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FOCOLAREJURNAAL 

Rocca di Papa, 28 april 2018 
 

“De wereld tot één familie maken” 
 
 
1. Opening en groeten 
         
2. Belfast, Noord Ierland – Over de onzichtbare muren heen     
  

20 jaar na de ondertekening van het vredesakkoord gaan we naar Belfast en zien de 
verdeeldheid die er nog steeds is, maar ook de inspanning op de weg naar vrede.  
  

3. Armoy, Noord Ierland – Moedig gemeenschap opbouwen     
Een dorp dat al meer dan 30 jaar verdeeld is tussen unionisten, republikeinen, 
protestanten, katholieken, totdat iemand gezegd heeft, het is genoeg. Het buitengewone 
avontuur van Mary en Gerry Burns en de "Armoy Community Association". 
 

4. Nieuws uit Fontem, Kameroen 
 

5. Carvalhal de Vermilhas, Portugal – Kleine dragers van hoop      
Niets is klein van wat gedaan wordt om de natuur en het milieu te verdedigen. Dit leert 
ons een groep Gen 4 uit Portugal die enkele bomen planten op het terrein van een 
verbrand bos.  
 

6. Mariapoli in Efeze, Turkije, bij het huis van Maria 

 
7. Herinnering aan Tommaso Sorgi 
 
8. Castel Gandolfo, Italië – Broers en zussen meer dan alleen dialoog     

400 moslims en christenen van over de hele wereld zijn bij elkaar gekomen onder de vlag 
van hoop. Stemmen die vertellen over een weg van eenheid die al meer dan 50 jaar 
begaan wordt... 

  
9. Chiara Lubich: De wereld tot één familie maken      

UIt de toespraak van Chiara Lubich tot de “Faith Communities Together” Conferentie - 
Washington D.C., 12 november 2000. 

 
10. Dialoog met Maria Voce (Emmaus) en Jesús Moran  

 
11. Afsluiting 
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1. OPENING EN GROETEN 

Katarina: Welkom allemaal bij dit focolarejournaal. Zoals jullie weten is het een universele 

familie die bijelkaar komt! En vandaag vieren we een jubileum: Anna Maria en Danilo Zanzucchi 

zijn 65 jaar getrouwd. Gefeliciteerd! 

Anna Maria en Danilo behoren tot de eerste families die Chiara volgden en hun werk en 

woonplaats hebben achtergelaten om zich met hun vijf kinderen beschikbaar te stellen voor de 

Focolarebeweging ... En hoeveel vruchten heeft dat niet voortgebracht voor de families van heel 

de wereld! 

Cyril: We zijn blij met jullie feest te vieren, samen ook met de families uit verschillende delen 

van de wereld die de Loreto-school in Loppiano volgen en de families die voor het  

focolarejournaal uit Casoria, Napels zijn gekomen. De beste wensen! (Applaus) 

Katarina: Willen jullie ons iets zeggen, Anna Maria en Danilo? 

Anna Maria: Ik denk dat we iedereen moeten bedanken want de liefde heeft onder ons allemaal 

gecirculeerd. Chiara heeft ons deze genade gegeven om te begrijpen dat God Liefde is en dat we 

kunnen liefhebben en dat heeft al onze gezinnen meer leven gegeven, echt een grote genade. 

Bedankt jullie allemaal! 

Katarina: Bedankt en de beste wensen! 

Wij zijn Katarina en Cyril uit Slowakije. We zijn 18 jaar getrouwd en hebben drie kinderen. De 

oudste, Elena is op dit moment op een congres van tieners, de gen 3 die we straks zullen 

begroeten. Lukas en Tomas zijn hier bij ons. Ik ben een taaldocent en een vertaalster. 

Cyril: Ik ben een katholieke priester van Byzantijnse rite. Ja, want in onze oosterse traditie 

kunnen vanaf het begin van het christendom, getrouwde mannen tot priester gewijd worden. 

Onlangs heeft onze bisschop ons de gelegenheid gegeven om onze dienst hier in het centrum 

van de Beweging te verlenen, dus zijn we met het hele gezin voor 4 jaar naar hier verhuisd. 

Nu willen we een korte hymne van de Byzantijnse liturgie zingen die typerend is voor de 

Paastijd. De hymne die we in het paleoslavisch zullen zingen, luidt: "Christus is opgestaan, met 

de dood heeft Hij de dood overwonnen, en zij die in de graven lagen heeft hij de genade van het 

leven gegeven". 

(Katarina en Cyril: lied en Paasgroet) 

 

Cyril: We verbinden deze zaal nu met het Mariapoli-centrum van Castel Gandolfo, waar 

700 jongens en meisjes, Gen 3 uit heel Italië, in deze dagen bijelkaar zijn gekomen. We zouden 

ze al op het scherm moeten zien, laten we kijken of ze er zijn. Daar zijn ze! Ciao! Hoe is jullie 

congres van start gegaan? Welke plannen hebben jullie? 

Luigi: Welkom, welkom iedereen in deze prachtige zaal die ons voor deze vier dagen 

huisvest. We groeten jullie heel hartelijk, van waar ter wereld jullie ook naar ons kijken. We zijn 

hier met velen, laten we eens kijken waar we vandaan komen. Zeg je naam en waar je vandaan 

komt. 
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Sophie: Ik ben Sophie, uit Valle d'Aosta.  

Simone: Ik ben Simon, uit Sicilië.  

Silvia: Ik ben Silvia, uit Piemonte.  

Stefano: Ik ben Stefano, uit Sicilië.  

Luigi: Ik daarentegen ben Luigi, uit de Castelli Romani.  

Agnese: En ik ben Agnese, uit Viterbo. 

Luigi: En we willen jullie vertellen wat we zullen doen op deze bijeenkomst. 

Agnese: De vraag die we ons in deze dagen stellen is: 1943-2018, verschillende tijden, 

maar is het ideaal altijd hetzelfde? Chiara Lubich en haar eerste vriendinnen, leefden een Ideaal 

dat geïnspireerd was door het Evangelie. Met ideaal bedoelen we een echte levensstijl. Wij 

willen in deze dagen hun manier van leven toepassen op de situaties waar wij iedere dag mee te 

maken hebben, zoals affectiviteit, cyberpesten en actief burgerschap. 

Luigi: Als we het over deze onderwerpen hebben zal dat ons helpen om beter te 

begrijpen hoe we als gen 3 in onze tijd kunnen leven, dat wil zeggen, altijd de ander centraal 

stellen en proberen de gulden regel toe te passen. 

