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 „A végsőkig menő párbeszéd”  
 

 
1. Kezdés – „In time for peace” 
 
2. Üdvözlet – Kapcsolás Santa Rosából, a Fülöp-szigetekről és Myrtlefordból, 

Ausztráliából 
 
3.  Olaszország, Trentó: az olasz köztársasági elnök látogatása Chiara 100. születésnapján 
  Mattarella olasz köztársasági elnök részt vett a cadinei Máriapoli Központban a „Trento 

Chiarával találkozik” eseményen. 
 
4.  Chiara Lubich: Eggyé válni 
 Részlet Chiara Lubich „Egység” c. beszédéből - Fokolar Festival, Payerne - Svájc, 1982. 

szeptember 26.   
 
5.  Olaszország, Róma: Utazás az egység karizmájában 
 Folytatódik Paolo Balduzzi utazása Chiara és a Fokoláre Mozgalom történetében. 

Ezalkalommal Rómába megy, ahol Chiara találkozott Igino Giordanival, az első 
társalapítóval és a karizmát együtt megnyitották az ökumenizmus, a politika és ezer más 
társadalmi és polgári megvalósulás előtt.   

 
6.  Egyesült Királyság: nem csak Brexit 
 Nagy-Britanniában jártunk néhány nappal a Brexit előtt, amikor az Egyesült Királyság 

kilépett az Európai Unióból. Sokakkal találkoztunk a Fokoláre közösség tagjai közül is, 
hogy megértsük, mi történt, és milyen előrelátásaik, reményeik vannak.  

 
7.  Olaszország, Assisi: „Ferenc gazdasága” felé  

Két hónap múlva egy világméretű rendezvényre kerül sor, amikor több száz közgazdász 
fiatal találkozik Ferenc pápával. Találkoztunk a szervező csoporttal. Mit várnak ettől? 
Azt, hogy a világ irányt változtat.    

 
8.  2020. szeptember: a Fokoláre Mozgalom általános nagygyűlése 

Közeledik a Fokoláre Mozgalom általános nagygyűlése, mely mindenki közös 
részvételével irányvonalakat nyújt a következő hat évre és megválasztja a Mozgalom 
központi vezetőségét. Hogyan történik mindez és hogyan működik?  

 
9.  Beszélgetés Maria Voce Emmausszal és Jesús Moránnal 
 
10.  Befejezés 
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1. KEZDÉS – „IN TIME FOR PEACE” 

 

(zene - taps) 

Antonia Testa: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Isten hozott benneteket a 

kollegamentónkon, ezen az élő közvetítésen Rocca di Papából! Antonia vagyok, orvos és 

egyetemen dolgozom.   

Itt van velem Conleth és Chiara. 

Chiara, te Németországból jössz, Conleth pedig Észak-Írországból.  

Itt Olaszországban most déli 12 óra van… a Time Out pillanata. Chiara, elmagyarázod, 

hogy mi az a Time Out?  

Chiara: A Time Out nagyon egyszerű, de nagyon mély dolog: megállunk egy pillanatra, 

csendet tartunk, hogy elgondolkodjunk a békén, vagy a békéért imádkozzunk, mindenki a 

maga módján. Mivel itt dél van, közösen megtehetjük mindenkivel, aki összeköttetésben van 

velünk az egész világról.   

Antonia: Igen, akkor most egy pár másodperc csendben tartsunk együtt Time Outot. 

(csend) 

Conleth és Chiara, ti azért vagytok itt Olaszországban, hogy az Egyesült Világ Projekten 

dolgozzatok, és az idén a projekten belül elindítottatok egy kampányt, egy ösvényt, Pathway-

t: az „In time for peace” kezdeményezést, mely kapcsolódik a Time Out-hoz… 

Conleth: Igen, a Time-Out személyes elköteleződés, mindenki bekapcsolódhat nap 

mint nap, akár on-line is. Globális méretekben szeretnénk terjeszteni, hogy bátorítsuk az 

iskoláinkat, a barátainkat, az intézményeket, a parlamenteket, hogy álljanak meg délben erre 

a pillanatra. A  Time-Out az egyik Pathway-hez, egy tágabb értelmű ösvényhez tartozik. 

Készítettünk róla egy ismertetőt.  

Antonia: Nézzük meg.  

 

(zene) 

Speaker: 2019. októberében Eliud Kipchoge volt a történelemben az első, aki kevesebb 

mint 2 óra alatt futotta le a maratont.  

Felállított maga elé egy célt, és elérte a lehetetlent.  

Akik változást szeretnének előidézni, több ezren beállították órájukat, hogy Time Out-

ot tartsanak a békéért és befussák a béke, az igazságosság és az emberi jogok ösvényét.  

De hogyan csatlakozhatunk ehhez a futáshoz?  

Használjuk fel az ehhez kapcsolódó LEARN ismeretanyagot. Ebből megérhetjük, hogy 

a béke, az igazságosság és az emberi jogok hogyan építhetik az egységesebb világot. (zene) 

Teremtsünk hálót a konkrét kezdeményezésekhez. Küzdjünk a korrupció ellen 

településeinken, védjük az emberi jogokat, és biztosítsuk mindenki számára a nagyobb 

igazságosságot.  

Szánjunk időt minden nap arra, hogy elgondolkodunk a békén vagy imádkozunk érte.  

Írjunk alá kezdeményezéseket, és lelkesítsük az új nemzedékeket.  

Szervezzünk városainkban Egyesült Világ Hetét és Run4Unity. 

Osszuk meg tapasztalatainkat az Intime4Peace akcióval – adjuk tudatára a világnak, 
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hogy a helyi kezdeményezéseknek milyen globális hatásuk van.  

Tegyük meg együtt a lehetetlent.  

Hogy a világ minden országában élhessünk az InTime4Peace-ért! 

(zene és felirat: www.unitedworldproject.org) 

 

Antonia: Chiara, elmondod nekünk, hogy mit tehetünk konkrétan ezért?  

Chiara: Ahogy láttuk az idén, a békére, az emberi jogokra és az igazságosságra 

törekszünk ezzel a kezdeményezéssel. Különösképp olyan projekteket szeretnénk 

megvalósítani, melyekkel helyben tehetnénk valamit, de globális kihatással.   

Conleth: 3 lépése van: LEARN, ACT AND SHARE. Tehát: tanulmányozni, megérteni a 

helyi probléma gyökereit, aztán konkrét projektekkel tenni érte, majd végezetül megosztani 

mindenkivel, hogy ösztönözzünk másokat azzal a végső céllal, hogy eljussunk az egyesült 

világra.   

Chiara: Mindenki bekapcsolódhat. A honlapon, az Instagramon és a Facebookon 

információkat találtok, hogy hogyan lehet felvenni a kapcsolatot a csapatunkkal, és hogyan 

léphettek be ebbe a hálóba.  

Antonia: Tervben van már egy időpont a következő hónapokra, amikor mindnyájan 

kapcsolatba léphetünk egymással?  

Chiara: Igen, 2020. május 1-től 7-ig a világ számos városában több eseményre kerül 

sor az Egyesült Világ Hete keretén belül, és Koreában lesz egy nemzetközi rendezvény. Ezzel 

kapcsolatban is minden információt megtaláltok a honlapunkon.  

Antonia: Igen, a honlapon, rendben. Conleth, Chiara, köszönjük! 

(taps)  

 

Emlékeztetünk benneteket, hogy most is elküldhetitek benyomásaitokat, 

javaslataitokat, fényképeiteket a képernyőn látható címre és telefonszámra: 320 419 7109. 

 

 

2. ÜDVÖZLET – KAPCSOLÁS SANTA ROSÁBÓL, A FÜLÖP-SZIGETEKRŐL ÉS MYRTLEFORDBÓL, 

AUSZTRÁLIÁBÓL 

 

Antonia: Fülöp-szigetek és Ausztrália nagyon nehéz időszakot élnek. A Fülöp-

szigeteken január 12-én kitört a Taal vulkán, Ausztráliában pedig súlyos szükséghelyzet lépett 

fel a tűzvész miatt.   

