Milano, 7 februarie 2018

Dragi prieteni,
După cum știți, vineri, 2 februarie, am avut bucuria de a fi primit în audiență privată de către
papa Francisc. Dorința mea era aceea de a împărtăși cu el, cârmuitorul poporului creștin, pașii pe care
i-am făcut după marea noastră întâlnire din data de 7 martie 2015 din Piața Sfântul Petru.
1. Înainte de toate i-am povestit despre drumul pe care îl parcurgem astfel încât carisma pe care
am primit-o de la don Giussani să fie tot mai mult a noastră. Cu siguranță vă amintiți cu toții cum ne-a
atenționat Papa să «păstrăm aprins focul» carismei, printr-o personalizare mai profundă a acesteia.
2. Apoi i-am mulțumit din nou pentru scrisoarea despre sărăcie pe care ne-a trimis-o la încheierea
Jubileului Milostivirii, scrisoare care a dictat conținutul ultimelor Exerciții ale Fraternității. Așadar
i-am menționat câteva dintre inițiativele care răspund la nevoile oamenilor – familii sărace, bătrâni,
imigrați, persoane cu dizabilități etc –, inițiative care își au originea în interiorul poporului nostru, ca
rod al unei educații orientate spre gratuitate, gratuitate pe care o învățăm prin gestul caritativei.
3. În pragul pregătirilor următorului Sinod Episcopal pe tema tinerilor, i-am descris Papei,
pe scurt, angajamentul nostru plin de pasiune în educarea tinerilor, o implicare dictată de dorința
de a răspunde nevoii acestora de a găsi o cale pentru a ajunge la plinătatea la care aspiră, uneori în
mod confuz, uneori luându-se după niște închipuiri sau urmărind diferite tentative incapabile de a le
satisface sufletul.
Am putut constata cât de mult ține papa Francisc să-i asculte pe toți tinerii, credincioși și
necredincioși, tineri care sunt indiferenți sau tineri care sunt în căutare; de aceea – mi-a spus – s-a
hotărât să convoce la Roma tineri din toată lumea pentru o întâlnire, înainte de Duminica Floriilor, ca
să își dea seama în mod personal de toate întrebările lor, de lucrurile care îi interesează, de obiecțiile
și preocupările pe care aceștia le au. Vă puteți închipui ce bucuros am fost să pot împărtăși cu el
parcursul pe care îl facem noi cu tinerii, în încercarea de a-i ajuta să recâștige o afecțiune autentică față
de sine și ca să descopere cum este prezent Cristos acum: printr-o întâlnire, așa cum ne-a spus Papa
în 7 martie, cu un fenomen de umanitate diferită, care trezește uimire și adeziune. Ce responsabilitate
mare am simțit că avem pentru îndatorirea istorică pe care o avem!
4. În sfârșit, am pomenit de numeroasele întâlniri și dialoguri cu personalități care aparțin unor
tradiții religioase și culturale diferite de ale noastre (laici, evrei, ortodocși, protestanți, musulmani,
persoane care nu cred etc), care au avut loc în acești ultimi ani în Italia și în lume, în încercarea de a
urma invitația sa de a fi «centrați pe Cristos» ca să trăim ca «Biserică în ieșire».

La întrebarea de încheiere, dacă Papa avea ceva să-mi spună, pentru că noi nu dorim altceva decât
să-l urmăm, el mi-a răspuns: «Vreau doar să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți», încurajându-mă
să merg înainte. Este o invitație care am simțit că mi se adresează mie și fiecăruia dintre voi, ca să
putem împlini cuvintele lui don Giussani: «prin trăirea înăuntrul comunității ecleziale [...] se ajunge
astfel la acea certitudine și claritate de adevăr de care omul are nevoie pentru a înfrunta viața» (De ce
Biserica, Nemira, București 2005, p. 223).
Salutându-mă, fiind deja în pragul bibliotecii sale personale, mi-a cerut să continuăm să ne
rugăm pentru el. Cum să nu simți o dorință arzătoare în fața unei asemenea solicitări! Să-i cerem
Spiritului lui Cristos cel înviat să îl ajute să ducă greutatea întregii Biserici! Să primim cu toată
conștiința și afecțiunea de care suntem în stare apelul de a-l ruga pe Domnul să nu lase să-i lipsească
niciodată harul Său pentru misiunea ce i-a fost încredințată de a fi martorul Său în fața tuturor
popoarelor, așa cum ne demonstrează în fiecare zi.
În acest sens, profit de ocazie ca să vă recomand să primiți propunerea pe care papa Francisc le-a
adresat-o tuturor la sfârșitul rugăciunii Angelus de duminica trecută: «În faţa prelungirii situaţiilor
de conflict în diferite părţi ale lumii, îi invit pe toţi credincioşii la o specială Zi de rugăciune şi post
pentru pace în data de 23 februarie, vinerea din prima săptămână din Postul Mare. O vom oferi
îndeosebi pentru populaţiile din Republica Democratică Congo şi din Sudanul de Sud. Ca în alte ocazii
asemănătoare, îi invit şi pe fraţii şi surorile necatolici şi necreştini să se asocieze la această iniţiativă
după modalităţile pe care le vor considera oportune, dar să fim toţi împreună» (4 februarie 2018).
Cu afecțiune plină de recunoștință față de fiecare dintre voi și fiind mereu tot mai uimit pentru
drumul pe care îl parcurgem împreună,
al vostru
don Julián Carrón

