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Milánó, 2016. április 20.

Kedves Barátaim!
Mint tudjátok, nemrégiben, április 14-én abban a kegyelemben volt részem, hogy
Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadott. Ez egy évvel azután történt, hogy a Szentatya
mindannyiunkkal találkozott a Szent Péter téren – ez a találkozó élénken él emlékezetünkben.
Róma felé utazva meghatottsággal töltött el az Amoris laetitia című zsinat utáni
apostoli buzdítás olvasása. Ebben az írásában a Szentatya ismét megmutatta nekünk, hogyan
tekint az emberek fáradozásaira és sebeire (ezúttal a családokéra) annak a derűs szeretetnek
fényében, amely Krisztus révén jutott el hozzánk.
A Szentatya jól tudja, milyen hűséggel követjük őt és a Szentszéket és – nagy
meglepetésemre – azzal kezdte beszélgetésünket, hogy ezt megköszönte nekünk.
A kihallgatás mindenekelőtt arra adott alkalmat, hogy elmondjam Ferenc pápának,
mennyire hálásak vagyunk neki mindannyian azért a fáradhatatlan lendületért, amellyel tanúságot
tesz nekünk a Krisztusba vetett hitből fakadó, irgalommal teli gondoskodó figyelemről az emberek
és a világ iránt. Derűs meggyőződéssel biztosítottam őt arról, hogy mi mindannyian – velem
kezdve – szeretnénk minél jobban eltanulni tőle azt, ahogy az emberekre és a valóságra néz, és
hogy ezt a látásmódot állítom elétek is javaslatként, kedves barátaim, valahányszor találkozunk.
Elmondtam Ferenc pápának, hogy az a gyengéd és a mindenki életét szerető ölelés,
amellyel ő minden egyes embert a maga élethelyzetének kézzelfogható valóságában ér el
nemcsak a mindenki által jól ismert tetteiben látszik meg, hanem az Amoris laetitia című
buzdításban is. Arról is tájékoztattam, hogy a mozgalom felelőseit arra kértem, hogy
mélyedjenek el ezen dokumentum olvasásában, hogy minél jobban azonosulhassanak a
Szentatya látásmódjával, hogy így az ő pillantása a miénk is legyen, a barátainkkal való
kapcsolatainkban és valamennyi találkozásunkban. Ki is használom most ezt a levelet arra,
hogy ezt a buzdítást mindnyájatokra kiterjesszem. Meg fogjuk találni a módot, hogy hogyan
segítsük egymást megérteni a Szentatya írásának gazdagságát.
A beszélgetés során el tudtam neki mondani, hol áll most a mozgalom, mi a közös
tapasztalatunk a világban, milyen a mozgalom vezetése, milyen fáradságokkal találkozunk.
Nagy örömömre szolgált, hogy a pápa igen sok információval bír az általunk az elmúlt
években megtett útról. Elképzelhetitek, mennyire megerősített engem − mivel tudatában
vagyok annak, hogy rám van bízva mindnyájatok közös vezetésének végső felelőssége –
az, hogy Ferenc pápa arra buzdított, hogy tétovázás nélkül haladjunk tovább azon az úton,
amelyen elmélyítjük a don Giussanitól kapott karizmát.

A találkozás után csodálattal vettem észre, hogy még világosabban láthattam a
Ferenc pápa és don Giussani közötti mély összhangot. Ezért úgy vélem, hogy leginkább
az segít bennünket, ha szüntelenül törekedünk azonosulni azzal a tanúságtétellel, amelyet
Ferenc pápától naponta láthatunk.
Ezt az összhangot jól kifejezik don Giussani alábbi szavai, melyek valóban
felszabadító erejűek és mostanában minden napomat átszövik; megosztom őket veletek,
remélve, hogy segíteni tudnak benneteket abban, hogy megéljétek azt a tanúságtételt, melyet
Ferenc pápa és az egész egyház kér Fraternitásunktól, vagyis mindannyiunktól: «Krisztus
eseménye a kritikus hozzáállás igazi forrása, ami nem azt jelenti, hogy megkeressük a
dolgok korlátait, hanem hogy észrevesszük a bennük levő értéket. […] Krisztus eseménye
teremti az új kultúrát és belőle származik az igazi kritika. A mindenben meglevő
kisebb-nagyobb jó értékelése egy új civilizáció létrehozására, egy új építés szeretetére indít
minket: így megszületik egy új kultúra, a fellelhető jó-darabkák közötti kapcsolatként, az
értékelésükre és megvalósításukra való törekvésben. A jót, ha korlátaival együtt is, de
hangsúlyozzuk, a többit pedig rábízzuk az Atya irgalmára.» (Generare tracce nella storia
del mondo, Rizzoli, Milano 1998,158-159.o).
Ne feledkezzünk el minden nap imádkozni Ferenc pápáért, aki Isten igazi ajándéka
az Egyház számára ezekben a hatalmas változásokat hozó időkben. Ő is ezt kéri
mindazoktól, akikkel találkozik, mivel tudatában van annak, hogy szüksége van imáinkra.
A pápáért való imádkozás emlékeztessen bennünket is arra, hogy észrevegyük hiányainkat
az Irgalmasság évében.
Barátotok a hit lelkesítő kalandjában
don Julián Carrón

