Komunikat prasowy
11. rocznica śmierci księdza Giussaniego
oraz 34. papieskiego uznania Bractwa CL
Msze św. we Włoszech i na świecie
Z okazji 11. rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. Luigi Giussani (22 lutego 2005) i 34. rocznicy
papieskiego uznania Bractwa Comunione e Liberazione (11 lutego 1982), zostaną odprawione Msze
święte we Włoszech i na świecie, pod przewodnictwem księży kardynałów i biskupów.
Oto intencja Mszy św.: „Prosimy Pana o łaskę dla całego Ruchu i dla każdego z nas, abyśmy w
prawdzie, zaufaniu, z intensywnością i zapałem przeżywali jubileuszowy Rok Miłosierdzia, które –
jak nas zawsze uczył i jak o tym świadczył ksiądz Giussani – «pozostaje ostatnim słowem, także
nad wszystkimi okropnymi możliwościami historii» i które «jako jedyne umożliwia wędrówkę
ludu, ponieważ tylko w nim możliwe jest rodzenie». Pełni wdzięczności dla Ojca Świętego
Franciszka, który pojął jak bardzo jesteśmy potrzebujący, błagajmy, by miłosne spojrzenie
Chrystusa zmartwychwstałego dosięgało nas także dzisiaj”.
Aktualna lista celebrowanych Mszy św. znajduje się na www.clonline.org. A oto niektóre z nich:
Mediolan, kard. Angelo Scola, 16 lutego; Rzym, ks. Julián Carrón, 15 lutego; Genua, kard.
Angelo Bagnasco, 22 lutego; Moskwa, abp Paolo Pezzi, 11 lutego; Karaganda, bp Adelio
dell’Oro, 13 lutego; Nowy Jork, kard. Timothy Dolan, 14 lutego; Madryt, abp Carlos Osoro
Sierra, 20 lutego; Praga, kard. Dominik Duka, 14 lutego; Perugia, kard. Gualtiero Bassetti, 16
lutego; Buenos Aires, abp Paul Tscherrig, 11 lutego; Palermo, abp Corrado Lorefice, 18 lutego;
Pretoria, abp William Slattery, 20 lutego; Jerozolima, ojciec Pierbattista Pizzaballa, 21 lutego;
Filadelfia, abp Charles Chaput, 21 lutego; Bolonia, abp Matteo Zuppi, 21 lutego; Nairobi, kard.
John Njue, 21 lutego; San Paolo, kard. Odilo Scherer, 23 lutego; Ancona, kard. Edoardo
Menichelli, 22 lutego; Lizbona, kard. Manuel Clemente, 22 lutego; Florencja, kard. Giuseppe
Betori, 22 lutego; Londyn, abp John Wilson, 23 lutego; Wilno, abp Gintaras Grusas, 25 lutego;
Kolonia, kard. Rainer M. Woelki, 28 lutego; Wiedeń, kard. Christoph Schönborn, 1 marca; Porto
Rico, abp Robert G. Nieves, 18 marca.
Przyjmując na audiencji członków Comunione e Liberazione [Komunia i Wyzwolenie] 7 marca
2015 r. Papież Franciszek powiedział o księdzu Giussanim: „Jestem bardzo wdzięczny księdzu
Giussaniemu z różnych powodów. Pierwszy powód, najbardziej osobisty, to dobro, jakie ten
człowiek wyświadczył mnie i mojemu kapłańskiemu życiu poprzez lekturę jego książek i
artykułów. Inny powód to ten, że jego myśl jest głęboko ludzka i dotyka najbardziej intymnego
pragnienia człowieka. Wiecie, jak ważne było dla księdza Giussaniego doświadczenie spotkania:
spotkania nie z ideą, ale z Osobą Jezusa Chrystusa. W ten sposób wychowywał on do wolności,
prowadząc do spotkania z Chrystusem, ponieważ Chrystus daje nam prawdziwą wolność”. A
następnie dodał: „Po sześćdziesięciu latach charyzmat założycielski nie zatracił swojej świeżości i
żywotności. Ale pamiętajcie, że centrum nie stanowi charyzmat, centrum jest tylko jedno: Jezus,
Jezus Chrystus! […] Ksiądz Giussani nie wybaczyłby wam nigdy, gdybyście utracili wolność i
zamienili się w przewodników muzealnych lub czcicieli popiołów. Podtrzymujcie żywy płomień
pamięci tego pierwszego spotkania i bądźcie wolni! W ten sposób, skupieni na Chrystusie i
Ewangelii, możecie stać się ramionami, rękoma, stopami, myślą i sercem Kościoła
«wychodzącego»”.
Biuro prasowe CL
Mediolan, 11 lutego 2016 r.