Most kapcsoljuk a Fülöp-szigeteket, de előtte hallgassunk meg egy rövid részletet Luis 

Antonio Tagle bíboros beszédéből, mely a Chiara centenárium alkalmából rendezett 

találkozón hangzott el. Az ünnepséget Manilában kellett megtartani. A Tagaytay-i városkát 

evakuálni kellett, mivel a vulkáni hamu teljesen belepte.  Hallgassuk, mit mond.  

 

Luis Antonio Tagle bíboros: […] A nehézségek ellenére, amit a Taal vulkán kitörése 

okozott, azt is látjuk és halljuk, hogy mennyien tanúságot tesznek együttérzésükről, 

szolidaritásukról és jóságukról. Még a szerencsétlenségek is Isten kegyelme által, és általunk 

is átalakulnak az evangéliumról való tanúságtétel pillanataivá. Így ellenállunk a kísértésnek, 
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hogy felemésszen bennünket a sötétség.   

Itt van ez a vulkánkitörés, és mi átalakítjuk a szeretet és a szolidaritás kitörésévé, mely 

még sokkal erősebb lesz. […] 

  

Antonia: A vonal másik végén Himmel Palomino van, egy fokolarina, aki négy éve él 

Tagaytayban, de most a városkához közeli településről jelentkezik. Himmel, ciao! Üdvözlünk 

téged, és mindenkit, aki veled van!  

Himmel és mindenki: Ciao!! 

(taps) 

Antonia: Himmel, mi újság, mi a helyzet?  

Himmel Palomino: Most minden rendben. Eltelt néhány hét a vulkánkitörés óta. 

Nagyon sok földrengés kísérte. Most már csökkent a vészhelyzet. Ez azt jelenti, hogy kisebb 

az esélye egy újabb kitörésnek.  De még mindig nem oldódott meg a helyet. Még most is reng 

a föld, és a vulkán még füstöl. Már csökkent a levegő kén-dioxid tartalma, de a mostani 

mennyiség is még károsan hat a szervezetre, főleg az idősekére és a légzési problémákkal 

küzdőkére. Nehéz pillanatokat éltünk, és sok kérdés felmerült bennünk: meddig tart ez a 

helyzet? Mi lesz a városkával? És ha nem is jöhetünk vissza? Folytonos igen volt ez az elhagyott 

Jézusnak.  

Látjuk, hogy az egész mögött Isten csodálatos és titokzatos terve rejtőzik. Alkalmat 

adott arra, hogy továbbadjuk a reményt és a szeretetet, például, amikor védőmaszkot, ételt, 

vizet és más alapszükségleti dolgokat osztottunk a szerencsétlenség elszenvedőinek.  

A napokban keményen dolgozunk azért, hogy megtisztítsuk a várokát a sártól és a 

koromtól. Az élet folytatódik. A közösséggel együtt elindítottuk a „Tisztítsuk meg a városkát” 

projektet. Megragadjuk az alkalmat, hogy megköszönjük mindnyájatoknak az imákat és a 

konkrét segítséget, mely folytonosan érkezik. Köszönjük!  

Himmel és mindnyájan: Köszönjük! Ciao! 

Antonia: Köszönjük, Himmel! Reméljük, hogy hamar vége lesz ennek a 

szükségállapotnak.   

 

És most menjünk Ausztráliába. Mindnyájunkat lesújtanak azok a képek, melyeket már 

augusztus óta látunk a képernyőinken. Szó szerint tűzvész pusztítja az országot, és az utóbbi 

napokban egyre közelebb kerül a fővároshoz, Canberrához.   

Megpróbálunk összeköttetésbe kerülni Trish-szel és Kevinnel, egy myrtlefordi 

házaspárral Victoria államból.  Kevin önkéntes tűzoltó, és most sokat dolgozik a tűz 

eloltásában.  

Nézzük, hogy vonalban vannak-e, mert ott nagyon meleg van, tegnap 45 fok volt, és a 

hőmérséklet miatt sokszor nem könnyű a kapcsolódás. Kevin, Trish? Can you hear me? Hello? 

Trish: Üdvözlök mindenkit, aki összeköttetésben van velünk!  

Antonia: OK! 

Trish: Myrtleford 3500 lélekszámú kis vidéki város.  

A közelmúltban a környékünkön 102.000 hektárnyi Nemzeti Park semmisült meg. Sok 

állat elpusztult, házak, cégek raktárak semmisültek meg. Az egész országban 35-en vesztették 

életüket.  
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Kevin: Az emberek valóban sokféle módon tanúsítottak aggodalmat egymás iránt. 

Például, egyik nap, amikor én is oltottam a tüzet, az egyik önkéntes elment, hogy ebédet 

vegyen mindenkinek. Az egyik házaspár, akik várták, hogy kiszolgálják őket, az egész összeget 

kifizették, és még azt sem tudtuk, hogy kik voltak.  

Az ország a természeti katasztrófák okozta szenvedések tanúja volt. Örömmel 

mondhatjuk, hogy az emberek szeretettel és együttérzően reagálnak.  

Antonia: Köszönjük Kevin és Trish! Gondolom, hogy ezután a kapcsolat után, akkor is, 

ha rövid volt, de mindnyájan közelebb érzünk magunkhoz titeket.  (angolul, fordítás nélkül 

folytatja) Now in English, just to tell you that we are united with you. Ok, thank you so much!  

Trish és Kevin: Thank you! (taps) 

Antonia: Tapasztalatuk teljes terjedelmében megtalálható a www.focolare.org 

honlapon, elolvashatjátok.  

 

 

3. OLASZORSZÁG, TRENTÓ: AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK LÁTOGATÁSA CHIARA 100. 

SZÜLETÉSNAPJÁN 

 

Antonia: Most térjünk vissza Olaszországba. Egész pontosan egy héttel ezelőtt a 

Trentó közelében fekvő Cadinében, a cadinei városkában rendkívülinek mondható 

találkozásra került sor a Centenárium alkalmából. Chiara születésének 100. évfordulójára 

ellátogatott az olasz köztársasági elnök. Nézzük meg.  

 

Sergio Mattarella, olasz köztársasági elnök: Lehet valaki erős, nagyon erős, 

ugyanakkor szelíd és nyitott mások gondolataira. Sőt – valójában – őszintén szólva, ahogy 

Chiara Lubich élete is mutatja, csak így lehet igazán erősnek lenni. (taps és zene) 

Speaker: A szelídség bátorsága. Meglepő Sergio Matarellának, az olasz köztársasági 

elnöknek ez a kifejezése a felszólalása végén. Beszéde teli volt rajongással és teljes mértékben 

Chiara Lubich személyének szentelte abból az alkalomból, hogy január 25-én ellátogatott a 

Trentó közelében fekvő Cadinébe.  

A Chiara Lubich Máriapoli Központban valóban a világ egy darabja fogadta az elnököt: 

több mint 600-an különböző országokból, és néhány ezren streaming közvetítésen keresztül. 

(környezet és zene)  

Arnaldo: A köztársasági elnök belép a terembe. (taps és zene) 

Én Arnaldo vagyok, színész, és el foglak kísérni benneteket ezen a közös utazáson. 

Speaker: Egy kubai fiatal köszöntötte őt azok képviseletében, akik ezekben az években 

is tovább élték Chiara lelkiségét. (ének) 

Elkezdődött egy utazás. A születőben lévő trentói Mozgalom naplójának átlapozásával 

indult, majd azoknak az életével folytatódott, akik ma is megvalósítják karizmáját a 

társadalmi élet különböző területein. 

Lawrence Chong, vállalkozó, Szingapúr: Egy szaktanácsadó szervezetnél dolgozom, 

mely globális újításokkal foglalkozik. A neve: Consulus, latinul annyit jelent: másokkal együtt.   

