Milano, 22 decembrie 2021
Dragă prietene,
Așa cum am anunțat în comunicatul meu din data de 29 noiembrie a.c., pentru procesul de
revizuire al Statutului, început ca urmare a Decretului general al Dicasterului pentru Laici, Familie
și Viață „Asociațiile internaționale de credincioși”, e important să prevedem inclusiv niște
consultări interne, în cadrul Fraternității.
Acest lucru are ca scop „a face în așa fel încât noile norme să reflecte în modul cel mai
adecvat posibil originalitatea carismei noastre și deci identitatea specifică a Fraternității CL în
interiorul Bisericii”.
În acest sens doresc să-ți comunic că a fost constituită Comisia consultativă pentru
revizuirea Statutului Fraternității. Comisia, prezidată de mine, va începe activitatea din luna
ianuarie, aprofundând ceea ce a fost elaborat până acum de către Diaconia centrală.
Lista membrilor Comisiei se găsește în anexă și va fi publicată pe site-ul Fraternității, în
secțiunea documente-scrisori, precum și pe site-ul CL.
Dacă dorești, te invit să trimiți Comisiei întrebări, sugestii, contribuții pe această temă scriind la
adresa: commissionestatuto@comunioneliberazione.org dacă se poate până în data de 17 ianuarie
2022, astfel încât Comisia să poată ține cont în momentul în care va începe propria muncă.
Căsuța de poștă electronică va rămâne oricum activă și ulterior acestei date pentru eventuale
ulterioare contribuții.
Profit de ocazie ca să urez un Sfânt Crăciun fericit ție și celor dragi ție.
Cu prietenie,
Davide Prosperi
Președinte interimar al Fraternității
În anexă: lista membrilor Comisiei consultative pentru revizuirea Statutului Fraternității CL

Anexă:

Comisia consultativă pentru revizuirea Statutului Fraternității CL
membri

profesie

naționalitate
și domiciliu
Italia

1

Prosperi Davide

profesor universitar

2

Castellani Angelica

magistrat

Italia

3

Cesana Giancarlo

profesor universitar

Italia

4

Colombo Emanuele

profesor universitar

SUA

5

Feliciani Giorgio

profesor universitar

Italia

6

Fontolan Roberto

jurnalist, director al Centrului Internațional al CL

Italia

7

Gerez Kraemer Rafael

avocat

8

Masieri Carlo Maria

post-doctorand în cercetare, avocat

Italia

9

Pepe Nicolò

student universitar

Italia

10

Reis De Alcantara Otoney

avocat

Brazilia

11

Severgnini Matteo

director de școală

Uganda

12

Tondi Della Mura Vincenzo

profesor universitar

Italia

13

Vanoni Alda Maria

magistrat

Italia

Spania

2