Agnese: Op de laatste dag, 1 mei, gaan we allemaal samen naar Loppiano, in Toscane, 

voor het Genfest Italia. 

Luigi: Ciao allemaal! 

Agnese: Ciao! 

 

 Cyril: Jullie geven ons de kans om andere jongeren te groeten die binnenkort een 

Genfest beginnen in verschillende landen ... Naast dat van Italië waar jullie al over gesproken 

hebben, is er vandaag één in het zuiden van Brazilië en ook één in Portugal... Tot op heden 

weten we dat er 30 Genfest zullen zijn buiten dat van Manilla, in de Filippijnen. 

 We nodigen jullie allemaal uit om jullie groeten en indrukken te sturen via WhatsApp 

naar nummer het nummer dat jullie op het scherm zien. Jullie kunnen ook schrijven naar het 

aangegeven e-mail adres  en de site van Facebook: CollegamentoCH. 

 

 Katarina: Hier in de zaal is er ook een groep focolarini uit Loppiano, waar paus Franciscus 

op 10 mei naar toe gaat. Ik zie dat jij uit Azië komt, waarvandaan precies? En hoe heet je? 

 Liberata: Mijn naam is Liberata, ik kom uit Korea.  

 Katarina: Hoe zijn jullie je je aan het voorbereiden, wat voor sfeer kun je in Loppiano 

proeven? 

 Liberata: We versterken de wederzijdse liefde, het leven van het Woord van het 

Evangelie, en vertellen elkaar onze ervaringen. We zijn heel blij. Ik groet jullie uit naam van ons 

allemaal uit Loppiano.  

 Katarina: Mooi, bedankt! Het leven dus. We zullen met jullie zijn al deze dagen en vooral 

op 10 mei! 
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2. BELFAST, NOORD IERLAND – OVER DE ONZICHTBARE MUREN HEEN  

 Cyril: En nu beginnen we onze reis rond de wereld. We zullen heel verschillende verhalen 

en situaties zien, die de inzet gemeen hebben om broederschap en vrede op te bouwen. Vrede 

is niet simpelweg de afwezigheid van oorlog. De laatste keer dat we in Colombia waren, zagen 

we de inspanningen van dat land om uit een lange burgeroorlog te komen. Deze keer gaan we 

naar Noord-Ierland, dat getekend is door een pijnlijk conflict vanwege de verdeeldheid tussen 

unionisten, merendeels protestanten en republikeinen, overwegend katholieken. 

  

 Katarina: Twintig jaar geleden werd op 10 april 1998 het vredesakkoord, het zogeheten 

Belfast Good Friday Agreement1, ondertekend tussen de verschillende partijen: de regering van 

het Verenigd Koninkrijk en de Ierse regering, een van de meest belangrijk stappen voor de vrede 

in Noord-Ierland, wat heeft geleid tot een verzoeningsproces waaraan verschillende instanties 

werken. We zijn gaan kijken hoe de situatie er vandaag de dag uitziet. 

 

 Stefania Tanesini: We zijn hier in Belfast in Noord-Ierland en het is negen uur in de 

ochtend. We staan op het punt de katholieke zone achter ons te laten en achter dit hek is de 

protestantse zone van de stad. Er is nog steeds een muur die beide zones scheidt. Dit hek wordt 

elke avond gesloten en elke ochtend weer geopend, en dat 20 jaar na de ondertekening van het 

vredesakkoord van 1998. Dit is een teken dat de twee gemeenschappen nog steeds gescheiden 

van elkaar leven. 

 

Brian Rowan, journalist: Als journalist heb ik heb weken, maanden, jaren van mijn leven 

doorgebracht, van het ene incident naar het andere, waar iemand gedood of gewond was. 

 

Manuel McGivern: Toen ik 17 was in 1973, was West Belfast, - waar ik woonde - een zeer sterk 

republikeins gebied. Elke zaterdag verkocht ik katholieke tijdschriften. Ik werd aangehouden door 

Britse soldaten. Ze fouilleerden me, ze controleerden de tijdschriften. Ze vertrouwden het niet, ze 

dachten dat ze subversief waren en dus arresteerden ze me. 

Ik werd naar de plaatselijke kazerne gebracht waar ze me 24 uur hebben verhoord. Mijn vader is 

gekomen en omdat ik minderjarig was werd ik vrijgelaten. Een paar weken later werd ik 

uitgenodigd om naar een leeg appartement te gaan, dicht bij waar ik woonde onder het mom 

om een film te bekijken en de film waar we inderdaad naar keken was een propagandafilm over 

hoe je met een geweer of een pistool om moet gaan, we werden als het ware gerekruteerd om 

ons bij de IRA aan te sluiten. 

Er waren in die tijd veel jongeren bij en in zeker opzicht is dat begrijpelijk omdat je  als 

tweederangsburger werd behandeld... 
                                                 
1
  Het  Goede Vrijdag Akkoord van Belfast. 
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Na een paar van deze bijeenkomsten heb ik begrepen dat dit echt niks voor mij was. 

Een anglicaanse religieuze uit Londen was op onze school uitgenodigd en daar hebben ik horen 

spreken over het charisma van Chiara Lubich en je naaste liefhebben en meer nog, je vijand 

liefhebben, en dat leek mij een veel krachtiger wapen dan die andere, die ze mij op die films 

hadden laten zien. 

 

Irene Jovaras: Vandaag zijn we hier op het Stranmills College bij de afsluiting  van de dag met als 

titel “samen bouwen aan gemeenschap”. 

Hier in Belfast is de scheiding tussen de kerken overduidelijk. Dus onze doelstellingen zijn o.a. 

mensen met verschillende achtergronden in staat stellen om bemiddelaars te worden, om 

relaties op te bouwen tussen mensen van verschillende kerkelijke achtergronden, en de 

initiatieven die er zijn om vrede en verzoening tot stand te brengen te ondersteunen. 

 

Stefania Tanesini: We zijn hier op de Shankill Road, in het hart van het protestantse Belfast. Hier 

zien jullie één van de vele gedenktekens van deze stad die de onschuldige slachtoffers van dit 

conflict herinneren. Een oorlog die gedurende 30 jaar meer dan 3000 doden en 50.000 

gewonden heeft achtergelaten. 