Az évek során Chiara inspirációja lehetővé tette, hogy sok különbözőséget 

befogadjunk, és mindenkivel egyenlő módon bánjunk. Ugyanezt tettük a különféle 

http://www.focolare.org/
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diszciplínákkal is. Gondolom, ez volt az egyik ok, amiért létrehoztunk egy 16 országból 

származó tanácsadók mozgalmát. A tagok különböző vallásúak, és vannak köztük néhányan, 

akik nem tartják magukat vallásos meggyőződésűnek.  

Arthur Ngoy Mufungwa, orvos, Kongói Demokratikus Köztársaság: Nőgyógyász 

vagyok. Afrikában azt mondjuk: ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül, de ha messzire akarsz 

jutni, csoportosan kell menned. Szülésznők és orvosok képzésével foglalkozom, hogy tegyünk 

országunkban az anyák és újszülöttek elhalálozásának csökkentéséért.  

2014-től napjainkig sikerült 41 ezrelékről 28 ezrelékre csökkenteni az újszülöttek 

halálozásának számát. És arra törekszünk, hogy ez a szám egyre kevesebb legyen.  

Speaker: A világ több részéről megszólaltak a színpadon, de több vezető személy is. 

Köztük Trentó érseke, Lauro Tisi, aki Chiara lelkiségének a lényegét érintette. Félretette a 

szöveget, és rögtönzött.  

Mons. Lauro Tisi, Trentó érseke: Azt mondtam a fokolariniknek, továbbra is 

szemléljétek az elhagyott Jézust, ott vannak a gyökereitek. Ha elveszítitek az inspirációt, mely 

elindult, az összes többi aktivitás sem marad fenn. […] Jó utat mindnyájatoknak, jó utat az 

Egyházunknak, jó utat az emberiségnek. Jó utat ennek az Istennek, aki sebzetté válik ahelyett, 

hogy sebezne. Jó utat ennek az Istennek, aki az ellenséget átölelve felfedte számunkra a 

szabadság útját. Köszönöm! (taps és zene)  

Sara Ferigo: Emmaus, érthető, hogy a világnak meg kell változnia! […]  

Speaker: Párbeszéd indul a résztvevők és a Fokoláre Mozgalom elnöke, Maria Voce 

között.  

Maria Voce (Emmaus), a Fokoláre Mozgalom elnöke: Ennek a társadalomnak, mely 

gyökértelennek, céltalannak tűnik, radikálisan, a »végsőkig menő párbeszéddel« kell 

válaszolni! Ez a párbeszéd teljes befogadást igényel, mely kockázatos, igényes, kihívó, és a 

„bizalom kultúráját” igényli.  

Mattarella elnök: Két gondolatot szeretnék visszaidézni, melyeket az imént mondott 

Maria Voce. A „bizalom kultúrája” és a benne megélt „végsőkig menő párbeszéd”. Két értékes 

iránymutatás, mert megnyitja az emberi feltételeket és kapcsolatokat, és befedi 

hiányosságainkat a másokkal való találkozás során. […] 

Speaker: Az elnök néhány személyes emlékkel folytatta. 

Mattarella elnök: […] A Mozgalom kezdetétől, az első fokolártól, a társelnökökkel 

folytatott beszélgetésektől és párbeszédtől kezdve, akik között, ahogy az egyik képen is 

láthattuk, volt egy képviselő, Igino Giordani, akit magával ragadtak Chiara gondolatai. Így írta 

le őket: „rendkívül gazdagok  tanításban, bölcsességben, tűzben”. Igino Giordani, akit fiatal 

koromban volt szerencsém megismerni, és több alkalommal is találkoztam vele, elbűvölt 

magával ragadó egyszerűségével és hitelességével. […] 

Speaker: Majd az elnök hangsúlyozta: „Chiara ideálja politikai és gazdasági téren is 

innovatív javaslatokba tevődött át.    

Mattarella elnök: Az egység – azok számára, akik valóban értelmezni tudják – 

testvériséget jelent. (...) A testvériség egyetemes érték, mely nem állít határokat és nem tesz 

különbséget. Chiara Lubich a testvériséget bölcsen „politikai kategóriának” is tekintette.   

A Fokoláre Mozgalom testvériség lelkülete hozzájárult a „Közösségi Gazdaság” – 

elméleti és gyakorlati – kibontakozásához. […] Ha a közösségi gazdaság növekszik, kiterjed az 
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egyenlőség, az igazságosság és a jólét is. […] (taps) 

Emmaus: Ki kell hangsúlyoznom Mattarella elnök úr jelenlétét […] aki aláhúzta az 

egység karizmájának, a testvériség paradigmájának fontosságát és aktualitását. Egyedül ez 

menthet meg […], és aláhúzta Chiarának azt a képességét is, amit gyakorolt és amellyel 

hozzásegítette övéit, hogy ők is gyakorolják, és tudják befogadni, meghallgatni a másikat és 

teret engedni neki. Hangsúlyozta, hogy aki erre képes, az nem gyenge, hanem erős, mivel az 

egyedüli erősség azé, aki teret tud engedni a másiknak. (környezet és zene) 

Alessandro Andreatta, Trento polgármestere: Mattarella bemutatta, hogy nagyon jól 

ismeri Chiara gondolatát (…) Tetszett, hogy nyomatékosította azt, amiből minden elindult, 

Chiara Lubich hitét. Aztán sokat beszélt az ökumenizmusról, a vallásközi párbeszédről, és 

főként aláhúzta Chiara társadalmi dimenzióját, és miért ne, a politikai testvériséget, és a 

közösségi gazdaságot.  

Mi a világnak adtuk Chiarát, és ma a világ úgy hozza őt ide, ahogy megismerték 

szélességi és hosszúsági fokon. Ma megértettük, hogy kapcsolatot épített mindenkivel, és 

mindenkire szükség van, ha egy jobb emberiséget szeretnénk építeni.  

(zene és taps) 

 

 

4. CHIARA LUBICH: EGGYÉ VÁLNI 

 

Antonia: „Lehet valaki erős, nagyon erős, és nyitott mások gondolkodására”, 

hangsúlyozta Sergio Mattarella elnök, és Chiara élete ezt mutatja. A most következő részben, 

amit meghallgatunk, Chiara mondja el nekünk, hogy hogyan éljük.  

 

Chiara Lubich: [...] Az egységet mi nem hozhatjuk létre. Az egység Isten műve, Isten 

ajándéka, Isten kegyelme.  

Hát akkor mit tehetünk mi? Válaszolhatunk erre az egyetemes hivatásra, amire 

minden ember meg van hívva: az egységre. […] 

Ő alapjában véve csak két dolgot kért, ami egy: hogy minden ember, mindenki - 

fehérek és feketék, szegények és gazdagok, csúnyák és szépek -, minden ember az Atya 

gyermeke, egymásnak pedig testvérei. 

Ez az első gondolat, […] az egyetemes testvériség, ami megszabadít minket minden 

rabszolgaságtól... Mert rabszolgák vagyunk; a szegények és gazdagok közötti, a nemzedékek: 

szülők és gyermekek, fehérek és feketék, a fajok, a nemzetek közötti megosztottságok 

rabszolgái.  […] 

Mindenkit szeretnünk kell. Nézzétek, ez csak egy kis szónak tűnik, pedig igazi 

forradalom! Mindenkit szeretnünk kell. “Azt a szomszéd asszonyt is? Hiszen kritizál engem, 

csúnyán néz rám, ráadásul egy olyan típus!” Igen, őt is! Mindenkit szeretnünk kell! […] 

Ez tehát nem plátói szeretet, nem egyfajta elképzelt szeretet..., hanem konkrét: az én 

felebarátom most... ti vagytok. A ti felebarátotok pedig én vagyok. A felebarátotok még az is, 

aki ott van mellettetek, vagy a mögöttetek lévő széksorokban. [...] 

