Comunicat de presă
Don Carrón în audiență privată la papa Francisc

În dimineața zilei de azi, 2 februarie 2018, don Julián Carrón, președintele Fraternității Comunione e
Liberazione, a fost primit în audiență privată de către papa Francisc. La sfârșitul audienței, don Carrón a
fost intervievat de Adriana Masotti pentru Vatican News. Iată textul interviului:
Întâlnirea de azi dintre Francisc și don Carrón, președintele CL
O discuție pentru a-i comunica Papei ceea ce face Comunione e Liberazione pe direcția magisterului lui
Francisc care încurajează Biserica să fie mereu tot mai „în ieșire” și mai milostivă față de toți. Don
Julián Carrón subliniază mai ales atenția Fraternității sale față de tineri.
Adriana Masotti – Vatican
Audiența de azi dimineață acordată de către Papa Francisc președintelui Fraternității Comunione e
Liberazione, una dintre cele mai răspândite realități ecleziale post conciliu în Biserica din Italia și din
lume. După don Luigi Giussani, fondatorul CL în anii ’60, la conducerea Fraternității, din 2005, se află
preotul și teologul spaniol don Julián Carrón. La sfârșitul întâlnirii, don Carrón ne povestește cum a
decurs discuția cu Papa și care au fost subiectele despre care au vorbit:
Răspuns – A fost pur și simplu o dorință de-a mea: dorința de a-i împărtăși Papei pașii drumului pe care
i-am făcut după audiența pe care am avut-o cu el în piața Sfântul Petru, când am primit câteva sugestii
pentru drumul nostru, împreună cu scrisoarea pe care ne-a trimis-o pe tema sărăciei; am dorit și să îi spun
ce pași ne-am angajat să întreprindem pentru a-l urma prin multele inițiative pe care le-am dezvoltat
tocmai în acest sens. A fost pur și simplu o împărtășire a acestor puncte, pe lângă Sinodul tinerilor care ne
este foarte drag, fiindcă este o preocupare de-a noastră, așa cum am văzut că este o preocupare și pentru
Papa: dorința de a-i asculta pe tineri și de a fi cu adevărat dispuși să dialogăm deschis cu ei.
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Întrebare – Papa v-a cerut ceva, a atenționat în vreo privință Fraternitatea Comunione e
Liberazione?
Răspuns – Nu, doar mi-a mulțumit pentru tot ceea ce i-am povestit cu privire la inițiativele care răspund
nevoilor migranților sau cele care se ocupă de însoțirea tinerilor, și mi-a mulțumit pentru ce i-am povestit
referitor la preocuparea noastră pentru educația tinerilor. Ne-a încurajat să continuăm cu angajamentul
nostru, pentru că el îl consideră foarte important în acest moment deosebit în care tinerii trăiesc într-o
„societate lichidă”, astfel încât să poată găsi niște puncte de referință care să îi însoțească pe drumul lor.
Întrebare – Care este contribuția pe care magisterul Papei Francisc i-o oferă mișcării Comunione e
Liberazione? Se știe că și mișcările și asociațiile din Biserică „resimt” tot ceea ce se întâmplă în
Biserica universală, și deci chiar și indicațiile pe care le oferă Papa ...
Răspuns – Mi se pare că cea mai mare contribuție este aceea de a ne face să fim conștienți de această
schimbare epocală, care ne lansează tuturor o provocare: aceea de a vedea modalitățile concrete cu care
Biserica se poziționează în fața lumii și în fața provocărilor care ne privesc pe noi toți. Toate astea cu
încurajarea sa constantă de a ieși și de a stabili relații cu ceilalți, ca să ducem această privire plină de
duioșie și de îndurare, pe care ne-a adus-o Cristos în istorie, și ca să avem grijă de nevoile oamenilor. Și
noi simțim asta ca fiind ceva deosebit de important și pentru noi, din moment ce e ceva ce se regăsește și
în ADN-ul nostru.
Întrebare – Mai devreme ați pomenit de primirea oamenilor și de tineri: vreți să ne spuneți doar
câteva dintre frontierele la nivelul cărora sunteți implicați azi în mod deosebit?
Răspuns – Angajamentul nostru este, înainte de toate, la nivelul tinerilor, pentru că noi considerăm că
aceasta este o frontieră esențială pentru toți. Și deci e dimensiunea în care, noi țoti și întreaga Biserică,
verificăm dacă propunerea pe care creștinismul i-o oferă omului modern își face spațiu în inima tinerilor
sau nu, și își face spațiu atunci când este propusă și este găsită ca fiind o experiență care are legătură cu
viața, cu nevoile, cu singurătatea și cu suferințele pe care ei le trăiesc. Aceasta este pentru noi o verificare
a credinței. Un alt front este toată marea imensă de nevoi a societății din ziua de azi: noi vrem cu adevărat
să răspundem la aceste nevoi prin multe inițiative: de la Banca alimentară până la însoțirea, de exemplu, a
tinerilor care au probleme cu învățatul sau a deținuților și a celor care trăiesc în marile orașe din America
Latină și sunt nevoiași. Putem pune acolo o sămânță mică și această noutare creștină pentru noi este
fundamentală.
Pentru a asculta interviul cu don Julián Carrón:
http://www.vaticannews.va/it/papa/news/2018-02/udienza-papa-francesco-don-julian-carron-comunionee-liberazione.html
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