
	

	

Comunicat de presă 
Cea de-a XV-a comemorare de la moartea lui don Giussani și cea de-a XXXVIII-a aniversare 

a recunoașterii pontificale a Fraternității CL 
Liturghii în Italia și în lume 

 
Cu ocazia celei de-a XV-a comemorări a morții Servului lui Dumnezeu don Luigi Giussani (22 
februarie 2005) și a celei de-a XXXVIII-a aniversări a recunoașterii pontificale a Fraternității 
Comunione e Liberazione (11 februarie 1982), sunt celebrate Liturghii în Italia și în lume, oficiate 
de cardinali și episcopi. Intenția Liturghiei este următoarea: 
 
«Ne rugăm astfel încât, fiind fideli carismei lui don Giussani în apartenența la viața Sfintei 
Biserici, să putem urma invitația papei Francisc de «a-L urma pe Isus, de a asculta în fiecare zi 
chemarea sa» care ajunge la noi prin martorii Săi. Oferind existența noastră pentru Papa și pentru 
frații noștri oameni, îi cerem Spiritului Sfânt ca întâlnirea cu Cristos să devină tot mai mult orizont 
total al vieții noastre și forma adevărată a fiecărui raport». 

Vorbind despre contextul în care creștinii sunt chemați să își trăiască credința, don Julián Carrón 
(președintele Fraternității CL) a afirmat recent: «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. (…) 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». 

Lista actualizată a celebrărilor se află la adresa www.clonline.org. Iată câteva dintre ele: 

 

Roma, card. Pietro Parolin, 22 feb.; Milano, mons. Mario Delpini, 4 mar.; Perugia, card. Gualtiero 
Bassetti, 10 feb.; Bologna, card. Matteo Zuppi, 24 feb.; Genova, card. Angelo Bagnasco, 13 feb.; 
Florența, card. Giuseppe Betori, 17 feb.; Napoli, card. Crescenzio Sepe, 9 feb.; Torino, mons. 
Cesare Nosiglia, 19 feb.; Palermo, mons. Corrado Lorefice, 24 feb.; New York, mons. Christophe 
Pierre, 16 feb.; Moscova, mons. Paolo Pezzi, 25 feb.; Madrid, card. Carlos O. Sierra, 22 feb.; 
Barcelona, card. Juan José Omella, 9 feb.; Lisabona, card. Manuel Clemente, 11 feb; Dublino, 
mons. Diarmuid Martin, 19 feb.; Chicago, mons. Mark Bartosic 22 feb.; Budapesta, card. Peter 
Erdö, 7 feb.; Buenos Aires, card. Mario Poli, 14 feb.; Rio de Janeiro, card. Orani Joao Tempesta, 
2 mar.; Lima, mons. Guillermo Elias Millares, 11 feb.; Bogotà, mons. Luis Ali Herrera, 23 feb.; 
Viena, mons. Pedro Lopez Quintana, 21 feb.; Vilnius, mons. Gintaras Linas Grusas, 15 feb.; 
Montreal, mons. Christian Lépine, 22 feb.; Tunisi, mons. Ilario Antoniazzi, 14 feb; Mauritius, 
card. Maurice Piat, 21 feb. 
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