Ez a kereszténység: szolgálni, mindenkit szolgálni, mindenkiben feljebbvalót látni. Ha 

mi szolgák vagyunk, a többiek az urak. [...]   
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A kereszténység egyáltalán nem tréfa, a kereszténység komoly dolog. Nem egy kis 

szenvelgés, egy kis szánalom, egy kis szeretet, egy kis könyöradomány. Ó nem, nem! Nem! 

Nem! Könnyű alamizsnát osztogatni, hogy nyugodt legyen az ember lelkiismerete, aztán meg 

kritizálni ezt, kritizálni azt, vagy parancsolni, elnyomni a másikat…  Ez könnyű lenne! De nem! 

[...] 

Ahhoz, hogy jól szolgáljunk, itt van két szó, két fantasztikus szó, amit sosem szabad 

elfelejtenünk. Ez a két szó: „eggyé válni". Eggyé válni a többiekkel, eggyé válni! Ez mesés! Hogy 

mit jelent? Modern kifejezéssel élve így lehetne mondani: „a másikat élni”. [...] 

Eggyé válni... szeretetből! Nem azért hogy megnyerjük őket Krisztusnak! Még azért 

sem! Még természetfölötti érdekből sem! Semmi esetre sem! [...] 

Jézus azt akarja, hogy úgy szeressük egymást, hogy az életünket adjuk egymásért. Nem 

azt, hogy arra várjunk, hogy majd holnap, holnapután vagy jövőre adjuk az életünket. Azt 

akarja, hogy most haljunk meg, azt akarja, hogy halottként éljünk, meghalva önmagunknak, 

hogy a szeretetnek éljünk.  

(taps) 

 

 

5. OLASZORSZÁG, RÓMA: UTAZÁS AZ EGYSÉG KARIZMÁJÁBAN 

 

Antonia: Az előző kollegamentón elkezdtünk egy utazást az idei centenáriumi évben, 

mert szeretnénk végig látogatni azokat a helyeket, ahol Chiara élt. Nem kezdhettük máshol, 

mint Trentóban. Ezalkalommal, amennyire néhány percben lehetséges, Rómáról szeretnénk 

nektek mesélni, és ellátogatni Chiara és a Mozgalom életének néhány alapvető fontosságú 

állomására. Ma is Paolo Balduzzi vezet végig minket. 

 

(zene) 

Paolo Balduzzi, újságíró: „Róma a világ fővárosa”. Gyakran halljuk ezt a mondást, és 

ahhoz, hogy megértsük, mennyire igaz, elég, ha végig nézünk azon a sokféle emberen, akik 

idejönnek az egész világról. (zene) 

1947 februárjában vagyunk, amikor Chiara Lubich először jön Trentóból Rómába, és 

itt, a mögöttünk lévő egyik házban talál szállást.  

De miért is jön Rómába? Mert egy szerzetes írásában azt a szót olvasta, „egység”. 

Nagyon szokatlan volt ez a kifejezés az akkori idők egyházi közegében. Tehát, nagy hatással 

volt rá ez az egybeesés, és eljött Rómába, hogy ezzel a szerzetessel találkozzon. Idővel aztán 

felmerült az igény, hogy állandóan jelen legyen a fokolár Rómában, olyannyira, hogy a 

későbbiekben aztán Rómában, és annak környékén élte le az egész életét. Ehhez lakásra volt 

szükség, ezért néhány barátja azt tanácsolta neki, hogy találkozzon Igino Giordanival, az olasz 

parlament egyik képviselőjével. 1948. szeptember 17-én Chiara elment a Montecitoriora, az 

Olasz Parlament székhelyére.  

(zene) 

Itt vagyunk a Spanyol tértől két lépésnyire, a Montecitorión. Chiara itt találkozott 

először Igino Giordanival. Giordani akkor 54 éves volt, házas, négy gyermekkel, politikus, neves 

író, több területen, főként az egyháztörténet terén nagyon művelt ember.  
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De azon a napon Chiara nem egyedül ment hozzá, hanem a ferences család három 

ágának szerzeteseivel: egy kapucinussal, egy minoritával és egy harmadikkal a kisebb 

testvérek ágából.  

De az volt az érdekes, hogy a találkozás során a lakásigénylés fel sem merült. Chiara 

mesélt Giordaninak az Ideáljáról, mely szó szerint felforgatta: rádöbbent, hogy valami 

rendkívülivel találja magát szemben, és elhatározta, hogy soha nem téveszti szem elől. 

Giordani aztán egészen a haláláig Chiara mellett maradt, és rendkívül jelentős, fontos szerepet 

töltött be a Mozgalom életében, mint társalapító. Chiara „Foco”-nak nevezte el a benne lévő 

tűz jelképeként. Ezen a néven emlékeznek rá a Mozgalomban. (zene és taps) 

Lehetetlen elmondani most azt a mélységet és teljességet, mely a kettőjük 

találkozásából született. Csak néhány dolgot szeretnénk kiemelni Iole Muccinoni és Mario 

Bruno segítségével. Kezdjük Ioléval. Te itt dolgozol a kormány egyik épületében, igaz?  

Iole Mucciconi: Igen, a mellettünk lévő épületben dolgozom, a Miniszertanács elnöki 

székházában.  

Paolo: Igino Giordani itt volt képviselő a Montecitorion. Milyen örökséget hagyott 

maga után a mai politika számára? 

Iole Mucciconi, az Olasz Köztársaság minisztertanácsának elnöksége: A Chiarával 

való találkozás utáni új Igino Giordani megértette, hogy ez a plurális és közösségi természetű 

lelkiség megfertőzhet és újjáteremthet minden emberi valóságot. A politikánál kezdte. Először 

is az addigi büszke vitakedvelőből a párbeszéd talajának keresője lett; egyrészről más 

képviselőket is vonzott az az evangéliumi lelkiség, másrészről keresése teljeskörű volt. Ezt 

bizonyítja, a katonai szolgálat lelkiismereti okokból történő megtagadásának 

törvényjavaslata, amit egy szocialista képviselővel írt alá abban az időszakban, amikor az 

ideológiai határok valóban legyőzhetetlenek voltak.  

A későbbiekben sok politikus tapasztalta meg ezeket az ideálokat és stílusokat 

világszerte, és 1996-ban Chiara megalapított egy olyan mozgalmat, mely a politika világáért 

él, és egy olyan merész és odaadást kérő névvel illette, mely egyben kifejezi a programját is: 

az Egységért Politikai Mozgalom.  

Paolo: Elmondhatom neked az igazat, Iole? Ahogy hallgattalak, és a politikára 

gondoltam, amit mondtál, szinte megvalósíthatatlan álomnak tűnt, viszont igenis 

kézzelfogható valóság a helyi szinteken is. És itt jössz te, Mario Bruno. Te Alghero város 

polgármestere is voltál. Mindenesetre helyi köztisztviselő szülőhazádban, Szardínia-szigetén. 

Az egység lelkisége hogyan épült be a munkádba?  

Mario Bruno, a Politikai Mozgalom az Egységért elnöke: Chiara már gyerekkorom óta 

szívünkbe és szívembe ültetett egy gondolatot: rendben van, hogy szeretjük azt, aki ott van 

közvetlen mellettem, de a nagyobb szeretet érdekében magunkra kell venni az egész 

közösséget. Ez kihívás és ugyanakkor hivatás is lett számomra. A polgármesteri tapasztalatom 

során, még azelőtt, hogy tartományi képviselőnek választottak, igyekeztem ezt gyakorolni a 

város lakosságával megélt közvetlen kapcsolataimban.  

