
 
 

 

 

Milà, 27 de juliol de 2021 

 

Benvolguts amics, 

 

com sabeu, després de la publicació del Decret general del Dicasteri pels Laics, la Família 

i la Vida, sobre l’exercici del govern dins de les associacions internacionals de fidels, vaig posar-

me en contacte immediatament amb el Prefecte del Dicasteri, el Cardenal Farrell, i vaig comunicar-

li la nostra total voluntat de seguir les seves indicacions. Per això, us vull informar dels passos 

realitzats fins ara i dels que pretenem emprendre en aquesta direcció. 

 

En les darreres setmanes, l’Executiu de la Fraternitat, juntament amb alguns canonistes 

experts, ha iniciat una intensa reflexió sobre els requisits normatius necessaris per regular la durada 

dels mandats en l’òrgan de govern central de la Fraternitat i les modalitats de participació pel 

nomenament dels membres de la Diaconia central i del seu President. 

 

Des de bon començament, hem volgut compartir amb el Dicasteri els acords a què hem 

arribat en aquesta tasca i per aquest motiu, aquests dies, Roberto Fontolan, el director del Centre 

Internacional de CL i, a més, membre del mateix Dicasteri, s’ha reunit amb el cardenal Farrell. 

 

Durant el diàleg, molt cordial, s’ha aprofundit en alguns aspectes de les noves normes, 

s’han aclarit els temps que cal seguir en aquest procés que afecta totes les realitats associatives 

laiques, i s’ha remarcat com n’és d’important l’Assemblea que el Dicasteri ha convocat pel dia 16 

del proper mes de setembre, a la qual estan convidats els representants de tots els moviments, 

associacions i noves comunitats. 

 

A fi de concretar les directrius del Decret, ben aviat us farem saber les modalitats de 

participació a la primera reunió útil de la Diaconia central, prevista a finals d’agost. L’Assemblea 

del 16 de setembre ens permetrà verificar i aprofundir la nostra hipòtesi de treball, que 

desenvoluparem sempre en diàleg amb el Dicasteri. A partir de les indicacions que en sorgiran, 

s’iniciarà el procés que conduirà a la renovació dels membres de la Diaconia central i del seu 

President, i que, directament o indirectament, ens implicarà a cadascú de nosaltres. 

 

Per afrontar aquesta circumstància a la qual l’Església ens crida, res és més important que 

prendre consciència de la naturalesa de la nostra veritable necessitat. Aquesta clara consciència de 

nosaltres mateixos ens facilitarà adonar-nos d’allò que necessitem per viure i, per tant, identificar 

en qui veiem avui que la gràcia del carisma brilla, en qui reconeixem aquell atractiu que ens va 

conquistar en la trobada amb Crist i que va canviar la nostra vida fins a l’arrel. En la mesura que 

seguim l’atractiu a través del qual ara mateix l’Esperit del Senyor ens atrau -omplint-nos de les 

raons adequades i de l’entusiasme necessari per seguir experimentant la pertinença al moviment, 

que tan decisiu és per la nostra pertinença a Crist en l’Església-, més fàcil serà reconèixer qui podrà 

ser-ne el guia en la nova fase que encetem. 
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Ajudem-nos a no eludir la profunditat de la qüestió. En primer lloc, sostenint-nos en 

l’oració i en la fidelitat a l’Escola de comunitat que estem treballant, personalment i en grups. 

També suggereixo que reprenguem Crear huellas en la historia del mundo, que vam començar a 

estudiar l’any passat, on s’explica el mètode emprat per Déu per manifestar-se en la història, des 

de Joan i Andreu fins al nostre carisma. És crucial per mantenir-se ferms fins al final davant 

d’aquesta nova circumstància. 

 

Amb tot el meu afecte,  

 

Mn. Julián Carrón 

      

  


