Komunikat prasowy
Dziesiąta rocznica śmierci ks. Giussaniego
Msze wstawiennicze we Włoszech i na świecie
W dziesiąta rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. Luigiego Giussaniego (22 lutego 2005)
i sześćdziesiątą założenia ruchu Komunia i Wyzwolenie będą sprawowane Msze święte, którym
przewodniczyć będą kardynałowie i biskupi z Włoch i ze świata, modląc się w następującej
intencji: „W dziesiątą rocznicę narodzin dla Nieba ks. Giussaniego i w bliskości spotkania z Ojcem
Świętym w Rzymie (7 marca), prosimy Pana o łaskę dogłębnego przeżywania zachęty Papieża
Franciszka, by «zachowywać świeżość charyzmatu (…) wciąż odnawiając ‘pierwszą miłość’ (…)
zawsze w drodze, zawsze w ruchu, w ciągłej otwartości na Boże niespodzianki»”.
Lista miejsc celebracji, wciąż aktualizowana, znajduje się na stronie www.clonline.org.
Wymieniamy niektóre z nich: Mediolan, kard. Angelo Scola, 23 lutego, godz. 21; Rzym, kard.
Agostino Vallini, 23 lutego, godz. 19; Buenos Aires, kard. Mario Poli, 26 lutego; Nairobi, kard.
John Njue, 22 lutego; Nowy Jork, kard. Timothy Dolan, 22 lutego; Pretoria, abp William Slattery
OFM, 21 lutego; Rio de Janeiro, kard. Dom Orani Joao Tempesta, 20 lutego; Wiedeń, kard.
Christoph Shönborn, 19 lutego; Florencja, kard. Giuseppe Betori, 17 lutego; Moskwa, abp Paolo
Pezzi, 17 lutego; Genua, kard. Angelo Bagnasco, 12 lutego; Madryt, abp Carlos Osoro, 12 lutego;
Sao Paolo, kard. Odilo Scherer, 5 lutego.
Przed audiencją, której papież Franciszek ma udzielić całemu Ruchowi z okazji rocznicy śmierci
ks. Giussaniego i powstania CL, ks. Julián Carrón (przewodniczący Bractwa CL) napisał list,
w którym podkreśla:
„Wszyscy zostaliśmy wychowani do tego, by widzieć w Piotrze fundament naszej wiary. «Twarzą
tamtego człowieka [Jezusa] są dziś wszyscy wierzący, mistyczne Ciało, zwane także ‘ludem
Bożym’, który otrzymał pewność prowadzenia przez jednego, żywego człowieka, biskupa Rzymu»
(ks. Giussani). Cieszymy się, że możemy wyrazić następcy tego apostoła całe nasze oddanie
i wdzięczność za to, jak codziennie podtrzymuje naszą wiarę, dając bezustanne świadectwo i naukę
tak bardzo aktualną w obliczu obecnych wyzwań. (…) Im bardziej zanurzam się w te rozmyślania,
tym bardziej moja myśl biegnie ku ks. Giussanimu, który wychował nas do dostrzegania tej
wyjątkowości papieża dla naszego życia. Z biegiem lat jesteśmy coraz bardziej wdzięczni za dar
jego życia, jego świadectwa i jego całkowitego oddania w towarzyszeniu każdemu z nas, by mógł
stawać się coraz dojrzalszy w wierze. W ten sposób pociągnął nas do Chrystusa, czyniąc Go coraz
bardziej fascynującym, aż w końcu stał się On obecnością najważniejszą w naszym życiu. (…) Czy
możemy obchodzić tę dziesiątą rocznicę jego śmierci nie będąc pełni wdzięczności za to, że dał
nam pełnię życia, o jakiej bez niego nie moglibyśmy nawet marzyć? Abyśmy mogli coraz wierniej
iść za charyzmatem, który nas zafascynował, musi się to dokonywać w naszym pójściu za Papieżem
i zjednoczonymi z nim biskupami (…), byśmy mogli wciąż coraz silniej przeżywać charyzmat,
który nas pochwycił. Dzięki temu będzie mógł spełnić się cel, dla którego Duch Święty wzbudził
ks. Giussaniego: by na wszystkich peryferiach (…) uobecniała się fascynacja Chrystusem, jego
wyjątkowa atrakcyjność, poprzez konkretność naszego życia.”
Biuro Prasowe Ruchu Komunia i Wyzwolenie
Mediolan, 9 lugego 2015