Van egy nagyon találó kifejezés, a közös kormányzás. Ez a politikai vezetésnek egy 

olyan módja, mely a megválasztottak és a választók, a polgárok, köztisztviselők, politikusok 

kapcsolatában valósul meg.  
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Paolo: Mario te most az Egységért Politikai Mozgalom nemzetközi elnöke vagy. Ez az 

új politika akkor nem egy megvalósíthatatlan álom?  

Mario: Nem. Amikor Chiara megalapította Nápolyban 1996 május 2-án a 

politikusokkal és polgárokkal együtt az Egység Politikai Mozgalmát, nagyon egyszerű dolgot 

mondott: legyünk először is keresztények, vagyis mindenesetre olyan emberek, akik hisznek az 

emberi értékekben, az antropológiai értékekben, aztán legyünk politikusok, a politika terén 

elkötelezettek. Ez azt jelenti, hogy megvalósulhat az egység a különböző politikai pártok 

képviselői között is. Én ezt a tapasztalatot éltem, például, amikor egy előadást kellett 

előkészítenem a fiatal politikusoknak szervezett egyik iskolára. Felkértek, hogy egy olyan 

valakivel készítsem elő, aki egy ellenzéki párt tagja. Akkor ott, abban a helyzetben kicseréltük 

a tapasztalatainkat, és a végén azt mondta: te nem baloldali vagy, te nem jobboldali vagy. 

Valami teljesen más dolog született ebből, amit ajándékozni tudtunk az iskola fiataljainak.  

Paolo: Ez igazán nagyszerű. Köszönöm, hogy reménnyel töltöttetek el bennünket 

ehhez a munkához, mely tovább folytatódik, és mindnyájunkat személyesen megszólít.  

Most folytassuk római utunkat, és menjünk a Tiberiszen túlra.    

(zene) 

Paolo: Igino Giordani nem csak politikus volt, hanem a kereszténység nagy szakértője 

is. Az elsők között értette meg azt az újdonságot, amit Chiara nyújtott, és ami az Egyház akkori 

helyzetében bizonytalanságot váltott ki. Itt van mellettem Hubertus Blaumeiser teológus, pap, 

az Ekklesia folyóirat igazgatója, a Fokoláre Mozgalom tanulmányi központjának, az Abba 

Iskolának tagja. Hubertus, ha nem tévedek, te nagyon fiatalon ismerted meg Chiarát.  

Hubertus Blaumeiser: Igen, mindössze huszonegy évesen, amikor Grottaferratában, 

az egység lelkiségét élő kispapok nemzetközi központjában voltam.  

Paolo: Hubertus, 20 évre volt szükség ahhoz, hogy az Egyház jóváhagyja a Mozgalmat. 

Miért volt ez a sok tétovázás?  

Hubertus Blaumeiser, az Ekklesia folyóirat igazgatója – a Fokoláre Mozgalom 

tanulmányi központjának tagja: Ez egy kitörő valóság volt: a világiak egy csoportja, egy fiatal 

hölgy vezetésével teljes mértékben az Evangéliumra törekedtek, ami még akkoriban nem volt 

az emberek keze ügyében. Az ideáljuk az egység volt, amit akkor inkább a kommunisták 

hangoztattak. Túlságosan új volt. Chiara mégis megvalósította a helyi egyházában, nagyon 

nagy egységet élt a püspökével. Ismered ezt az épületet, igaz?  

Paolo: Persze, ez a Hittani Kongregáció székhelye.   

Hubertus: Igen, egykor Szent Offíciumnak nevezték. Az a feladata, hogy megőrizze a 

hit hitelességét. Az 50-es években a Fokoláre Mozgalmat itt 12 éven keresztül 

tanulmányozták. Aztán 1962-ben megtörtént az első jóváhagyás, majd VI. Pál teljesen 

jóváhagyta.   

Paolo: És Chiara hogyan élte ezeket az éveket?   

Hubertus: Reménysugarak és a nagy bizonytalanságok hosszas pillanatai közepette. 

Vége is lehetett volna mindennek. Erőteljesen érezte, hogy kapott egy karizmát, de mintha az 

Egyház nem értette volna meg azonnal. Ide kellett járnia, és vallatták, de ő nem mondhatott 

senkinek semmit.  Ő, aki maga volt a kommunió és a kommunikáció. Társnői látták, ahogy 

megviselten, olykor könnyek között tért haza. Chiara ezt a fájdalmat élte, de mindig is megvolt 

győződve róla, hogy az Egyház Anya, és úgy tekintett erre az időszakra, mint a gyermek 
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várására, aki ott van az édesanya szíve alatt, és a kellő pillanatban megszületik. Így jött létre 

a Fokoláre Mozgalom, mely mély gyökereket eresztett. Aztán az Egyház évszázados fájának 

új virágzásaként mutatkozott meg, mely nagyon sok jót eredményezett. Szerintem könyvet 

kellene írni arról, hogy Chiara hogyan szerette az Egyházat, hogyan élt az Egyház 

gyermekeként, és hogyan szolgálta karizmájával annak minden területén.   

(zene) 

Paolo: Most itt vagyunk a Szent Péter téren, az oszlopsorokon belül. Ezen a helyen 

sokat találkozott a pápa Chiarával is. Az egyik ilyen 1998. május 30-a volt.  

Hubertus: II. János Pál pápa összehívta ide az egyházi mozgalmakat és új 

közösségeket, az Egyház karizmatikus dimenziójának minden kifejeződését. Arra kérte őket, 

hogy egyre inkább közösen tegyenek tanúságot. Hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az 

intézményes és a karizmatikus arculat is az Egyház számára, és hogy mindkettő ugyanolyan 

lényeges. Abból az alkalomból Chiara ígéretet tett a pápa előtt. Az Egyház a mozgalmak 

egységét reméli? Akkor mi az egység karizmánkkal felteszünk mindent, hogy ez 

megvalósuljon. Ezután elkezdtek együttműködni egymással a mozgalmak, és közösséget élni, 

ami aztán más egyházakra is kiterjedt. Ebből alakult ki később az Együtt Európáért nagy 

ökumenikus háló.  

Paolo: Ez az odaadó munka még ma is folytatódik. Köszönjük, Hubertus. Az az érzésem, 

hogy több órán keresztül beszélgethetnénk itt veled ezekről a témákról, de most az egység 

iránti elköteleződésünk az Egyházon túl elvezet bennünket a városba, és el is indulunk az utolsó 

állomásunk felé.  

(zene) 

Paolo: Visszajöttünk a Tiberisznek erre az oldalára, hogy felmenjünk a Kapitóliumra, 

Róma hét dombjának egyikére, ahol a városvezetés székhelye található alapításától kezdve.  

Itt lehet feljutni egy lépcsőn, amit Michelangelo tervezett, és a XVI. században teljesen 

átalakította ezt a teret, és a Szent Péter tér irányába fordította. Ezzel egy eszményi híd 

emelkedett a város polgári és vallási dimenziója közé. De hogyan kapcsolódik a Kapitóliumhoz 

Chiara Lubich? 2000 január 22-én, a nyolcvanadik születésnapján megkapja a város 

díszpolgári címét: Róma díszpolgára lesz. (taps) 

Itt vagyunk a Júliusz Cézár teremben. Chiarát egész pontosan itt avatták díszpolgárrá, 

melyet az egész testület egyhangúlag megszavazott. Itt van velem Federica Vivian római 

fokolarina, és Pierluigi Sassi az Earth Day Italia nevű szervezetből. Federica, te azon a napon 

itt voltál, ha nem tévedek?  