 

Shannan Kincaid: ...mijn familie, er was een bom in mijn huis toen ik 5 jaar oud was. … Vrede 

komt niet van de ene dag op de andere, maar dit feit heeft mij als persoon niet beperkt. Uit een 

protestantse achtergrond komen is heel wat anders dan uit een katholieke achtergrond, maar 

voor de rest zijn we gelijk. Ik ben een persoon zoals Martin hier ... 

 

Martin McKiernan: Er zijn onzichtbare muren, de psychologische, die in het mensenbrein 

aanwezig zijn. Je kunt alle muren wegnemen om de vrede op te bouwen, maar de moeilijkste 

muur is die van 4mm: de hersenpan! 

Het gaat erom hoe we over elkaar denken; hoe we elkaar behandelen. 

Het lijkt erop dat onze generatie de taak heeft om te proberen een doorbraak te maken. Er zijn 

muren, maar ze zijn niet onoverkomelijk en ook niet onafbreekbaar. 

 

Stefania Tanesini: Hoe kun je een vriendschap opbouwen zoals die van jullie, een katholiek en een 

protestant? 

 

Shannan: In onze vriendschap luister ik gewoon niet naar hem! (Lacht) 

Nee, we luisteren naar elkaar. We begrijpen dat ons gezichtspunt verschillend is. Maar we 

hebben veel meer dat ons verenigt dan dat wat ons scheidt. 
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Martin: Ik mag haar als persoon, want ze is grappig en we lachen samen. Dus, deze uitdaging 

"hoe kunnen een katholiek en een protestant vrienden zijn" ... natuurlijk kan dat! Waarom niet? 

 

Brian Rowan, journalist en auteur: Iemand zei me onlangs dat het opbouwen van vrede een 

proces is dat 50 jaar duurt. Als dat waar is, dan zijn we nog niet eens op de helft. 

Onze strijd betreft nu de politiek, hoe we omgaan met de erfenis die we meegekregen hebben, 

maar nu hoor ik om 4 uur ‘s morgens niet meer mijn telefoon met het bericht dat er weer iemand 

is neergeschoten of dat er een bom is ontploft. Dat is waarom ik optimistisch ben. 

 

  

 

3. ARMOY, NOORD IERLAND – MOEDIG GEMEENSCHAP OPBOUWEN 

 Katarina: We hebben Gerry Burns ontmoet. Hij woont in Armoy, een dorp met iets meer 

dan duizend inwoners ten noorden van Belfast. Hier is zijn verhaal. 

 

 Gerry Burns: Ik was 18 jaar oud, toen de “troubles”, hier in Noord-Ierland, in 1968 

begonnen. En in de loop van de jaren ging het steeds slechter. 

Dit kruispunt ligt precies tussen de twee gemeenschappen: de nationalisten en de unionisten. In 

ons dorp hebben we altijd gescheiden van elkaar geleefd. 

Op 5 oktober 1994 tussen de twee wapenstilstanden, die van de IRA en die van de unionisten, 

hebben we een bijeenkomst gehad waarin we besloten hebben dat we iets wilden doen om in 

ons dorp het leven terug te brengen.    

In 1992 ben ik getrouwd, ik was niet zo jong meer. Ik wist dat Mary erg geëngageerd was in het 

sociale leven.    

In die jaren hadden de mensen genoeg van al het geweld. Er was een grote internationale steun 

om een oplossing voor het conflict te vinden. Er was een nieuwe dageraad in zicht.   

Op 5 oktober 1994 hebben we onze vereniging opgericht.  

Twee politici die al lange tijd niet meer met elkaar spraken, zijn naar Mary toegegaan en hebben 

haar voorgesteld om een bouwval die leeg stond in het dorp te kopen. 

Voor mij was dat moeilijk, want ik kwam van hier en ik kende niet veel mensen van de 

protestante kant, want wij leefden afgescheiden en zij leefden afgescheiden.  

In de nacht van woensdag op donderdag om kwart voor één kregen we een telefoontje van de 

politie. Ze zeiden dat ons kantoor in brand stond. De kinderen waren klein en er was onenigheid 

over wie er naar toe zou gaan.   

Toen ik naar buiten liep (pauze van ontroering) zag ik dat de lichten van mijn auto brandden, wat 

niet normaal was. Dus, toen ik het portier opendeed, schoot de gedachte door mijn hoofd dat de 

auto kon ontploffen. En hetzelfde toen ik de motor startte, ik vreesde dat hij de lucht in kon 

vliegen. Het was een waarschuwing van iemand.  
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We moesten de bouw verder brengen, maar het enthousiasme was er niet meer, want we 

hadden geen steun meer van de mensen. Mary was echt sterk. Ze bleef contact houden met de 

mensen, ze bleef glimlachen, werken. Ze putte de kracht zeker uit haar inzet in de 

Focolarebeweging, iets dat ze mij heeft doorgegeven. 

De eerste activiteit van het centrum was de kleuterschool, die vanuit de protestantse school werd 

overgeplaatst. We hebben de school omgedoopt tot de “Armoy cross community playgroup.” 

Mensen die gezegd hadden dat ze nooit een stap binnen het centrum zouden zetten, begonnen 

te komen. 

Een belangrijke activiteit is ook het zomerkamp. Sinds decennia is er in Noord-Ierland op 12 julli 

een festival. Het is een periode van spanningen en geweld, waarover ook de internationale media 

spreken.  

We hebben besloten om een twee weken durend programma voor de kinderen te organiseren. 

Voor velen van hen is het de enige mogelijkheid die ze hebben om ergens heen te gaan, want hun 

ouders hebben het niet breed.  

Maar ongetwijfeld is het café de belangrijkste activiteit van ons centrum, daar komen de mensen 

om iets eten en andere mensen ontmoeten. 

 

Paul McClean, directeur van de school “Cross and Passion”: In een ideale wereld zouden onze 

jongeren altijd allemaal samen zijn. Maar aangezien het nog niet zo ver is, moeten we 

mogelijkheden creëren dat ze elkaar kunnen ontmoeten. Dit centrum doet dat ongelooflijk goed 

en niet alleen met de kleuterschool. Er zijn veel andere activiteiten. 

 

Mary McCracken, openbare functionaris met pensioen en directrice van “Greenlight Gateway”: 

Het is echt een open plaats, een vrije ruimte, zonder  politieke interferentie; heel anders dan de 

rest van Noord-Ierland. 

 

Gerry Burns: Mary is gestorven op 8 juni 2011; met een diagnose van kanker.  

Het was een enorm grote schok voor iedereen, vooral voor mij. Het was hard. Waarom niet ik? Er 

waren echt veel mensen op haar begrafenis, velen van hen hadden nog nooit een stap in een 

katholieke kerk gezet. Als ik Mary niet had ontmoet, zou ik niet doen wat ik nu doe en wat ik wil 

blijven doen.  

