
 
 

        

Milà, 02.01.2020 

 

Estimats amics, 

 

Quantes vegades ens hem dit en aquests anys -amb les paraules del papa Francesc- que estem vivint 

un veritable «canvi d'època». Cada vegada es veuen més clarament en qualsevol latitud els signes 

d'una mutació radical en les relacions entre les persones, en la societat i en les institucions. Als 

països tradicionalment de cultura cristiana, a més, cada vegada resulta més evident que el context 

social ja no és capaç de sostenir els valors cristians que durant segles han caracteritzat la vida de les 

persones. 

 

Aquest profund canvi que estem travessant és per a nosaltres una gran provocació a no donar res per 

descomptat, i ens obliga a preguntar-nos quotidianament sobre quina és la nostra esperança, què ens 

permet aixecar-nos al matí, anar a treballar, estimar, no escandalitzar-nos dels nostres límits, 

afrontar la vida sense por i sense violència en les relacions. Com hem dit altres vegades, estem 

cridats a fer un salt d'autoconsciència. 

 

En aquest context, ha sorgit amb una força i una evidència, fins ahir desconegudes, el drama dels 

abusos a menors que, per desgràcia, també ha implicat persones dins de l'àmbit de l'Església. 

 

Com sabeu, el papa Francesc, en la línia del magisteri del papa Benet XVI, ha abordat el problema 

de cara, demanant a tota la realitat de l'Església de no mirar cap a una altra banda davant d’aquesta 

terrible ferida: «Els delictes d'abús sexual ofenen Nostre Senyor, causen danys físics, psicològics i 

espirituals a les víctimes, i perjudiquen la comunitat dels fidels. A fi que aquests casos, en totes les 

seves formes, no es tornin a produir mai més, cal una contínua i profunda conversió dels cors, 

acompanyada d'accions concretes i eficaces que involucrin a tothom en l'Església, de manera que la 

santedat personal i el compromís moral contribueixin a promoure la plena credibilitat de l'anunci 

evangèlic i l'eficàcia de la missió de l'Església. Això només serà possible amb la gràcia de l'Esperit 

Sant vessada en els cors, perquè hem de tenir sempre presents les paraules de Jesús: "Sense mi no 

podeu fer res" (Jn 15,5). Tot i que ja s’ha fet molta cosa, hem de seguir aprenent de les amargues 

lliçons de passat, per mirar cap al futur amb esperança» (Francesc, Vos estis lux mundi, Carta 

apostòlica en forma de "Motu proprio" 7 de maig de 2019). 

Arran d'aquesta profunda preocupació seva, el Dicasteri per als laics, la família i la vida ha pres la 

iniciativa i ha sol·licitat expressament a totes les associacions i moviments -i per tant també a 

Comunió i Alliberament- que elaborin un reglament propi en aquest sentit, com a ajuda per afrontar 

aquest tema amb més consciència. 

 

Al llarg d'aquests mesos hem treballat per respondre a la petició del Dicasteri amb la intenció de 

seguir les seves indicacions partint de l'originalitat de l'experiència del carisma que ens ha estat 

donat. 

 

El Reglament ja es troba disponible en diferents llengües a la pàgina web del moviment 

www.clonline.org, juntament amb les indicacions sobre la composició, les funcions i les modalitats  

 



 
 

de contacte de la Comissió a la qual hom es podrà adreçar en cas d’eventuals informes o sol·licituds 

d'ajuda. 

 

Es tracta d'un salt de maduresa que se’ns demana a tots, de manera particular als professors i als 

educadors que normalment estan implicats en activitats del moviment amb menors. 

 

El pas a què estem convidats a fer és, primer de tot, un aprofundiment de la nostra autoconsciència: 

de fet, aquesta circumstància pot fer-nos comprendre millor la crida de don Giussani a viure la 

virginitat com a dimensió de les relacions amb totes les persones, també a la família i en les 

amistats, perquè es tracta d'una dimensió de la vida cristiana que no és prerrogativa únicament de 

qui n’ha fet una opció de vida. 

 

La virginitat es torna possible només per la sobreabundància de la relació amb Crist, de la qual 

brolla una llibertat, una gratuïtat en la relació amb tot i amb tots que altrament seria impossible. 

Només si estem «aferrats», «atrets» per Ell ho podrem tractar tot d’una forma diferent. Crist és 

l'únic que pot satisfer el desig il·limitat del cor: si estem plens d'Ell, no tindrem necessitat de 

desitjar una altra cosa per viure. D'aquesta manera, recolzats en la plenitud que Ell introdueix en la 

nostra vida, podrem entrar en relació amb qualsevol no perquè ens falti alguna cosa, sinó per 

compartir amb els altres allò que hem rebut. 

Davant d’aquest repte, estem cridats, doncs, a una familiaritat amb Crist cada vegada més gran, a un 

aprofundiment de la fe, que és verificada en la llibertat i la gratuïtat de les nostres relacions. 

 

Sostinguem-nos mútuament amb el testimoni recíproc perquè aquesta circumstància no faci 

desaparèixer la passió per comunicar el Crist, fent resplendir la seva bellesa davant de tants joves 

que busquen, de vegades a les palpentes, alguna cosa que respongui a les seves exigències més 

humanes. Que respectant la seva vida, que és «sagrada» -perquè és «la manifestació de 

l'esdeveniment del Misteri present dins de la precarietat d'un rostre humà» (don Giussani) -, cadascú 

de nosaltres pugui convertir-se en mitjancers de la trobada amb Crist, «Camí, Veritat i Vida». 

 

Vostre, 

 

          don Julián Carrón 

 