Federica Vivian, Fokoláre Mozgalom - Róma: Igen, itt voltam a Kapitólium téren 

sokakkal együtt, és nagyképernyőn kísértük figyelemmel az eseményt. Chiara mindnyájunk 

nevében elkötelezte magát, hogy „többet és jobban” él a városunkért, és pontosította, hogy 

ha „Róma” nevét visszafelé olvassuk, akkor nevében hordozza feladatát: „Amor”, szeretet.  Ez 

nem csak egy szó maradt, számomra sem – én római születésű vagyok -, mert 30 év után 

megértettem, hogy nagyobb odaadással élhetnék a városomért. Aztán láttam, hogy amit 

felvállaltunk, az többféle módon is kifejeződik, akár személyesen, akár közös tapasztalaton 

keresztül. Gondolok itt arra, amit a rebibbiai bebörtönzöttekért tettünk Alfonzóval és a 

fiatalokkal, vagy Dino menzájával a szegényekért. Vagy az idősekért és magányosokért a 

Trieszt negyedben, aztán a kulturális projektekért és a lelki programért. Vagy a fiatalokért, 



 
 CCH-00-20200201-CH2507Mit – p.12 di 21 

gyerekekért: például amit Acilia-Infernettoban tettünk az édesanyákkal együtt a sérült 

gyermekeikért; vagy a centocellei iszlám közösséggel bejárt közös utunkért. De mindezzel 

együtt 2016-ban Róma különösen is nehéz helyzetet élt. Elhatároztuk, hogy a városban tartjuk 

meg az éves Máriapolinkat, hogy reményt adjunk a sebzett városunknak, próbáljunk új erőket 

biztosítani. És akkor ismertük meg Pierluigit, az Earth Day Italia szervezethez tartozó 

barátainkat, és így jött létre egy teljesen új projekt, Falu a Földért néven.  

Paolo: Arra az éves találkozóra utalsz, mely a város egy központi parkjában kerül 

évente megrendezésre? Ez szinte egy Expo, azoknak a pozitív erőknek a bemutatása, 

melyekkel tanulmányokat és tapasztalatokat állítanak rendelkezésre a környezetvédelem 

témában. Pier Luigi, mi is ez a Falu a Földért kezdeményezés és mi a legfőbb sajátossága?  

Pierluigi Sassi, az Earth Day Italia elnöke: Amikor Ferenc pápa 2015-ben megírta a 

történelmet meghatározó „Laudato sii” enciklikáját, a római Egyház erőivel együtt, de a 

társadalmi erőkkel is elhatároztuk, hogy kiállunk emellett a hang mellett szem előtt tartva a 

nagy párizsi klímakonferenciát. Az ENSZ történetében ez az egy alkalom teremtett egységet 

világszinten. Mindnyájan a közös ház részének éreztük magunkat. Tehát, már ebben is látszik 

egy kicsit Chiara jele. A nagy találkozó után elhatároztuk, hogy létrehozunk egy nagy falut, 

jobban mondva ezeknek a szervezeteknek az együttesét, melyek részt vettek, összefogjuk a 

város összes pozitív erejét. Ferenc pápa eljött és megáldotta az elköteleződésünket, és valóban 

erőteljes küldetést bízott ránk. Azt mondta: egyesítsétek erőiteket, egyesítsétek a szépséget, 

és ezzel a szépséggel alakítsátok erdővé a sivatagot.  

Paolo: Ennek fényében hogyan látod, hogyan értelmezed azt a prófétai üzenetet, 

melyet Chiara 2000-ben indított útjára ebből a teremből?  

Pierluigi: Ezt az egységtapasztalatot, melybe – annak ellenére, hogy nem ismertük 

egymást – belevetettük az akadályok ellenére a szívünket és az Egységre törekedtünk, biztos, 

hogy nem mi akartuk, odaföntről jött, odaföntről irányították, és folytonosan a rendkívüliség 

jeleit mutatja.  

Paolo: Ez is azt jelenti, hogy a közös otthonért dolgozunk. Köszönöm, Federica, 

köszönöm, Pierluigi, és veletek be is fejezzük ezt a rövid körutat. Mindössze néhány olyan 

helyet érintettünk itt Rómában, mely kötődik Chiarához. (zene és taps) 

 

 

6. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG: NEM CSAK BREXIT    

 

Antonia: A mai nap rendkívüli egész Európa és különösképp az Egyesült Királyság 

számára. Ahogy a sajtóból és a médiából láttuk, a Brexit, az Egyesült Királyság kilépése az 

Európai Unióból ma valósággá vált. Elmentünk, hogy találkozzunk a Fokoláre Mozgalom 

néhány tagjával ebbe az országban, ahol valóban sokféle kultúra van jelen. Nézzük meg.  

 

(ének – utcazenészek: „I want to get away, I want to fly away…”) 

Stefania: A Piccadilly Circusban vagyunk London központjában. Ebben a városban van 

jelen a leges legtöbb kultúra a világon. A Brexit után jöttünk ide, azután, hogy az Egyesült 

Királyság kilépett az Európai Közösségből.  

Sokakkal fogunk találkozni, a Fokoláre Mozgalom közösségéből is, hogy megpróbáljuk 
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megérteni, miért történt ez, és mi lesz az ország jövője.  

Fleur Anderson, az első parlamenti beszéde: Azt hiszem, a Brexit az öncsonkítás 

monumentális tette. […] Elmegyünk, de most meg kell határoznunk, mit jelent elmenni. 

Stefania: Fleur Anderson az angol munkáspárt újonnan választott parlamenti 

képviselőjének ez a kulcskérdése a House of Commonsban. Azért találkoztunk vele, hogy 

megkérdezzük, mi történik ma, és hogy a Brexit valóban egy archivált kérdése.      

Fleur Anderson, munkáspárti képviselő: Tudom, hogy nincs vége. Évekig fogunk még 

a Brexiten vitatkozni, hogy tetszik-e nekünk, vagy sem. Valószínűleg azért, mert ezek az üzleti 

tárgyalások még évekig el fognak húzódni.  

Most megvan a lehetőségünk, hogy elmondjuk, milyen ország legyünk, hogy lehetünk 

még egy nyitott ország, internacionalista, odafigyelő, pozitív és befogadó a munkások jogaira, 

a környezeti előírásokra, és hasonlókra. Ilyen ország lehetünk.  

Valóban remélem, hogy sikerül megtalálni az utat, hogy egy jobb társadalomnak 

adhassunk életet. Remélem, tartozhatom majd ehhez a társadalomhoz, optimista lehetek, és 

remény tölthet el. (zene) 

Stefania: Helen Carter Londonban él, 24 éves, várostervezéssel foglalkozik, és az 

Európában maradásra voksolt.   

Helen Carter, egyetemi hallgató: Én úgy látom Nagy-Britannia aktuális helyzetét, 

hogy sok a megosztottság, mert sokan úgy érzik, hogy a politikusok nem vesznek róluk 

tudomást, főként a társadalmi-gazdasági téren alacsonyabb szintű vidékeken élők. Az a 

benyomás, hogy dühösek és úgy érzik, hogy el lettek felejtve.  

A várostervezési iroda nagyjából úgy néz ki, hogy elosztja a vagyont és az 

erőforrásokat az országon belül. Én az Egyesült Királyság egy másik részén szeretnék dolgozni, 

és megnézni, hogy hogyan lehetne nagyobb lehetőségeket biztosítani az ország különböző 

részein. Úgy gondolom, ez segíthetne a helyzeten. (zene) 

Stefania: London északi részétől 40 km-re fekszik a Welwyn Garden City, az angliai 

Fokoláre közösség „egység központja”. 1983-tól a keresztény egyházak, különböző vallások és 

nem vallásos meggyőződésűek párbeszédének színtere.  

Frank Johnson, Fokoláre Mozgalom, Nagy-Britannia: Mi itt párbeszédet folytatunk. 

Nagy érdeklődéssel beszélgetünk az emberekkel, hogy megismerjük és megértsük őket. És 

minden téren megtesszük. Személyesen, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Tehát 

a párbeszéd emberei vagyunk. 

