
 
 

 

Milano, 2 ianuarie 2020 

Dragi prieteni, 

 

De câte ori, în acești ani, nu ne-am spus noi – reluând cuvintele papei Francisc – că trăim o 

adevărată și reală «schimbare de epocă». Semnele unei schimbări radicale în relațiile dintre 

persoane, în societate, în instituții se văd mereu tot mai clar și la orice latitudine. În țările tradițional 

creștine, apoi, e mereu tot mai clar că contextul social nu mai este în stare să susțină valorile 

creștine care, timp de secole, au caracterizat viața oamenilor. 

Această schimbare profundă pe care o traversăm este o mare provocare pentru noi ca să nu 

considerăm nimic scontat și ne constrânge să ne întrebăm zilnic care este speranța noastră, ce 

anume ne permite să ne sculăm dimineața, să mergem la muncă, să iubim, să nu ne scandalizăm de 

limitele noastre, să înfruntăm viața fără frică și fără violență în relații. Așa cum am spus și alte dăți, 

suntem chemați să facem un salt de autoconștiință.   

În acest context, a reieșit, cu o forță și o evidență necunoscute până ieri, drama abuzurilor 

asupra minorilor, care, din păcate, a implicat persoane chiar și din mediul Bisericii.  

După cum știți, papa Francisc, urmând traiectoria magisterului papei Benedict al XVI-lea, a 

luat problema „în piept”, cerând întregii realități a Bisericii ca, în fața acestei răni cumplite, să nu își 

întoarcă în altă parte capul: «Infracțiunile de abuz sexual îl supără pe Domnul Nostru, provoacă 

daune fizice, psihologice și spirituale victimelor și rănesc comunitatea credincioșilor. Pentru ca 

aceste fenomene, în toate formele lor, să nu se mai întâmple, e nevoie de o convertire continuă și 

profundă a inimilor, dovedită prin acțiuni concrete și eficiente care îi implică pe toți oamenii din 

Biserică, astfel încât sfințenia personală și angajamentul moral să poată concura la promovarea 

deplinei credibilități a vestirii evanghelice și a eficienței misiunii Bisericii. Acest lucru e posibil 

doar prin harul Spiritului Sfânt revărsat în inimi, pentru că trebuie să ne amintim mereu cuvintele 

lui Isus: „Fără mine nu puteți face nimic” (In 15,5). Chiar dacă deja s-a făcut mult, trebuie să 

continuăm să învățăm din lecțiile pline de amărăciune ale trecutului, ca să privim cu speranță spre 

viitor» (Francisc, Vos est lux mundi, Scrisoare apostolică în formă „Motu proprio”, 7 mai 2019). 

Pe această sinceră preocupare a sa și-a pus bazele inițiativa Dicasterului pentru laici, familie și 

viață, care a solicitat în mod expres tuturor asociațiilor și mișcărilor – și deci și mișcării Comunione 

e Liberazione – să elaboreze un regulament propriu pe această temă, ca ajutor pentru abordarea 

acestui subiect cu o mai mare conștiință. 

În aceste luni am lucrat pentru a răspunde la solicitarea Dicasterului, în tentativa de a îndeplini 

indicațiile primite pornind de la originalitatea experienței carismei care ne-a fost dată.  

Regulamentul este acum disponibil în mai multe limbi pe site-ul internet al mișcării 

www.clonline.org, împreună cu indicațiile cu privire la alcătuirea, sarcinile și modalitățile de 

contactare a Comisiei căreia persoanele i se pot adresa în caz de eventuale semnalări sau solicitări 

de ajutor. 

E chiar un pas de maturitate ceea ce ni se cere tuturor, în mod special cadrelor didactice și 

educatorilor care, în mod normal, sunt implicați în activități ale mișcării cu minori. 

Pasul pe care suntem invitați să îl facem este, înainte de toate, o aprofundare a autoconștiinței 

noastre: această circumstanță, de fapt, ne poate ajuta să înțelegem mai bine rechemarea lui don 

Giussani la virginitate ca dimensiune de trăit în raporturile cu multe persoane, chiar și în familie și 

cu prietenii, fiindcă este vorba despre o dimensiune a vieții creștine care nu este un privilegiu doar 

al celor care au făcut o alegere e viață. 

http://www.clonline.org/


 
 

Virginitatea devine posibilă doar prin abundența raportului cu Cristos, din care izvorăște o 

libertate, o gratuitate în raportul cu toate și cu toți care, altfel, ar fi imposibile. Doar dacă suntem 

«cuprinși», «magnetizați» de El vom putea trata totul în mod diferit. Cristos este unicul care poate 

umple dorința infinită a inimii: dacă vom fi plini de El, nu vom avea nevoie să ne dorim altceva 

pentru a trăi. Astfel, sprijinindu-ne pe plinătatea pe care El o introduce în viața noastră, putem intra 

în raport cu oricine, nu pentru că ne lipsește ceva, ci pentru a împărtăși cu alții ceea ce am primit 

noi. 

Lucrul la care suntem chemați chiar și în fața acestei provocări este, așadar, o familiaritate 

mereu tot mai mare cu Cristos, o aprofundare a credinței, a cărei verificare sunt libertatea și 

gratuitatea raporturilor. 

Să ne susținem unii pe alții prin mărturie reciprocă, astfel încât această circumstanță să nu facă 

să dispară pasiunea de a-l comunica pe Cristos, făcând să strălucească frumusețea Sa în fața multor 

tineri care caută, uneori pe dibuite, ceva care să răspundă la exigențele lor cele mai umane. 

Respectându-le viața, care este «sacră» - fiindcă este «revelarea evenimentului Misterului prezent în 

sărăcia unui chip uman» (don Giussani) -, să poată, fiecare dintre noi, să devină mijlocitor al 

întâlnirii cu Cristos, «Calea, Adevărul și Viața». 

Al vostru,  

    Don Julián Carrón 

       

 


