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Stimate dle Profesor, 
 

Dicasterul pentru Laici, Familie și Viață a primit scrisoarea dvs. din data de 24 ianuarie a.c., prin 
intermediul căreia, în numele Diaconiei centrale a Fraternității CL, puneți întrebări cu privire la scadența 
câtorva mandate de conducere. Mai precis, Diaconia cere să poată înlocui cei 5 Responsabili regionali 
cărora le expiră mandatul „în momentul în care va fi operațională noua procedură electorală” la 
încheierea muncii de revizuire a statutului, ținând cont de faptul că „noile persoane care ar putea fi alese 
să intre în rol din iunie, anul curent, ar rămâne pe funcție numai pentru o perioadă limitată de timp, 
Diaconia actuală decăzând din drepturi cel mai târziu în septembrie 2023”; astfel, s-ar evita „risipirea 
unor energii importante și abaterea atenției necesare din partea tuturor față de procesul de revizuire” a 
statutului. 

 
După citirea atentă a scrisorii dvs., pentru Dicaster este important a clarifica cele ce urmează. În 

primul rând, trebuie ținut cont de faptul că Diaconia centrală a Fraternității e alcătuită din membri aleși 
și cooptați în momente diferite, ai căror mandate au, în consecință, scadențe diferite. Prin urmare, la 
sfârșitul celor doi ani prevăzuți de Decretul general, va fi nevoie să se efectueze înlocuirea doar și 
exclusiv a membrilor Diaconiei ai căror mandate au depășit limita maximă impusă de același Decret. 
Toți aleșii și cooptații care nu vor fi ajuns la sfârșitul propriului mandat, și nici nu au atins limita de 10 
ani consecutivi la expirarea celor doi ani prevăzuți de Decret, sunt abilitați să rămână în funcție până la 
expirarea propriului mandat. De altfel, nu există nicio normă a Decretului general care să determine 
expirarea mandatelor întregii Diaconii. 

 
Cele menționate se referă, fără dubiu, și la funcția Președintelui – și deci și la actualul Său mandat 

– a cărui durată totală nu va putea depăși cei 10 ani. În orice caz, nu se va putea proceda pentru noi alegeri 
atâta vreme cât nu va fi aprobat, de către autoritatea eclezială, statutul revizuit în mod corespunzător, 
care va trebui să reglementeze activarea unor proceduri de alegere corespunzătoare principiului de 
reprezentativitate indicat de Decret (art. 3). În acest sens simt nevoia să repet cele menționate deja 
predecesorului dvs.: „Alegerile într-o asociație de credincioși, la oricare nivel, trebuie să fie libere și 
pregătite în mod liber, fără indicații, sugestii sau condiționări de orice gen. Orice indicație cu privire la 



persoana ce ar trebui votată, de fapt, e întotdeauna un semn de neîncredere în membrii asociației, și chiar 
mai mult, e semnul neîncrederii în acțiunea Spiritului Sfânt, care generează întotdeauna în cei botezați 
sensul credinței și harurile utile pentru fiecare discernământ” (Scrisoarea din 26 august 2021 adresată 
Rev. sale J. Carrón, prot. N. 10/2021). 

 
Noul statut și noua configurație ar putea aduce modificări semnificative la nivelul componenței și 

al duratei mandatelor organului central de conducere, Diaconia centrală. Cu toate acestea, în momentul 
de față, îi revine datoria să acționeze în funcție de dispozițiile statutului în vigoare, care constituie norma 
fundamentală proprie asociației și este, ca atare, obligatoriu, cu excepția celor abrogate de Decretul 
general. 

 
În al doilea rând, țin să Vă spun că atenția datorată de toți față de procesul de revizuire a statutului 

nu poate fi pretext de oprire a gestiunii ordinare a vieții Fraternității. Momentul pe care-l trăiți nu 
constituie în niciun fel o paranteză în viața asociației, nici un moment de tranziție sau suspendare, ci este 
urmarea naturală a istoriei Fraternității care, tocmai în acest moment, e chemată la o conștientizare 
reînnoită și la o fidelitate față de carisma ce V-a fost încredințată de don Luigi Giussani. Fondatorul 
vostru – așa cum în mod corespunzător a subliniat Card. Angelo De Donatis, Vicar al Diecezei de Roma, 
cu ocazia Liturghiei de deschidere a centenarului nașterii fondatorului CL – stabilește ca garanții pentru 
urmarea lui Cristos, „unitatea credincioșilor, (...) manifestarea acțiunii lui Cristos printre oameni”, și 
„ascultarea liberă și necondiționată” a autorității Bisericii, a Păstorilor ei și a Papei, cu conștientizarea 
faptului că „raportul cu Cristos trece în mod obiectiv prin intermediul raportului cu cei care au datoria de 
a călăuzi Biserica Sa” (Omilia Card. De Donatis, 20 februarie 2022, San Giovanni in Laterano). 

 
Doresc, de asemeni, să aduc în atenția tuturor membrilor Diaconiei că sunt numeroase asociațiile 

internaționale de credincioși care, ca urmare a promulgării Decretului general, au întreprins o muncă 
solicitantă de revizuire a normelor și structurilor, fără ca această activitate să fi implicat întreruperea 
vieții și a conducerii normale din partea organului de conducere. 

 
În acest sens sunt foarte apreciabile inițiativele pe care dvs. le-ați promovat până acum pentru 

restabilirea componenței Diaconiei Centrale și garantarea activității de conducere. În această direcție va 
trebui să asigurați, în termenele prevăzute, înlocuirea Responsabililor ai căror mandate expiră, astfel încât 
să continuați să asigurați normala funcționare a structurilor de conducere a Fraternității. 

 
Amintindu-vă pe toți în rugăciune, mai ales astăzi, cu ocazia celei de-a XVII-a comemorări a 

Servului lui Dumnezeu don Luigi Giussani, și invocând mijlocirea fondatorului vostru astfel încât să Vă 
susțină mereu în angajamentul de a trăi în circumstanțele vieții obișnuite specificul carismei CL, profit 
bucuros de ocazie pentru a Vă transmite dvs. și membrilor Diaconiei centrale un salut cordial în Domnul. 
 
       Kevin Card. Farrell 
        Prefect 
 