Stefania: Egyébként a Fokoláre Mozgalom vallásközi párbeszéde itt kezdődött 

Londonban, amikor Chiara 1977-ben megkapta a Templeton díjat és attól kezdve kapcsolat 

épült mindenféle vallás vezetőivel és híveivel. (zene) 

Egyik példája ennek az anglikán püspök, Michael Beasley és az iráni imám, Mohammed 

Shomali közötti rendkívüli barátság, akik immár két éve, hogy lelket adnak a vallásközi 

tanulmányi csoportnak. 

Michael Beasley, anglikán püspök: Azt hiszem, hogy amit elszenvedtünk, az az emberi 

mivoltunk ’leredukálása’ volt. Ha valóban őszinték akarunk lenni, vajon 50 vagy 100 év múlva 

az országunk a Brexitről lesz-e ismeretes? Ebben erősen kételkedem.  

Ezért úgy gondolom, hogy most az a dolgunk, hogy visszaállítsuk azt az érzületet, hogy 

olyan ország vagyunk, ahol az emberség mindenütt jelen van, esetleg különböző formákban, 
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kifejezésmódokban, és azon belül, különböző hangsúllyal.  

Sheikh Mohammad Ali Shomali, Nemzetközi Iszlám Tanulmányi Intézet: A 

párbeszédet nem tartom taktikának, divatnak vagy a problémáink megoldására adott 

válasznak.  

A mentalitásunkból és a nyelvezetünkből kell kiindulni. Nyelvezeten nem az angolt 

vagy a perzsiait értem. El kellene jutnunk arra a pontra, hogy amikor a keresztényekkel, a 

szunnita vagy siíta muszlimokkal, és mindenki mással beszélek, azt kellene éreznem, hogy ők 

a népem, és én hozzájuk tartozom. 

Michael Beasley: És talán azon túl, amit Shomali doktor mond, meg kellene kérdezni 

magunktól: hogyan vehetjük komolyan azt a feladatunkat, hogy a béke építői, hidak építői 

legyünk a környezetünkben?  

A Fokoláre központját tekintve meglepő, hogy ez a kis csoport pozitívan hat 

környezetére, és az országunk életére. 

Sheikh Shomali: Gondolom, az lenne a tökéletes megoldás, ha visszatérnénk Istenhez, 

mert csak Istenben lehetünk egyek tökéletesen. Nem egyesülhetünk az etnikum alapján. Amit 

az etnikum, a nyelv vagy a nemzet tehet, az mind korlátozott.  

Ennek az Istenhez való visszatérésnek egyéninek és közösséginek is kell lennie, de ma 

sok minden hozzájárul a vallásközi párbeszédhez.  

Liz Taite, Fokoláre Mozgalom: Ha az emberek meghallják, hogy valami közünk van a 

valláshoz, nem hallgatnak minket, falakat emelnek.   

Ezért azzal kapcsolatban osztjuk meg a tapasztalatainkat, hogy hogyan sikerült 

kapcsolatot építeni azokkal, akik más véleményen vannak, mint mi. Azt mondhatnám, hogy 

mindnyájunknak vannak hasonló tapasztalatai a családjainkon belül, a munkahelyünkön, és 

bátoríthatjuk egymást, hogy folytassuk ott, ahol a legnehezebb. 

Stefania: Welwyn Garden Cityben lakik Ana és Michal Siewniak. Ana horvát, Michal 

pedig lengyel. 15 éve költöztek ide és otthon érzik magukat Nagy-Britanniában. Michal egy 

közösségi központ vezetője innen néhány km-re.   

Michal Siewniak, Közösségi fejlesztési igazgató: Közösségi központunk számos 

tevékenységet kínál a helyi lakosok számára. Például az anyukák számára játszócsoportot 

működtetünk, így a kisgyerekes anyukák együtt tölthetnek egy kis időt egy csésze tea mellett.   

Segítünk az ideérkező migránsoknak is az angol nyelv elsajátításában. Angol órákat tartunk 

és varrótanfolyamot is szervezünk. Több projektet is végrehajtottunk, melyek összefogják a 

helyi közösséget és alakítják a hovatartozás érzését.  

Rajongással tölt el, amit teszek. Lehetőséget nyújt, hogy napról napra 

megváltoztassam a helyi közösséget.   

A Brexit közvetlenül érint engem, és közvetlenül érinti a Nagy-Britanniában élő félmillió 

európait is.  

Sokat kaptunk az országtól. Segített, hogy önmagam legyek, és jobban kiteljesedjek. A 

munkámnak köszönhetően rendkívüli lehetőséget nyújt az Ideál élésében, és nagyobb 

egységet ad a mindennapi életemben. Alkalmat ad arra, hogy hidakat és ne falakat építsek 

[…] 

Stefania: Ma Birminghamba, az Egyesült Királyság második legnagyobb városába 

utazunk, ahol egymillió százezren élnek. Fiatal város, a lakosság 40%-a 25 év alatti. A Brexit 
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itt csupán maroknyi szavazatnak köszönhetően győzött a legnépesebb városnegyedek 

támogatásának köszönhetően. A Fokoláre közösség a város sokféle kultúráját tükrözi 

kapcsolataiban is. Régi barátság fűzi a birminghami gurudwarahoz, az Egyesült Királyság 

legnagyobb szikh közösségéhez. (környezet és zene) 

Épp ma ünnepli a Fokoláre Mozgalom Chiara centenáriumát Birminghamban, a Helger 

Hall Egyetemen. (zene) 

Fiona Bowie, antropológus: A Fokoláre Mozgalom azért is vonzott, mert segít, hogy 

világra nyitott emberek legyünk. De látom, hogy országunk most próbál elszakadni, 

elkülönülni a világ többi részétől egyáltalán nem kreatív vagy pozitív módon.  

Nem hiszem, hogy könnyű az egység építése. Nem hiszem, hogy könnyű meggyógyulni. 

De remélem, hogy van lehetőség meghalni és megújulni, és hogy ebből valami jobb 

származhat. (dalrészlet: „No one is a stanger”) 

Stefania: Az ünnepségen egymást váltja a színpadon Longley püspök, Birmingham 

katolikus érseke, Smith anglikán püspök, Shomali imám és Bhai Sahib szikh vezető, fellépnek 

fiatalok és művészek. Együtt jól képviselik az ország Fokoláre közösségét, melyhez különböző 

bőrszínűek, kultúrájúak és vallásúak tartoznak… de közösen az egység jelét alkotják.  

Martin Scullion, tanár: Ma hallottuk néhány vallási vezetőtől, akik a saját területükön 

kiemelkedő szerepet töltenek be, hogy ők mit tehetnek. De mit tehetek én? Apró szeretet-

cselekedeteket. Elfogadhatom a politikai különbözőségeket. Ennek talán senki sem az oka. 

Esetleg nem feltétlenül értek egyet a jelen politikai légkörrel, de ez nem azt jelenti, hogy fel 

kellene adnom.  

Fattimah Hamam, egyetemi hallgató: Beszélünk párbeszédről és ezekről a dolgokról, 

de mélyebb szinten kellene megélni, mert felületesek is maradhatnak. Mélyebben meg kellene 

nyílnunk, hogy ne maradjunk felületesek. Szeretnék részt venni ezeken az alkalmakon, helyi és 

nemzetközi szinten tevékenykedni, és igyekezni javulni egyénileg, és reméljük, a különböző 

elfoglaltságokon keresztül is segítség lehetek mások számára. (környezet) 

Dr. Gerald Pillay, a Liverpooli Hope University alkancellárja és rektora: Hiszek abban, 

hogy ezek a körülmények soha nem engedik, hogy elveszítsük a reményt.   

Pontosan a közösségi lelkiségre van szükségünk, mely túllép az akadályokon. Chiara 

karizmáját még teljesebben kell élnünk, nem csak a fokolariniknek, hanem az egész világ 

keresztényeinek. Erre soha nem volt akkora szükség, mint most. Üzenete a második 

világháború idején született, és most, amikor válságokat élünk a világban, kezdjük felfedezni 

azt, amit ő megértett. Ezért úgy gondolom, hogy az üzenete ma még fontosabb, mint 

akkoriban.   

