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Panie Profesorze,
24 stycznia tego roku, Dykasteria do spraw Świeckich, Rodziny i Życia, otrzymała Pański
list, w którym w imieniu całej Diakonii Centralnej Bractwa Komunia i Wyzwolenie, zadaje Pan
pytanie w związku z wygaśnięciem mandatów niektórych członków zarządu. Diakonia prosi w
szczególności o możliwość zastąpienia 5 odpowiedzialnych regionalnych, których kadencja
wygasa, „w momencie, gdy zacznie obowiązywać nowa procedura wyborcza”, po zakończeniu
prac nad rewizją Statutu, biorąc pod uwagę to, że „nowi, kwalifikujący się do kandydowania
od lipca bieżącego roku, pozostaną na swoim stanowisku tylko na czas określony, do czasu
wygaśnięcia kadencji obecnej Diakonii, najpóźniej we wrześniu 2023 roku”. W ten sposób
pozwoliłoby to uniknąć „odwrócenia cennej energii i odwrócenia należytej uwagi ze strony
wszystkich zaangażowanych w proces rewizji Statutu.
Po przeczytaniu z uwagą Pańskiego listu, Dykasteria chciałaby wyjaśnić następujące
kwestie. W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę fakt, że Diakonia Centralna składa
się z członków wybranych i dołączonych w różnym czasie, w wyniku czego ich mandaty
wygasają z różną datą. Dlatego po upływie dwóch lat przewidzianych Dekretem Generalnym
konieczna będzie wymiana tylko i wyłącznie tych członków Diakonii, których mandaty
przekroczyły maksymalny limit nałożony przez sam Dekret. Wszyscy wybrani i dołączeni,
którzy nie osiągnęli jeszcze końca mandatu, ani nie osiągnęli limitu 10 następujących po sobie
lat, po upływie 2 lat, mają prawo pozostawać na stanowisku do czasu wygaśnięcia mandatu.
To, co zostało powiedziane, dotyczy niewątpliwie urzędu Przewodniczącego – a więc
również jego aktualnego mandatu – którego całkowity czas trwania nie może przekroczyć
łącznie 10 lat. W każdym razie nie będzie można przeprowadzić nowych wyborów, dopóki
zasady ich przeprowadzania nie zostaną zatwierdzone przez władzę kościelną. W każdym razie
nie będzie możliwe przeprowadzenie nowych wyborów do czasu zatwierdzenia odpowiednio
zmienionego statutu przez władzę kościelną, która musi uregulować uruchomienie procedur
wyborczych, odpowiadających wskazanej Dekretem zasadzie reprezentatywności (art. 3). W
związku z tym chciałbym powtórzyć to, co już zostało zakomunikowane Pańskiemu
poprzednikowi: „Wybory w stowarzyszeniu wiernych na każdym szczeblu muszą być wolne i
przygotowane w wolności, bez jakichkolwiek wskazówek, sugestii czy uwarunkowań. Każda
sugestia poczyniona osobie, która ma głosować, jest bowiem zawsze oznaką nieufności w
stosunku do współpracowników, ale jeszcze bardziej jest oznaką nieufności co do działania

Ducha Świętego, który zawsze budzi w ochrzczonych poczucie wiary i dary niezbędne dla
każdego rozeznania. (List z 26 sierpnia 2021r. do Czcigodnego J. Carróna, prot. Nr 10/2021).
Nowy statut i odnowiona struktura mogłyby spowodować istotne zmiany w składzie i
czasie trwania mandatów centralnego organu władzy – Diakonii Centralnej, jednak obecnie
konieczne jest działanie zgodnie z postanowieniami obowiązującego Statutu, którego
regulamin obowiązujący w stowarzyszeniu i jako taki jest wiążący, z wyjątkiem tego, co zostało
uchylone przez Dekret Generalny. Po drugie, pragnę zwrócić uwagę, że uwaga, jaką wszyscy
zawdzięczają procesowi rewizji Statutu, nie może być pretekstem do zaprzestania zwykłego
zarządzania życiem Bractwa. Sytuacja, której doświadczacie, nie stanowi w żaden sposób
nawiasu w życiu Stowarzyszenia, ani momentu przejściowego czy zawieszenia, ale jest
ciągłością historii Bractwa, która w tej właśnie sytuacji jest wezwana do nowej świadomości,
że „relacja z Chrystusem przechodzi obiektywnie przez relację z tymi, którzy mają za zadanie
kierować Jego Kościołem, Jego pasterzami i Papieżem, ze świadomością, że jedność
wierzących (...) jest przejawem działania Chrystusa wśród ludzi ” (homilia kard. De Donatis,
20 luty 2022, bazylika świętego Jana na Lateranie).
Chciałbym również zwrócić uwagę wszystkich członków Diakonii, że jest wiele
międzynarodowych stowarzyszeń wiernych, które zgodnie z Dekretem podjęły żmudną pracę
nad rewizją norm i struktur, jednakże nie implikowało to przerwania życia i normalnego
funkcjonowania zarządu.
W tym sensie podjęte przez Pana inicjatywy, aby uporządkować skład Centralnej
Diakonii i zagwarantować jej działalność zarządczą, są bardzo cenne. Na tej drodze będzie Pan
musiał zabezpieczyć, w przewidzianym czasie, zastąpienie odpowiedzialnych z wygasającymi
mandatami, w celu zapewnienia normalnego funkcjonowania struktur zarządzających
Bractwem.
Wspominając Was wszystkich w moich modlitwach, w szczególny sposób dzisiaj, w 17.
rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. Luigiego Giussaniego i wzywając wstawiennictwa Waszego
Założyciela, aby zawsze wspierał Was w zaangażowaniu, abyście zawsze żyli specyficznym
życiem Ruchu w okolicznościach zwykłego życia. Z przyjemnością korzystam z okazji, aby
zarówno Pana jak i członków Diakonii Centralnej pozdrowić w Panu.
Kard. Kevin Farrell
Prefekt

