
 
 

 

Milaan, 27 juli 2021 

 

 

 

Beste vrienden. 

 

Zoals bekend heb ik na de publicatie van het Algemene Decreet van het Dicasterie voor de 

Leken, het Gezin en het Leven met betrekking tot de uitoefening van het bestuur binnen de 

internationale verenigingen van lekengelovigen, de Prefect van het Dicasterie, kardinaal Farrell, 

onmiddellijk onze volle bereidheid meegedeeld om het vereiste uit te voeren. Ik wil jullie daarom 

informeren over de stappen die we tot nu toe ondernomen hebben en nog willen nemen. 

 

De afgelopen weken is het Uitvoerend Bestuur van de Fraterniteit, samen met enkele juristen, 

intensief gaan reflecteren over wat er normatief gedaan moet worden om de duur van de mandaten 

in het centrale bestuursorgaan van de Fraterniteit en de participatiewijzen in de benoeming van de 

centrale Diaconie en de President ervan, te reguleren. 

 

Van meet af aan hebben we de stappen van dit werk willen delen met het Dicasterie en daarom 

heeft Roberto Fontolan, directeur van het Internationaal Centrum van CL en bovendien lid van 

datzelfde Dicasterie, in de afgelopen dagen kardinaal Farrell ontmoet. 

 

Tijdens de zeer hartelijke dialoog zijn enkele aspecten van de nieuwe normen uitgediept, is de 

tijdslijn verduidelijkt van een proces dat alle lekenvereniging betreft en werd het grote belang 

onderstreept van een Assemblee van het Dicasterie op 16 september a.s., waarvoor alle 

bewegingen, verenigingen en nieuwe gemeenschappen zijn uitgenodigd. 

 

Om concrete uitvoering te geven aan het Decreet, voorzien we nu dat we de operationele 

procedures zullen delen tijdens de eerste effectieve vergadering van de Centrale Diaconie, eind 

augustus. De Assemblee van 16 september zal vervolgens de gelegenheid zijn om onze 

werkhypothese te verifiëren en te verdiepen, hetgeen we hoe dan ook in dialoog met het Dicasterie 

willen doen. In het licht van de aanwijzingen die daaruit naar voren zullen komen, zal het proces 

opgestart worden voor de vervanging van de leden van de Centrale Diaconie en de President, 

waarbij ieder van ons, direct of indirect, betrokken zal zijn. 

  

Om het hoofd te bieden aan deze omstandigheid waartoe de Kerk ons roept, is niets belangrijker 

dan ons bewust te worden van de aard van onze ware behoefte. Dit heldere bewustzijn van onszelf 

zal ons helpen te herkennen wat we nodig hebben om te leven en dus om te identificeren in wie 

wij vandaag de genade van het charisma zien stralen, die aantrekkelijkheid die ons in de 

ontmoeting veroverd en ons leven radicaal veranderd heeft. Hoe meer we meegaan in de 

aantrekkingskracht waardoor de Geest van de Heer ons nu meesleept – door ons de passende 

redenen en het noodzakelijke enthousiasme te geven om ons toebehoren aan de beweging te blijven 

beleven, dat zo bepalend is voor ons toebehoren aan Christus in de Kerk – des te gemakkelijker 

zal het zijn te herkennen wie ons in de nieuwe fase die voor ons ligt, zal kunnen leiden. 
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Laten we elkaar helpen om de diepte van de kwestie niet uit de weg te gaan, allereerst door 

elkaar te ondersteunen in het gebed en in de trouw aan het werk van de school van de gemeenschap 

dat we doen, persoonlijk en in onze groepen. Ik wil ook voorstellen om de tekst Sporen trekken in 

de geschiedenis van de wereld te hernemen, waarmee we het afgelopen jaar begonnen zijn en die 

de methode ontvouwt die God gebruikt om zich in de geschiedenis te laten herkennen – zoals 

gedocumenteerd wordt door Johannes en Andreas, tot en met het charisma –, zo cruciaal om 

helemaal voor deze nieuwe omstandigheid te kunnen staan. 

 

Met alle genegenheid waartoe ik in staat ben, jullie 

 

 

Julián Carrón pr. 

 


