
	
	

        Milano, 21 iunie 2017 
 
 
Dragă don Marco Vignolo și don Mattia Zuliani 
și Antonio Acevedo, Michele Baggi, Emanuele Fadini, Luca Montini, Patrick Valena 
 
 
 
Dragi frați,  
 
Vă sunt spiritual alături și, împreună cu mine, toată Mișcarea Comunione e Liberazione 
participă la bucuria voastră, a întregii Fraternități Preoțești, a Misionarelor, a celor dragi 
vouă, a superiorilor voștri, în ceasul în care, prin impunerea mâinilor Eminenței Sale card. 
Angelo Scola, veți primi harul preoției și al diaconiei.  
 
Sunt recunoscător pentru „da”-ul vostru în fața Domnului, care în fața ochilor noștri 
reînnoiește evidența frumuseții și a convenienței umane a unei vieți dăruite cu totul lui 
Cristos care a ales-o și a preferat-o în mod misterios. Îi cer Domnului ca viața voastră 
conformă cu Cristos Mântuitor să fie cu adevărat instrumentul milostivirii sale și a salvării 
sale pentru frații încredințați vouă și să puteți trăi în fiecare zi memoria lui Cristos care, așa 
cum ne-a amintit papa Francisc «ne permite să rămânem în iubire, să ne re-amintim, adică să 
ducem în inimă, să nu uităm cine ne iubește și pe cine suntem chemați să iubim» (Omilia 
Corpus Domini, 18 iunie 2017). 
 
Să rămânem în iubirea sa e posibil doar prin reînnoirea zilnică a conștiinței recunoscătoare 
pentru carisma care ne-a cuprins și ne cuprinde, cea a lui don Giussani, care trăiește azi spre 
beneficiul Bisericii și a fraților oameni în viața și în forma actuală a Mișcării, așa cum se 
întâmplă în fiecare zi. Aceasta cred, este rațiunea profundă a Fraternității Preoțești pe care a 
început-o dragul nostru monsenior Camisasca.  
 
Vă cer să încredințați, în Sfânta Liturghie și în rugăciunea voastră, toate comunitățile 
răspândite în lume și viața fiecăruia, în mod special a celor mai încercați, să le încredințați 
Fecioarei ca să ne ajute să ne trăim viața de fiecare zi cu adevărat pentru gloria umană a 
Fiului Său.  
 
 

                                                                      don Julián Carrón  

         