Het is nodig dat we zien dat de gewone dingen buitengewoon kunnen worden voor wie in nood 

is. En we moeten dat doen zonder geweld te gebruiken of onder bedreiging van wapens. We 

moeten moed hebben. 

  

Cyril: Bedankt Gerry voor het vertellen van je verhaal, dank je voor je moed! En dank ook 

aan iedereen die op de één of andere manier betrokken is om dit vredesproces verder te 

brengen. 
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4. NIEUWS UIT FONTEM, KAMEROEN 

 Cyril: Momenteel zijn er helaas veel oorlogen en conflicten in de wereld! Zeer 

verontrustend nieuws is er ook uit Fontem, in Kameroen gekomen. In dit gebied bevindt zich 

één van de Focolare-stadjes dat ons allemaal na aan het hart ligt. We luisteren naar de 

boodschap die we hebben ontvangen in deze uren van degenen die daar wonen. 

 

 Vrouwenstem: Ciao allemaal vanuit Fontem! 

In november 2016 is de situatie van sociaal-politieke instabiliteit van het Engelstalige deel van 

Kameroen geëxplodeerd, met openbare demonstraties die, nadat ze onderdrukt zijn, geleidelijk 

aan zijn ontaard. 

Na verschillende ontwikkelingen, is ons College vanaf februari van dit jaar, net als de meeste 

andere scholen, gedwongen geweest om alle activiteiten te staken. 

 

Mannenstem: in maart verslechterde de situatie van geweld ook hier in Fontem, met een 

ontvoering en een aanval op een staatsdelegatie, waarbij er één dode en enkele gewonden zijn 

gevallen. Vanaf dat moment is de aanwezigheid van het leger in Fontem toegenomen en bijna de 

gehele bevolking is gevlucht om toevlucht te zoeken in nabijgelegen dorpen en in andere steden 

bij familieleden en vrienden. 

Het stadje Fontem, een centrum van ongeveer 7000 inwoners, is bijna leeg, verlaten, alle winkels 

zijn gesloten en de openbare diensten zijn onderbroken. Het enige ziekenhuis dat nog 

functioneert is het onze: Mary Health of Africa. 

 

Vrouwenstem: De weg naar Dschang - een stad op 40 km afstand, de enige toegangsweg voor 

bevoorrading en diensten - is niet in gebruik of alleen met zeer hoog risico, maar toch hebben 

enkele mensen die alleen voor een bepaalde periode in het stadje waren, kunnen vertrekken. 

 

mannenstem: tijdens de Goede Week hebben we samen met ongeveer tachtig vluchtelingen in 

het Mariapoli Centrum moeilijke momenten doorgemaakt, omdat de strijd precies op het terrein 

van het stadje woedde. 

We hebben op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag geen enkele religieuze dienst kunnen 

vieren. Al vanaf Palmzondag was het niet meer mogelijk om naar de parochie te gaan. 

De mogelijkheid om de Paaswake en de Paaszondag in het Mariapolicentrum te vieren was een 

waar geschenk van de Verrezene. 

 

Vrouwenstem: Onze bisschop werkt hard voor de vele vluchtelingen van het bisdom. Een paar 

dagen na wat er gebeurd is, heeft hij een riskante reis ondernomen om ons zijn steun en 
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bemoediging te brengen en ook voedsel voor onze vluchtelingen, het ziekenhuispersoneel en de 

patiënten. 

 

Mannenstem: We hebben de bescherming van Maria ervaren en we blijven onszelf aan haar 

toevertrouwen. Wij zijn hier enkelen van de weinige overgebleven, om te getuigen dat we 

geloven in de universele broederschap en om dienstbaar te zijn in het ziekenhuis en voor de 

vluchtelingen in het Mariapolicentrum. Samen met allen blijven we bidden voor het wonder van 

de vrede. 

  

Cyril: Heel erg bedankt! We zijn jullie nabij en blijven samen met jullie mee bidden voor 

het wonder van de vrede. 

 

 Katarina: We zijn echt daar met jullie! 

 

5. CARVALHAL DE VERMILHAS, PORTUGAL – KLEINE DRAGERS VAN HOOP 

 Katarina: Nu gaan we naar Portugal waar de kinderen van het focolare, de gen 4,  

protagonisten zijn geworden van "een groenere toekomst". Inderdaad kan zelfs het planten van 

een kleine boom midden in een heel verbrand bos een teken van hoop zijn. 

 

 Speaker: Zoals velen zullen weten, werd Portugal vorig jaar het slachtoffer van 

dramatische bosbranden, die in het land diepe littekens hebben achtergelaten. Onze bossen en 

dorpen zijn verbrand en veel mensen zijn overleden of bleven achter zonder huis en middelen van 

bestaan. Het was een moment van groot leed, maar ook van grote solidariteit in ons land. Zes 

maanden later zijn de gevolgen van de branden nog steeds pijnlijk zichtbaar en het zal nog lang 

duren voordat de wonden zullen zijn genezen. 

De gen4 hebben besloten om naar één van de dorpen te gaan die het meeste schade hebben 

ondervonden, in de hoop dat ze op deze manier wat vreugde konden brengen aan de bewoners. 

Het idee werd zeer goed ontvangen en we zijn vertrokken met een bus vol met kinderen en 

volwassenen. 

(Liedje) 

We hebben de dag in Carvalhal de Vermilhas doorgebracht, een dorp in de buurt van Vouzela. 

We werden ontvangen door de burgemeester, aan wie de gen4 een dobbelsteen van de liefde 

hebben aangeboden. 

 

Burgemeester: Mag ik die meenemen? 

stem: Dat mag. 

Burgemeester: Is die voor mij? 

stem - Het is een cadeautje. 
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Burgemeester: "Ik leg hem in mijn studeerkamer." Als ik dan naar het stadhuis ga, gooi ik de 

dobbelsteen. 

stem – Dat is goed. 

 

Spreker: Vervolgens lopen we naar een klein veld, waar een eeuwenoude eik staat. Naast deze 

eik plantten de gen4 de jonge eikebomen die ze hebben meegenomen. 

