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Referitor la anunţul lui Benedict al XVI-lea prin care comunică renunţarea la ministerul lui 

Petru, don Julián Carrón, preşedintele Fraternităţii Comunione e Liberazione, a declarat: 

„Prin acest gest, atât de impunător şi de neprevăzut, Papa ne mărturiseşte o plinătate atât de mare 

a raportului cu Cristos, încât ne surprinde prin această mişcare fără precedent care privilegiază, 

înainte de toate, binele Bisericii. Aşa arată lumii întregi că este pe deplin încredinţat planului 

misterios al Altcuiva. 

Cine nu îşi doreşte o astfel de libertate? 

Gestul Papei ne recheamă din răsputeri să renunţăm la orice siguranţă umană şi să ne 

încredinţăm exclusiv puterii Spiritului Sfânt; e ca şi cum Benedict al XVI-lea ne-ar spune, 

folosindu-se de cuvintele Sfântului Paul: „Sunt încredinţat de aceasta, că cel ce a început în voi 

lucrul cel bun îl va duce la capăt, până în ziua lui Hristos Iisus” (Fil 1, 6). 

Prin cele anunţate de Papa, Domnul ne porunceşte să trecem dincolo de orice aparenţă, trecând 

de tot entuziasmul uman cu care am salutat alegerea lui Benedict al XVI-lea şi cu care l-am 

urmat în aceşti opt ani, fiind recunoscători pentru fiecare cuvânt al său. 

Dorindu-ne să trăim aceeaşi experienţă de identificare cu Cristos, care i-a dictat Papei această 

faptă istorică pentru viaţa Bisericii şi a lumii, întâmpinăm şi noi cu libertate şi plini de uimire 

acest gest de extremă paternitate, săvârşit din iubire pentru copiii săi, încredinţând persoana sa 

Fecioarei, astfel încât să continue să ne fie tată dându-şi viaţa pentru opera Altcuiva, adică pentru 

edificarea Bisericii lui Dumnezeu. 

Alături de toţi confraţii, împreună cu Benedict al XVI-lea, îi cerem Spiritului lui Cristos să 

însoţească Biserica în alegerea unui părinte care să poată s-o călăuzească într-un moment istoric 

atât de delicat şi de decisiv. 
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