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Dziewiąta rocznica śmierci księdza Luigiego Giussaniego 

Msze święte na świecie 

W dziewiątą rocznicę śmierci księdza Luigiego Giussaniego (22 lutego 2005) i trzydziestą drugą 
rocznicę zatwierdzenia Bractwa Komunia i Wyzwolenie przez Stolicę Apostolską (11 lutego 1982), 
jak co roku odprawiane są Msze święte, którym przewodniczą we Włoszech i na świecie kardynałowie 
i biskupi; tegoroczna intencja brzmi: „Po 60 latach od powstania Ruchu, wierni charyzmatowi księdza 
Giussaniego, prosimy Boga o łaskę zdrowego i pięknego niepokoju, abyśmy mogli, jak papież 
Franciszek, rozpoznawać w każdych okolicznościach życia inicjatywę Boga, który zawsze nas 
wyprzedza i pociąga nas do Siebie Swoją miłością. Wraz z obecnym Chrystusem wychodźmy 
naprzeciw każdemu człowiekowi, który Go pragnie i szuka Go w prawdzie, by uczynić widocznym to, 
co najważniejsze”.  

Listę celebracji można przejrzeć na stronie www.clonline.org. W szczególności chcemy 
zasygnalizować:  

• Mediolan, kard. Angelo Scola, 11 lutego, godz. 21.00 w katedrze 
• Genua, kard. Angelo Bagnasco, 12 lutego, godz. 20.30, kościół Santa Marta 
• Perugia, kard. Gualtiero Bassetti, 12 lutego, godz. 20.00, w katedrze 
• Bolonia, kard. Carlo Caffarra, 11 lutego, godz. 21.15, w katedrze św. Piotra 
• Rzym, kard. Stanisław Ryłko, 24 lutego, godz. 20.30, w katedrze św. Jana na Lateranie 
• Madryt, kard. Antonio María Rouco Varela, 17 lutego 
• Wiedeń, kard. Christoph Schönborn, 4 marca 
• Moskwa, Paolo Pezzi, arcybiskup miejsca, 14 lutego 
• Budapeszt, kard. Péter Erdò, 8 lutego 
• São Salvador da Bahia, Murilo Krieger, arcybiskup miejsca, 7 lutego 
• Wilno, Gintaras Linas Grùsas, arcybiskup miejsca, 21 lutego 
• Ottawa, Terrence Prendergast, arcybiskup miejsca, 12 lutego 

W liście do wszystkich przyjaciół z Ruchu, napisanym po otrzymaniu audiencji u papieża Franciszka, 
ks. Julián Carrón, Przewodniczący Bractwa Komunia i Wyzwolenie, apelował: „Proszę, byśmy 
odnieśli do nas samych – zwłaszcza do nas, bo narodziliśmy się tylko po to, o czym świadczy całe 
życie księdza Giussaniego – pytanie papieża Franciszka: czy każdy z nas, każda wspólnota naszego 
Ruchu, «uwidacznia to, co najważniejsze, to znaczy Jezusa Chrystusa?». Papież Franciszek powiedział 
mi, że poznał Ruch w Buenos Aires na początku lat dziewięćdziesiątych i że to odkrycie wniosło 
„powiew świeżości”. Sprawiło to, że często czytał teksty księdza Giussaniego, ponieważ to, co u niego 
znajdował, pomagało mu w życiu chrześcijańskim. Wyobraźcie sobie moje wzruszenie, gdy słyszałem 
te słowa od człowieka, który jest dziś Biskupem Rzymu! Papież zachęca nas, byśmy przeżywali 
osobiście, w komunii pomiędzy nami, naturę naszego charyzmatu, ponieważ ruch taki jak nasz jest 
wezwany do odpowiadania na potrzeby tego momentu życia Kościoła i świata. Z bliskości i zażyłości 
z papieżem Franciszkiem rodzi się dla mnie i dla nas wszystkich, Przyjaciele, nowa odpowiedzialność 
przed Bogiem i Kościołem”.   
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