 

Nuno Neves, V.P. Montis: Ik zag in die eik de kracht die als het ware de kracht van deze mensen 

vertegenwoordigt om te proberen dit scenario achter zich te laten. Deze eik is twee en een halve 

eeuw oud en heeft een hele reeks branden doorstaan die hij altijd heeft overleefd en ik ben ervan 

overtuigd dat hij ook deze brand te boven zal komen. Misschien vertegenwoordigt hij echt de 

kracht van deze mensen. De kracht die mensen zullen hebben om de toekomst tegemoet te zien, 

te vechten voor een groenere toekomst. 

 

Spreker: Daarna zijn we gaan lunchen en hadden we een gezellig moment met enkele 

dorpsbewoners. De gen4 hebben twee liedjes gezongen en één van de volwassenen speelde 

gitaar. 

Maar omdat liefde wederkerig is, heeft het dorp ons ook iets aangeboden. De lokale 

volksdansgroep trad op met enkele traditionele dansen; Het lijdt geen twijfel dat dit een zeer 

belangrijke dag was zowel voor de bevolking van Vouzela als voor ons. 

 

6. MARIAPOLI IN EFEZE, TURKIJE, BIJ HET HUIS VAN MARIA  

 Katarina: Zoals jullie weten is dit geen televisie-uitzending, of een reportage van verhalen 

uit de wereld. Het wil een moment zijn waarin deze grote familie die met het Focolare 

verbonden is en verspreid is over de verschillende continenten bij elkaar komt. We zouden een 

groep uit Turkije aan de lijn moeten hebben die hun Mariapoli start: mensen van alle leeftijden 

en condities die bij elkaar komen om een periode samen door te brengen en het evangelie in 

praktijk te brengen, de wederzijdse liefde.  

 Zijn jullie daar? Waar zijn jullie? 

 

 Nuran Çeker: Ja! 

 Katarina: Mooi, eindelijk! Een groet met heel ons hart. 

 

 Ersen Buyukakincak: We groeten jullie vanuit Efeze, in Turkije. We staan voor het huis 

waar, volgens de traditie, de Moeder van Jezus met de apostel Johannes de laatste jaren van 

haar leven doorgebracht heeft. Op 2 kilometer afstand van de ruïnes van de kerk, waar het 

concilie van Efeze Maria erkende als de Theotokos, de moeder van God. 
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 Nuran Çeker: Gisteravond zijn we hier onze Mariapolis begonnen, waarin we de figuur 

van Maria zullen verdiepen. We zijn ongeveer met  zestig uit verschillende steden van Turkije en 

van verschillende christelijke kerken. We voelen dat we hier zijn in naam van heel de Beweging 

in de wereld, om ons leven opnieuw aan  Maria aan te bieden opdat zij ons leert om Jezus te 

geven aan degenen die we ontmoeten. 

  

 Nuran e Ersen: Een groet aan iedereen!  

Allemaal: Ciao!!!  

Katarina: Ciao! Wat mooi! Zo hebben jullie ook ons in het huis van Maria gebracht! 

bedankt! 

 

 Cyril: Met betrekking tot de verschillende Kerken die elkaar ontmoeten: de Wereldraad 

van kerken viert haar 70-jarig jubileum. In Genève hebben ze een verdiepingsdag gewijd aan 

Chiara Lubich, 10 jaar na haar overlijden. Jesùs Moràn heeft er ook aan deelgenomen 

 

7. HERRINNERING VAN TOMMASO SORGI 

 Katarina: In een grote familie als de onze zijn er mensen die geboren worden, die hun 

jubileum vieren en ... wie ons verlaat.  

Een paar dagen geleden stierf Tommaso Sorgi, een van de eerste getrouwde focolarini. Hij heeft 

een lang leven gehad. Hij was een politicus die verschillende keren tot lid van het Italiaanse 

parlement werd gekozen. Hij heeft het Centrum Igino Giordani opgezet en het jarenlang geleid. 

We gaan nu naar Tommaso luisteren terwijl hij vertelt over zijn verblijf in de Mariapolis in Fiera 

di Primiero, eind jaren vijftig.  

 

 Tommaso Sorgi: In de eerste Mariapoli in Fiera di Primiero, het was de derde, of vierde 

avond - kwam Claudio Casoli bij mij en hij zei me: "Tommaso hier in de Mariapoli hebben we je 

spoor gevolgd". "Ah! En wat hebben jullie ontdekt?". "De eerste dag was je de politicus, 

eerbiedwaarige heer Sorgi, de tweede dag was je professor Sorgi, de derde dag deed je de 

afwas". [...] iemand had me gezien en het nieuws was door de Mariapoli gegaan: "De 

gedeputeerde doet de afwas". En ik zei tegen Claudio. "Eigenlijk was er vanmorgen nog een 

volgende stap", "Wat dan?" vroeg hij. Het volgende was gebeurd. Ik had een elektrisch 

scheerapparaat. [...] dat was toen het een zeldzaamheid. En in het focolare waar ik was, vroeg 

iedereen me om dat scheerapparaat te mogen gebruiken. Er was ook  een Tsjech bij die hier een 

lelijke wond had en hij vroeg me ook om het scheerapparaat. Ik had een moment van… hoe zal ik 

het zeggen: “dit gaat te ver”, m.a.w.: "Moet dat scheerapparaat nu van dat gezicht hier naar het 

mijne gaan?". Maar ze hadden me geleerd - en ik begon het al te begrijpen - wat je doet voor je 

broeder dat doe je voor Jezus. Toen zei ik: "Dit scheerapparaat leen ik aan Jezus uit". Het was 

mijn redding dat scheerapparaat want [...] iemand vroeg me de volgende ochtend [...]: "Hoe heet 
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je? Ben jij niet die van het scheerapparaat? ' Het was een klap voor me. Ik moest een 

acrobatische sprong maken. "Ik heb zelfs geen naam meer?". Maar ik wist meteen dat dàt was 

wat ik nodig had [...] om helemaal nieuw te kunnen zijn..2 

 

 Cyril: Wie het Centrum  Igino Giordani vandaag leidt is Alberto Lo Presti. Alberto, we 

weten dat Tommaso Sorgi een belangrijke persoonlijkheid was, kun je ons iets vertellen over zijn 

inzet als politicus? 

 

 Alberto Lo Presti: Denk maar dat hij van 1946 tot 1972 in de politiek is geweest, eerst als 

gemeenteraadslid, ook vice-burgemeester, vervolgens als provinciaal raadslid en vervolgens 20 

jaar in het Parlement als lid van de christen-democraten. Hij is ook voorzitter van de Verenigde 

Ziekenhuizen van Teramo. Maar buiten het officiële curriculum herinneren velen hem nog 

vanwege zijn vermogen om de zwaksten, gehandicapten, werklozen, degenen die bescherming 

en garanties nodig hadden te helpen.  

