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Milano, 20 aprilie 2016

Dragi prieteni,
Așa cum știți, în 14 aprilie, saptămâna trecută, am avut harul de a fi primit în audiență
de către papa Francisc, la un an de la întâlnirea cu el din piața Sfântul Petru, întâlnire pe care
cu toții o păstrăm vie în memoria noastră.
În timpul călătoriei spre Roma am fost cu totul prins de emoția puternică generată de
lectura Exortației apostolice post-sinodale Amoris laetitia, în care Sfântul Părinte ne-a oferit,
încă o dată, o atestare prețioasă a privirii sale asupra greutăților și rănilor noastre și ale fraților
noștri oameni, în acest caz ale familiilor, în lumina iubirii pline de bucurie care ne-a atins
prin Cristos.
Sfântul Părinte cunoaște bine fidelitatea cu care noi îl urmăm pe el și Sfântul Scaun, și pentru
asta – spre marea mea surprindere – mi-a mulțumit imediat, chiar la începutul dialogului nostru.
Audiența a fost înainte de toate prilejul de a-i comunica toată recunoștința mea și a
noastră pentru neobosita insistență cu care ne mărturisește preocuparea, plină de îndurare față
de om și față de lume, care se naște din credința în Cristos. I-am arătat cu o convingere plină
de bucurie că noi toți, în primul rând eu, dorim să învățăm mereu tot mai mult acest mod al
său de a privi omul și realitatea; i-am spus că nu contenesc să vă propun și vouă același lucru,
dragii mei prieteni, de fiecare dată când ne întâlnim.
I-am spus papei Francisc că această îmbrățișare duioasă și plină de pasiune față de viața
fiecărui individ în parte, atins în concretețea contextului său existențial, e vizibilă în gesturile
sale, care ne sunt cunoscute tuturor, dar, mai ales, pe lângă acestea, se vede în Exortația Amoris
laetitia; așadar l-am informat că i-am invitat pe responsabilii mișcării să se dedice lecturii
acestui document pentru a se identifica cât mai mult posibil cu această privire, astfel încât
aceasta să devină tot mai mult a noastră în raportul cu prietenii și cu oricine întâlnim. Profit
de ocazia acestei scrisori pentru a extinde invitația și pentru voi toți. Vom găsi, apoi, modalitatea
de a ne ajuta să pătrundem împreună bogăția acestui document.
În timpul discuției am putut să-i expun punctul în care ne aflăm pe drumul împărtășit
al experienței mișcării în lume, direcția sa și greutățile acesteia; mi-a făcut plăcere să îl
găsesc pe Papa foarte bine informat despre parcursul pe care l-am făcut în ultimii ani. Vă
puteți închipui cât de mult eu – conștient fiind de responsabilitatea ultimă ce îmi e
încredințată, de a vă conduce, la nivel comunional pe voi, toți – m-am simțit reconfortat
de încurajarea Papei de a merge înainte fără ezitare pe drumul de aprofundare a carismei
pe care am primit-o de la don Giussani.

Când am ieșit de la întâlnire, mă simțeam plin de uimire pentru că am perceput și mai
clar consonanța profundă dintre papa Francisc și don Giussani. Așadar, cred că nimic nu ne
poate ajuta mai mult decât tensiunea constantă de a ne identifica cu mărturia pe care papa
Francisc ne-o oferă în fiecare zi.
Atare consonanță o găsesc exprimată în următoarele cuvinte ale lui don Giussani, cu
adevărat eliberatoare, care, în această perioadă, sunt ca o notă predominantă a zilelor mele;
vi le ofer și vouă, dacă eventual vă pot fi de ajutor pentru a putea trăi datoria supremă a
mărturiei pe care papa Francisc și Biserica o așteaptă de la Fraternitatea noastră, adică de
la fiecare dintre noi:
«Evenimentul lui Cristos e adevăratul izvor al atitudinii critice, întrucât el nu înseamnă
să găsim limitele lucrurilor, ci să surprindem valoarea lucrurilor. [...] Evenimentul lui Cristos
e cel care creează cultura nouă și dă origine adevăratei critici. Valorizarea binelui, mult sau
puțin, care există în toate lucrurile obligă la crearea unei noi civilizații, la iubirea unei noi
construcții: așa se naște o cultură nouă, ca și legătură între toate fărâmele de bine care se
găsesc, în tensiunea de a le face să valoreze și de a le realiza. Se subliniază pozitivul, cu toate
limitele lui, și se abandonează tot restul în mâinile îndurării Tatălui» (Generare tracce nella
storia del mondo, Rizzoli, Milano 1998, p. 158-159).
Să nu uităm să ne rugăm în fiecare zi pentru papa Francisc, un adevărat dar al lui
Dumnezeu pentru Biserica sa în aceste vremuri de schimbări epocale, așa cum le cere tuturor
celor pe care îi înâtlnește, datorită conștientizării propriei sale nevoi. Fie ca această
rugăciune să devină și pentru noi rechemare ca să recunoaștem greșelile noastre în acest
An Sfânt al Milostivirii.
Prietenul vostru în aventura entuziasmantă a credinței
don Julián Carrón

