreze. Sarcina de a da
mărturie pe care Dumnezeu ne-o încredințează este mare, și, așa cum v-a amintit don Julián în
ultima sa scrisoare, în acest moment deosebit fiecare e chemat să-și asume responsabilitatea
carismei. Vă cer fiecăruia dintre voi să mă ajutați să-mi asum propria responsabilitate acordândumi în avans încrederea și stima.

În comuniune,
Davide Prosperi