Hij is door Igino Giordani uitgenodigd voor deze Mariapolis, niet rechtstreeks maar via een 

derde partij.  

En het mooiste en belangrijkste deel van zijn leven is zijn volledige instemming met Chiara en de 

Focolare-beweging. Hij zal een getrouwde focolarino worden. En in 1985 vraagt Chiara hem 

naar het Centrum te komen, zowel voor het Centrum Igino Giordani als om Nieuwe Mensheid 

en de Politieke beweging voor de eenheid te ondersteunen. Een persoonlijkheid die we hopelijk 

snel kunnen herontdekken. 

 

 Cyril: Bedankt, Alberto, bedankt! (Applausi) 

 

8. CASTEL GANDOLFO, ITALIË – BROERS EN ZUSSEN MEER DAN ALLEEN DIALOOG 

 

 Katarina: Werken aan één enkele familie voor allen. Al Jarenlang bestaat er in vele delen 

van de wereld een diepgaande dialoog, een dialoog van het leven, ook tussen moslim- en 

christen gemeenschappen. Een vertegenwoordiging van deze mensen kwam voor enkele dagen 

naar Castel Gandolfo. We hebben enkelen van hen geïnterviewd. We gaan  naar hen luisteren. 

 

 Spreker: om het bescheiden uit te drukken een ongebruikelijke conferentie. 400 mensen 

uit 23 landen, christenen en moslims van verschillende scholen en stromingen die vaak in strijd 

met elkaar zijn, zijn ervan overtuigd dat ze samen de weg voor vrede en broederschap moeten 

gaan. Een dialoog die meer dan 50 jaar geleden door Chiara Lubich begonnen is, die bruggen 

geslagen heeft en wegen geopend van broederschap tussen moslims en christenen in vele delen 

                                                 
2
  Uit een interview van 18 juni 2008. 
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van de wereld. Een diepgaande broederschap die meer is dan alleen dialoog. Met de 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om hoop te geven. 

 

Amer El Hafi, Jordanië: Chiara's spiritualiteit is begonnen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook 

wij hebben een spiritualiteit nodig die de grenzen van de landen, nationalisme, etnische 

conflicten overschrijdt op dit moment van de geschiedenis waar er meer dan ooit conflicten en 

oorlogen zijn. Een spiritualiteit die de persoon zelf respecteert, die zegt dat er in ieder mens iets 

is dat van God komt. 

 

Jabbar Koubaisy, Sec.  van de Muslim League in Polen: Chiara is een hoop voor ons allemaal Zij 

heeft ons de kracht gegeven om samen op weg te gaan. Het woord dat we altijd herhalen is 

"SAMEN". Chiara heeft een voor ons, moslims en katholieken een ongelooflijke wereld geopend. 

 

Ali Hüseyin Rüstem, Turkije : Ik heb een Syrische vader en een Iraanse moeder, ik ben geboren in 

Pakistan, en heb de Turkse nationaliteit. Buitenlander voor de Arabieren omdat ik Perzisch ben, 

voor de Perzen omdat ik Arabisch ben, de Turken hebben mij nooit als Turk geaccepteerd. Bij het 

focolare heb ik dit nooit ervaren. Ze hebben me nooit gevraagd naar mijn verleden, wat ik denk, 

hoe ik bid, wat ik geloof. Ze hebben me onvoorwaardelijke, grenzeloze liefde gegeven. Ik voel dat 

dit als mijn vaderland is. Ik bedoel: mijn thuis. 

 

Spreker: Een bezoek buiten het congrescentrum aan het huis van Chiara, een eerbetoon dat 

velen wilden maken. 

 

Zakiyyah Sabir, VS: Ik denk dat de beste manier om dat te doen is om elkaar lief te hebben. Heel 

eenvoudig weet je, wegen vinden om te laten zien dat je van elkaar houdt en zorg voor elkaar 

draagt. Er was eerlijk gezegd iets wat ik niet zo verwachtte, zo'n 100% parallellisme met een 

ervaring die mijn hart zo dierbaar is als mijn hadj, mijn reis naar Mecca, zo is het ook met het 

idee van Chiara ....  

 

Mona Jawad, Libanon: Chiara's huis zegt me heel veel, omdat het een voorbeeld is van de 

spiritualiteit die Chiara leefde en hoe breed haar horizon was. 

 

Mohamed Guerfi, imam van Verona, Italië: Chiara heeft het vers in praktijk gebracht waarin God 

zegt " O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw, en Wij hebben jullie 

tot volken en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leren kennen." Chiara ging de hele wereld 

over om haar ideaal bekend te maken, op zoek naar de universele broederschap en ik denk dat 

we die vandaag - ook al is ze er zelf niet meer - allemaal samen hebben gevonden. 
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Tariq Najee-Ullah, USA: Ik heb gestudeerd aan de universiteit van Georgetown (...), en heb me in 

de figuur van Chiara Lubich verdiept, haar relatie met Imam Mohammed (...). Ik ben op 

verschillende plaatsen van profeten geweest en (...) wat we als plaatsen van heiligen 

beschouwen (...), er is een heel speciaal gevoel. (...) Dat heb ik ervaren toen ik in het huis van 

Chiara Lubich was. (...) Ik waardeer de relatie die Imam Mohammed met haar had, dat laat me 

werken voor de toekomst, om de betekenis van deze relatie te behouden. 

 

Diana El Zein, Libanon: Chiara is een deel van mijn leven geworden. Ik richt me tot haar als de 

wereld heel lelijk wordt en er moorden, dood en bloed zijn... Ze is een model, een ideaal, een 

engel, een boek dat ik van tijd tot tijd opensla, ze is een woord in mijn hoofd, iets in mijn hart. Dit 

allemaal... 

 

Mohamed Sahnouni, Algerije: Ik heb ontdekt dat deze persoon speciaal is en veel mooie dingen 

heeft gedaan voor deze wereld om moslims en niet-moslims en christenen samen te brengen 

rond de liefde, de samenwerking en de eenheid voor een betere samenleving . 

 

Fatima Suma, Macedonië : Ik heb Chiara opgenomen als mijn moeder, die me geleerd heeft hoe 

te leven met liefde, met verschillende etnische groepen, met veel liefde en zo proberen we in 

onze familie te leven, liefde geven en stapje voor stapje haar volgen. 

