Milanas, 2018 m. vasario 7 d.

Brangūs draugai,
Kaip žinote, penktadienį, vasario 2 dieną, turėjau džiaugsmo dalyvauti privačioje audiencijoje
pas popiežių Pranciškų. Labiausiai troškau pasidalinti su juo, krikščionių tautos vedliu, tais žingsniais,
kuriuos žengėme po mūsų didžiojo susitikimo 2015 metų kovo 7 dieną Šv. Petro aikštėje.
1. Visų pirma, papasakojau jam apie kelią, kuriuo einame, siekdami vis geriau įsisavinti iš
kun. Giussani gautą charizmą. Turbūt visi prisimenate, kaip popiežius mus skatino „išlaikyti gyvą
charizmos ugnį“, vis giliau ją suasmeninant.
2. Tuomet jam dar kartą padėkojau už laišką apie neturtą, parašytą besibaigiant Gailestingumo
Jubiliejui, kuris sudarė pastarųjų Brolijos rekolekcijų pagrindą. Taip pat paminėjau kelias iš daugelio
iniciatyvų, kuriomis stengiamės atsakyti į žmonių (skurstančių šeimų, senukų, imigrantų, neįgaliųjų ir
t.t.) poreikius ir kurios gimsta mūsų tautoje kaip ugdymo neturtui vaisius. To išmokstame karitatyvos
gesto dėka.
3. Besiruošiant artėjančiam Vyskupų Sinodui jaunimo tema, apibendrintai nupasakojau
Popiežiui, su kokiu atsidavimu stengiamės jaunimą ugdyti. Tokios pastangos kyla iš troškimo atsakyti
į jų poreikį atrasti kelią, vedantį į pilnatvę, kurios jie vis dėlto ieško, nors kartais ir sumišę, ar sekdami
įvaizdžiais, ar bandydami dalykus, kurie nepajėgia patenkinti širdies.
Turėjau progą įsitikinti, kaip popiežiui Pranciškui rūpi išklausyti jaunuolius, tikinčius ir
netikinčius, abejingus ar ieškančius; todėl, kaip jis pats man pasakė, nusprendė sukviesti į Romą
jaunimą iš viso pasaulio susitikti prieš Verbų Sekmadienį, kad geriau suprastų jų klausimus, pomėgius,
prieštaravimus ir rūpesčius. Galite įsivaizduoti, kaip džiaugiausi pasakodamas apie mūsų darbą su
jaunuoliais, kuriuo stengiamės jiems padėti susigrąžinti autentišką meilę sau ir atrasti, kad Kristus
yra gyvas, esantis susitikime su kitokiu žmogiškumu, sukeliančiu nuostabą ir prisirišimą, kaip pasakė
Popiežius kovo 7 dieną. Pajutau, kokia atsakinga ši mums skirta istorinė užduotis!
4. Galiausiai paminėjau daugybę susitikimų ir dialogų su asmenybėmis, priklausančiomis
kitokioms kultūrinėms tradicijoms ar religijoms (pasauliečiais, žydais, stačiatikiais, protestantais,
musulmonais, netikinčiaisiais ir t.t.). Tokie susitikimai vyko Italijoje ir visame pasaulyje, stengiantis
atsiliepti į jo kvietimą gyventi kaip „išeinanti Bažnyčia“, kurios „centras yra Kristus“.

Į paskutinį mano klausimą, ar nori kažką man pasakyti (nes netrokštame nieko kito, tik sekti
juo), Popiežius atsakė: „Tik padėkoti jums už visą tai, ką darote“, padrąsindamas mane eiti pirmyn.
Manau, kad šis kvietimas skirtas man ir kiekvienam iš jūsų, kad įgyvendintume kun. Giussani
žodžius: gyvenant „Bažnyčios bendruomenėje [...] pasiekiamas įsitikinimas tiesa ir aiškumas, kurie
reikalingi, kad žmogus galėtų stoti akistaton su gyvenimu“ („Kodėl Bažnyčia“, Katalikų pasaulio
leidiniai, Vilnius 2007, p. 189).
Atsisveikindamas, jau prie privačios bibliotekos durų, paprašė manęs toliau už jį melstis. Kaip
nejausi tokio prašymo svorio: melskime, kad prisikėlusio Kristaus Dvasia jam padėtų nešti visos
Bažnyčios naštą! Su visu įmanomu sąmoningumu ir meile priimkime jo prašymą melsti Viešpatį,
kad jam niekad nepritrūktų Jo malonės, vykdant jam skirtą užduotį būti Jo liudininku visų tautų
akivaizdoje, kaip matome kiekvieną dieną.
Todėl pasinaudodamas proga, noriu jūsų paprašyti atsiliepti į tą pasiūlymą, kurį popiežius
Pranciškus pateikė besibaigiant Viešpaties Angelo maldai praėjusį sekmadienį: „Matant
nesibaigiančias tragiškas konfliktines situacijas įvairiose pasaulio vietose, kviečiu visus
tikinčiuosius ypatingai maldos ir pasninko dienai už taiką vasario 23 dieną, pirmosios Gavėnios
savaitės penktadienį. Paaukokime šią dieną ypač už Demokratinę Kongo Respubliką ir Pietų
Sudaną. Kaip ir kitomis panašiomis progomis, kviečiu prisijungti prie šios iniciatyvos visus brolius
ir seseris, kurie nėra katalikai ar krikščionys, taip kaip jiems atrodys geriausia, tačiau visi kartu“
(2018 m. vasario 4 d.).
Su meile kiekvienam iš jūsų ir apimtas vis didesnės nuostabos dėl kelio, kuriuo einame kartu,
Jūsų,
Kun. Julián Carrón

