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Drodzy Przyjaciele,

w pitek 11 padziernika miaem szczcie zosta przyjtym na audiencji prywatnej przez
papiea Franciszka. Dowiadczyem osobicie tego, co od miesicy widzimy za kadym razem,
gdy wystpuje publicznie: szalonej zayoci, z jak wchodzi w relacj z pojedynczym czo-
wiekiem, nawet kiedy znajduje si wród ogromnego tumu. 

W ten sposób mogem opowiedzie Ojcu witemu o drodze, któr przeszlimy w ostat-
nich latach, od czasu, kiedy zmar ksidz Giussani. Podkreliem, e wszystkie nasze starania
dyy do tego, by czyni nasz wiar osobist, bo tylko pod tym warunkiem bdziemy mogli
przeywa w codziennej rzeczywistoci t nowo ycia, która nas zafascynowaa. 

W odpowiedzi na te sowa Papie od razu wskaza na to, co jest jego podstawow tro-
sk: by kady czowiek, niezalenie od tego, w jakiej jest sytuacji, móg usysze chrzecija-
skie ordzie, dozna miosierdzia i czuoci Chrystusa. Dlatego naciska na potrzeb dawania
wiadectwa, to znaczy na konieczno wychodzenia naprzeciw innym, kiedy ogarnia nas po-
kusa, by zamkn si w postawie defensywnej, nie potrafic odpowiedzie na wezwanie do prze-
kazywania wiary; zauway, e zwyke „odbudowanie” form z przeszoci nie bdzie mogo
uczyni chrzecijastwa aktualnym dla dzisiejszego czowieka. 

Zdumiao mnie, gdy w tym tygodniu czytaem przemówienie wygoszone na Zgroma-
dzeniu Ogólnym Papieskiej Rady do spraw Nowej Ewangelizacji przez papiea Franciszka, a
w nim kilka istotnych dla niego spraw, pojawiajcych si ostatnio w rozmowach; chciabym
si nimi z Wami podzieli. 

1) Przede wszystkim papie Franciszek przypomina wszystkim, e „nowa ewangeliza-
cja” oznacza „budzenie w sercach i umysach naszych wspóczesnych ycia wiary. Wiara jest
darem Boga, ale jest wane, bymy my chrzecijanie pokazywali, jak w konkretny sposób prze-
ywamy wiar, poprzez mio, zgod, rado, cierpienie, poniewa to budzi pytania, takie same
jak u pocztku drogi Kocioa: dlaczego oni yj w taki sposób? Co ich do tego popycha? S
to pytania, które prowadz do serca ewangelizacji, która jest wiadectwem wiary i mioci. Tym,
czego potrzebujemy, zwaszcza w tych czasach, s wiarygodni wiadkowie, którzy yciem, a
take sowem, uwidaczniaj Ewangeli, wzbudzaj pocig do Jezusa Chrystusa, do pikna
Boga… Potrzeba chrzecijan, którzy mog dzisiaj uwidoczni innym ludziom miosierdzie
Boe, czuo Boga wobec kadego stworzenia”. 

2) Nastpnie przeszed do drugiego aspektu: „Spotkanie, wyjcie do innych. Nowa ewan-
gelizacja jest nowym ruchem w stron tego, kto zagubi wiar i gboki sens ycia. Ta dynami-
ka jest czci wielkiej misji Chrystusa: przynoszenia ycia wiatu, przynoszenia ludzkoci mi-
oci Ojca. Syn Boy «opuci» swoj Bosk kondycj i wyszed nam naprzeciw. Koció znaj-
duje si wewntrz tego ruchu, kady chrzecijanin jest wzywany do wychodzenia do innych, 



do dialogu z tymi, którzy nie myl tak jak my, z tymi, którzy wierz inaczej albo s niewierz-
cy. Spotyka si ze wszystkimi, poniewa wszystkich nas czy to, e zostalimy stworzeni na
obraz i podobiestwo Boe. Moemy wychodzi do wszystkich, bez strachu i bez rezygnowa-
nia z tego, do czego naleymy”.

3) Wreszcie zachci, by zauway, e „to wszystko jednak nie jest w Kociele pozo-
stawione przypadkowi, improwizacji. Istnieje wspólne zaangaowanie w projekt duszpaster-
ski, który przywouje to, co najwaniejsze i jest skoncentrowany na tym, co najwaniejsze, to
znaczy na Jezusie Chrystusie. Nie potrzeba gubi si w wielu drugorzdnych i powierzchow-
nych sprawach, naley skoncentrowa si na podstawowej rzeczywistoci, jak jest spotkanie
z Chrystusem, z Jego miosierdziem, z Jego mioci – i kocha braci tak jak On nas umio-
wa”. To „popycha nas take do podejmowania nowych dróg, z odwag, bez skostnienia! Mo-
glibymy zada sobie pytanie: jak wyglda duszpasterstwo w naszych diecezjach i parafiach?
Czy uwidacznia to, co najwaniejsze, to znaczy Jezusa Chrystusa?”

Prosz, bymy odnieli do nas samych – zwaszcza do nas, bo narodzilimy si tylko
po to, o czym wiadczy cae ycie ksidza Giussaniego – pytanie papiea Franciszka: czy kady
z nas, kada wspólnota naszego Ruchu, „uwidacznia to, co najwaniejsze, to znaczy Jezusa
Chrystusa?”. 

Papie Franciszek powiedzia mi, e pozna Ruch w Buenos Aires na pocztku lat dzie-
widziesitych i e to odkrycie wnioso „powiew wieoci”. Sprawio to, e czsto czyta
teksty ksidza Giussaniego, poniewa to, co u niego znajdowa, pomagao mu w yciu chrze-
cijaskim. Wyobracie sobie moje wzruszenie, gdy syszaem te sowa od czowieka, który
jest dzi Biskupem Rzymu!

Papie zachca nas, bymy przeywali osobicie, w komunii pomidzy nami, natur na-
szego charyzmatu, poniewa ruch taki jak nasz jest wezwany do odpowiadania na potrzeby tego
momentu ycia Kocioa i wiata. 

Z bliskoci i zayoci z papieem Franciszkiem rodzi si dla mnie i dla nas wszyst-
kich, Przyjaciele, nowa odpowiedzialno przed Bogiem i Kocioem. 

Po opowiedzeniu Ojcu witemu o kilku aspektach tego, jak dziaamy, na przykad o na-
szej obecnoci na uniwersytetach, w szkoach i rónych rodowiskach pracy, o licznych pró-
bach odpowiadania gestem charytatywnym na potrzeby, jakie dostrzegamy, o asce powoa
zarówno do kapastwa jak i do rónych form ycia konsekrowanego, poegnalimy si, Pa-
pie za wczeniej poprosi mnie o modlitw za niego. 

Oczywicie, to zaproszenie byo skierowane do mnie i do caego Ruchu. Dlatego pro-
sz Was, bycie potraktowali powanie t prob i ofiarowali codzienn modlitw za papiea
Franciszka, by Bóg wci dawa mu konieczne aski do kierowania Jego Kocioem. 

I dla kadego z Was prosimy Pana o prostot w cigym pójciu za Jego wezwaniem,
które usyszelimy w niepowtarzalnym brzmieniu gosu naszego kochanego ksidza Giussa-
niego i które kieruje do nas nadal w intensywnym nawoywaniu papiea Franciszka. 

Pozdrawiam z czuoci kadego z Was

ksidz Julián Carrón