 

Dr. Aziz Shehu Pedagogische Wetenschappen, Macedonië: Voor mij als hoogleraar Pedagogiek 

van de Universiteit van Skopje, heeft Chiara de grootste verandering in mijn leven teweeg 

gebracht. Ik hoorde over de Pedagogie van gemeenschap en ik heb gezien dat het een keerpunt 

in de hele Pedagogiek is en heb geprobeerd om die in praktijk te brengen. 

 

Talib Shareef, Imam Nation's Moskee Washington, USA: Deze concepten van liefde zijn erg 

kostbaar en nu ben ik wakker geworden. Als Imam (...) reis ik  de wereld rond en heb ik vele 

ontmoetingen met islamitische leiders en Imams, ik zal proberen ze meer te verspreiden, want 

veel van hen begrijpen ze niet zoals Chiara het uitlegt, wat echt islamitische concepten zijn, en 

het zijn universele concepten, dat betekent dat ze voor alle mensen gelden, ongeacht hun ras, 

etnie, nationaliteit of religie.  

 

Dr. Mohammad Ali Shomali, directeur Islamic Centre Londen, Groot-Brittannië: Na bijna twee 

decennia van nabij observeren van de Focolare vrienden (...), ben ik tot de conclusie gekomen dat 

(...) God (...) Chiara Lubich, een soort spiritualiteit heeft geschonken die een nieuw model is voor 

de hele mensheid, (...) een nieuwe manier van spiritualiteit die gemeenschappelijk is; waarbij 

rekening wordt gehouden met de realiteit van het leven, en die tegelijkertijd, zeer trouw is aan 

de theologie en de diepe ontologische kwesties die wij als christenen, moslims, Joden en alle 
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gelovigen in God delen, en ik denk dat hoe meer we vooruit gaan des te meer zullen we dit 

geschenk waarderen. 

 

9. CHIARA LUBICH: DE WERELD TOT ÉÉN FAMILIE MAKEN 

 

 Cyril: De woorden van dr. Shomali die we net hoorden zijn misschien de beste inleiding 

voor de boodschap van Chiara waar we nu naar gaan luisteren. Het is het jaar 2000. Chiara is in 

de Verenigde Staten, op de Conventie van moslims en christenen in Washington, en ze legt de 

diepe en universele wortels uit van de universele broederschap. Naast haar zien we imam W.D. 

Mohammed, leider van de American Society of Muslims. 

 

 Chiara: Er zijn dus vele opvattingen en houdingen die mensen van verschillende geloven 

delen. / Maar, om mee te werken aan de universele broederschap -waartoe we ook alle 

aanwezigen uitnodigen -  ben ik ervan overtuigd dat we ons vooral moeten richten op de 

zogenoemde ‘gulden regel’, een gemeenschappelijke regel van alle godsdiensten.  / Die houdt in 

dat je voor de anderen doet wat je zou willen dat de ander voor jou doet” , die vraagt alleen van 

je dat je de naaste liefhebt / . “Bemin!” luidt die voor ons allemaal. (Applaus)/ Heb iedereen lief 

zonder onderscheid, zoals God dat doet. Zonder iemand buiten te sluiten:/ niet kiezen tussen een 

landgenoot en een buitenlander,/  tussen een Europeaan, een Amerikaan, een Afrikaan of een 

Aziaat,/  tussen een christen, een jood, een moslim of een hindoe…/  Niet kiezen. / Heb iedereen. 

lief / En heb de ander lief als jezelf. / Heb lief niet met woorden, maar met daden. (Applaus) / 

 De gulden regel zegt ons verder:/ denk je eens in hoe de wereld zou kunnen zijn. als niet 

alleen de afzonderlijke mensen, maar ook volkeren, etnische groepen en landen deze regel in 

praktijk zouden brengen en men het vaderland van de ander als zijn eigen vaderland zou 

liefhebben/. Wij zijn daarmee begonnen. (Applaus) /We moeten het initiatief nemen om lief te 

hebben, net als God: / niet wachten tot de ander de eerste stap zet en ons liefheeft/ Wij moeten 

het initiatief nemen./  Als anderen dan deze liefde samen met ons beleven, zal die wederzijdse 

zijn./ Dit is de solide basis voor de eenheid in de wereld./ die in staat is om leven te geven aan de 

universele mensenfamilie, door er voor te zorgen dat de relaties tussen mensen, groepen en 

volkeren zo zijn dat ze verdeeldheid en barrières van elke soort en elke tijd opheffen. /(Applaus) 

En het is  door deze liefde, die beleefd wordt  door mensen van de meest verschillende 

godsdiensten, ook door onze beweging, dat in deze tijd mensen van bijna alle landen van de 

wereld proberen, tenminste daar waar ze zijn, vastberaden kiemen van een nieuw volk te zijn, 

dat in de wereld één enkele familie opbouwt. (Applaus) / 

 Ik zou willen besluiten met ons allemaal, die hier aanwezig zijn, allemaal, ook de 

kinderen, uit te nodigen om samen door te gaan op deze vreedzame mars naar de eenheid. / […]   

Onze liefde is nodig om de volkeren in eenheid samen te brengen, zoals jullie vandaag kunnen 

zien tussen ons christenen en jullie moslims. Maar we zijn niet meer jullie en wij, maar allemaal 
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wij (applaus),/dat  onze wederzijdse liefde mag dienen om overal een nieuwe wereld tot stand te 

brengen, vernieuwd door de liefde, een wereld waarin iedereen elkaar als broers en zussen ziet 

en kinderen van één enkele God. (Applaus) 3 

 

 

10. DIALOOG MET MARIA VOCE (EMMAUS) EN JESÚS MORÁN  

 Cyril: We hebben zojuist Chiara's woorden gehoord "... dat onze wederzijdse liefde mag 

dienen om overal een nieuwe wereld te laten ontstaan".  

Emmaus en Jesús jullie zijn net terug van een lange reis naar Chinees grondgebied, waar jullie 

onze grote familie ontmoet hebben. Een lange reis naar Taiwan, Peking, Shanghai, Macau, 

Hongkong ...Waarom deze reis, hoe is het gegaan? 

 

 Emmaus: Het was een lange reis, we zijn vier weken daar geweest, we gingen van de ene 

stad naar de andere, en hebben daar de leden van onze familie aangetroffen. We gingen voor 

hen, omdat we wisten dat ze er waren en we hen wilden leren kennen, en ze wilden ons en de 

familie van de hele wereld leren kennen. We hebben op deze reis ongeveer duizend mensen 

ontmoet, van de anderhalf miljard Chinezen die er zijn. Het is begrijpelijk dat als we van de 

wereld de familie van de kinderen van God willen maken, we nog heel wat te doen hebben! 

Maar ze zijn er en ze zijn van de familie, ook zij leven samen met ons deze wederzijdse liefde en 

voor de universele broederschap met iedereen. Dit is een eerste indruk. 

 

Jesùs: Natuurlijk wilden we ook deze grote natie leren kennen, deze grote beschaving 

waarvan we weten dat haar cultuur een fundamentele rol speelt in het geopolitieke evenwicht 

van de wereld, in deze tijd van globalisering. We zijn heel erg verrijkt door alles wat we hebben 

gezien. China is een land dat 400 km per uur aflegt, om zo te zeggen, zoals de trein die de 

luchthaven van Shanghai verbindt met het stadscentrum in een traject van 6 minuten, 400 km 

per uur. China is zo, een beschaving die met die snelheid doorgaat, dus een modernisering op 

het hoogste niveau die ook rekening moet houden met een grote beschaving, enkele millennia 

oud, waar – zoals we hebben gezien - verschillende religies, verschillende christelijke 

denominaties, mensen die niet geloven samenleven. Ook dit was een hele mooie ervaring.- die 

we in eigen persoon wilden meemaken.  

 

Katarina: En welke indruk hadden jullie van de ontmoetingen? Van deze reis? 

 

                                                 
3
 Alcuni brani dal discorso: "Una spiritualità dell'unità per una convivenza armoniosa della famiglia umana", al convegno "Faith 

Communities Together", Washington D.C., 12 novembre 2000. 
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 Jesùs: Wat Emmaus al zei, we hebben deze grote familie van de Beweging daar gezien 

die – heel langzaamaan, in die mate dat hij heel capillair groeit groeit in verschillende steden, er 

zijn daar veel plaatselijke gemeenschappen verspreid over het grondgebied - begint om gist te 

zijn van eenheid, gist van gemeenschap op allerlei gebied. Dus ze bouwen bruggen, bouwen een 

dialoog op met iedereen. Het is indrukwekkend om te zien dat het mensen zijn die 

diepgeworteld zijn in het Ideaal van Chiara Lubich,  en die ook Chinees zijn, ze leven het als 

Chinezen. Dat is heel mooi. Dus de eerste indruk die je hebt is dat onze grote familie daar in 

China een bijdrage wil leveren en dat ook doet, om deze grote waarde van de Chinese cultuur 

die harmonie is, te laten groeien. 

 

 Cyril: Emmaus, nu zijn jullie weer terug. Wat heeft deze reis in jullie achtergelaten? 

 

 Emmaus:  

Een grote indruk van dit volk, een jong volk, er zijn veel jongeren, dus een volk dat veel belooft 

voor de toekomst, dat zich echt inzet, je ziet iedereen aan het werk, overal zijn er veel mensen 

aan het werken, iedereen doet een bepaald werk en doet dat met precisie, met toewijding. 

Tegelijkertijd de indruk van een volk dat dorst naar het bovennatuurlijke, naar heiligheid, naar 

spiritualiteit, en dat zie je aan de devotie waarmee ze hun tempels bezoeken, maar we hebben 

het ook gezien aan de hoeveelheid volwassen die gedoopt willen worden. Met Pasen zijn we 

naar de kathedraal gegaan van de stad waar we op dat moment waren en we zagen een rij 

catechumenen die wachtten om de kerk binnen te gaan om gedoopt te worden. 

En we waren ook onder de indruk van deze dorst naar relaties, echte relaties onder hen. We 

zagen bijvoorbeeld een jonge man die ons zijn ervaring vertelde, hij had een heel goedbetaalde 

baan gevonden, maar die al zijn tijd in beslag nam, zodat hij geen sociaal leven meer kon 

hebben, waardoor hij geen gezin kon stichten, geen relaties met vrienden kon hebben. Toen zei 

hij: "Nee, dit is niet voor mij". Hij heeft deze baan laten varen en is nu kok, om beschikbaar te 

kunnen zijn voor de anderen, om iets voor de anderen te doen en op deze manier ware relaties 

op te bouwen. 

Dus we zijn met deze grote hoop teruggekomen op deze broederschap die ook zij, samen met 

ons opbouwen. En we hebben gevoeld dat, ondanks dat het zo'n enorm volk is, zo’n enorm 

groot land, waar echt voor iedereen iets te doen is, dus je zou zeggen dat ze daar hun handen 

vol aan hebben, dat ze nog niet genoeg hebben, want het Ideaal dat ons bezielt is nog groter, 

het is het “ut omnes” mogen allen één zijn, en voor de harten die openstaan voor het “ut 

omnes”, zoals zij en ook wij, omdat we tot dezelfde familie behoren, is zelfs anderhalf miljard 

niet genoeg, omdat we echt iedereen willen bereiken. En zij willen dat samen met ons doen. 

Dus een grote openheid van onze kant en van hun kant. Een grote vreugde, en dankbaarheid 

voor alle liefde waarmee ze ons vervuld hebben. 
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Cyril: Bedankt! 

 Katarina: Bedankt! bedankt Jesús!  

 

 

11. AFSLUITING  

 

 Katarina: We zijn aan de afsluiting gekomen. Dank aan degenen die dit focolarejournaal 

hebben gevolgd en eraan hebben bijgedragen. We herinneren jullie eraan dat jullie vanaf 

morgen4  op de website Collegamento CH deze uitzending kunt bekijken en de afzonderlijke 

delen ervan kunnen downloaden. 

Cyril: We hebben gehoord dat 50 getrouwde Focolarini uit de verschillende Aziatische landen 

vanuit Tagayaty ons ook volgen. We groeten jullie! En ook de 160 mensen uit 8 Oost- en 

Zuidoost-Europese landen die bijelkaar gekomen zijn  in Tsjechië. 

We maken van de gelegenheid gebruik om te bedanken voor de economische bijdragen die de 

afgelopen weken zijn binnengekomen om dit focolarejournaal te ondersteunen. We ontmoeten 

elkaar weer bij het volgende focolarejournaal op 16 juni 20.00u Italiaanse tijd. 

Ciao allemaal! 

Katarina: Ciao!  

 

  

                                                 
4
  Lapsus: è possibile rivedere la trasmissione circa 2 ore dopo la fine della diretta e alcuni dei servizi singoli sono disponibili allo 

stesso momento. 