(dalrészlet: „We believe in love” - taps) 

 

 

7. OLASZORSZÁG, ASSISI: „FERENC GAZDASÁGA” FELÉ 

 

Antonia: Két hónappal azelőtt a világméretű esemény előtt, amikor majd 2000 fiatal 

közgazdász találkozik Ferenc pápával Assisiben, meglátogattuk a rendezvény-előkészítő 

csapatot.  Nézzük meg.  
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(zene) 

Melissa Mejía Flórez: Ferenc pápa ide, Assisibe hívta össze május 11-i levelében a 

közgazdász, vállalkozó fiatalokat, a változás előmozdítóit a 2000. március 26-a és 28-a között 

megrendezésre kerülő eseményre. A találkozó címe: The Economy of Francesco – Ferenc 

gazdasága. Fiatalok, szövetség, jövő.  

Menjünk el a loppianoi Lionello Ipari Centrumba, mely két órányi távolságra van innen. 

Ott dolgozik egy csoport az előkészületekért.   

Florencia Locascio, Project Manager / The Economy of Francesco: Az esemény ötlete 

Ferenc pápa fiatal vállalkozóknak és közgazdászoknak írt leveléből született, akik szövetséget 

szeretnének köti a gazdaság megváltoztatása érdekében. Arra hívja a hívő és nem hívő 

fiatalokat, hogy osztozzanak egymással a helyes, fenntartható, és befogadó gazdaság 

szemléletében, mely nem zár ki senkit, és fejlődési modellje harmóniában van a természettel 

és az emberrel. 

Valquíiria Aparecida Ribeiro, Közgazdász/ EoF tudományos bizottság: Assisiben élt 

Szent Ferenc, és amikor levetette ruháit és a szegényeknek adta, Isten minden dolog urának 

ismerte el. Ott született a gazdaság újrajta szemlélete. Ferenc gazdasága ezt szeretné 

nyújtani, azt a fajta látásmódot, mely gondját viseli a szegényeknek. 

Paolo Santori, Kutató/EoF tudós bizottság: Szent Ferenc szegénysége – mint 

választott szegénység, mely sokakat felszabadít a szegénységből – lelket ad egy újfajta 

gazdasági elképzelésnek, és annak a felmerülő kérdésnek, hogy mi az értelme, az értéke a 

dolgoknak. Mindannyiunkban ott van egy különleges érzékenység: hogy odafigyeljünk az 

utolsókra. Tehát a gazdaságnak vissza kell találnia eredeti hivatására: bevonni az embereket, 

de a valóságokat is, tehát a környezetet is. Létezik a befogadási folyamat egy erényes körben, 

hogy jólétet, gazdaságot és boldogságot is eredményezzen. (környezet) 

Florencia: A pápa négy szervezetre bízta az esemény szervezését: az Assisi 

egyházmegyére, Assisi városára, önkormányzatára, a Vakok és Süketnémák Intézetére, és a 

Közösségi Gazdaságra, mely főként az esemény tudományos részét koordinálja a 

ferencesekkel együttműködésben. 

Giandonato Salvia, imprenditore Sociale/Coordinatore Village: Egész Assisit tizenkét 

úgynevezett falura osztjuk fel, tizenkét különböző helyre, ahol tizenkét különböző témát 

fognak megvitatni. Nyereség és Hivatás, Pénzügy és Emberiség, Business és Béke… Ellentétes 

értelműek lehetnek ezek a szavak, de ha valójában a közjó érdekében említjük őket együtt, 

akkor valóban nagy erőt jelenthetnek. (zene) 

Florencia: Azt javasoltuk az előadóknak, hogy ne úgy jöjjenek, mint egy kongresszusra, 

ahol megtartják beszédüket és aztán elmennek, hanem legyen ez a fiatalok szolgálatára 

megélt tapasztalat, anélkül, hogy bármit is elvárnának, még azt sem, hogy szót kapjanak. És 

nemcsak, hogy sokan elfogadták ezt a dinamikát, hanem amikor megtudták, hogy ez a 

szerepük, még inkább benne érezték magukat. Azt szeretnénk, hogy ezek a neves szakértők, 

akik az akadémiai világ, a vállalkozók legjavát képviselik, sőt, az úton lévőket is, segítségére 

legyenek a fiataloknak, és azt mondják nekik: „Rendben, eljutottunk idáig, és most merre 

szeretnénk tovább haladni?” 

(zene és környezet) 

Francesca Giglio, Imprenditore Sociale / Comitato Side Event EdC: Ez a fiatalok által 
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megélt és előteremtett esemény annyira korszakalkotó, akkora erő rejlik benne, hogy kisebb 

eseményeknek is körül kell venniük. Tehát ez a Side Event, mely az idősebb szakértők 

kezdeményezésére alakult, akik nem maradhatnak közömbösek a fiatalok akciói láttán, tehát 

közelről szeretnék támogatni őket, és igyekeznek ötvözni a régebb óta dolgozók eszközeit a 

fiatalabb elmék innovatív gondolataival. Perugiában kerül megrendezésre a fő esemény 

fordulóján, nyitott lesz mindazok előtt, akik hisznek a gazdasági paradigmaváltás 

szükségességében. A Közösségi Gazdaság kezében van, de sok más valóság és sok más 

résztvevő is bekapcsolódik a különböző területekről, hogy létre tudjuk hozni a megosztás 

felületeit, egybevessük a különböző gondolatokat, és összehangoljuk őket a fiatalok 

munkálataival.  

Giandonato Salvia: Mindenki számára kihívást jelent. Biztos, hogy Assisi után érezzük 

azt, hogy „Ez lehetséges”, „Én részt vettem”. Igazi felelősséget fogunk érezni, mely arra hív 

majd minket, hogy hazatérésünk után minden területet élhető otthonná alakítsunk, nem csak 

a jövő, hanem a jelen nemzedékekre is gondolva.  

(zene és felirat: „Találkozunk 2020. március 26 és 28 között. Én is jelen szeretnék lenni 

a fogadásotokon. Várlak benneteket. Ferenc pápa”).  

 

Antonia: Köszönjük az egész csapatnak! Márciusban, a következő kollegamentón élő 

közvetítés lesz Assisiből.   

 

 

8. 2020. SZEPTEMBER: A FOKOLÁRE MOZGALOM ÁLTALÁNOS NAGYGYŰLÉSE 

 

Antonia: Maria Voce ma délután egy levélben összehívja a Fokoláre Mozgalom 

általános nagygyűlését. Francesco Baita segítségével készítettünk egy rövid ismertetőt, 

részletes magyarázatokkal. Nézzük meg együtt.  

 

(zene) 

Speaker: Maria Voce, a Fokoláre Mozgalom jelenlegi elnöke február 1-én írt levelében 

összehívta 2020. augusztus 1-re a Mozgalom általános nagygyűlését, mely 2020. szeptember 

19-én zárul le. Az általános nagygyűlés a Fokoláre Mozgalom legfontosabb kormányzati 

szerve és képviselteti annak minden valóságát. Hatévente kerül megrendezésre, amikor letelik 

az elnök mandátuma.  

A nagygyűlés feladata, hogy megválassza az elnököt, a társelnököt és az általános 

tanácsosokat, megvitatja az általános statútumok és a különböző szabályzatok módosítását, 

a Mozgalom életére vonatkozó programokat, tevékenységi irányvonalakat és prioritásokat 

jelöl ki.  

Ahhoz, hogy biztosítva legyen a Fokoláre Mozgalom tagjainak teljeskörű bevonása, 

egy nemzetközi és mindenféle hivatást felölelő bizottság gyűjti össze az egész világról a 

legfontosabb megvitatandó témákat, és az egyes megbízatásokra alkalmasnak tűnő és 

jelölésre kész személyek neveit.  

A nagygyűlés háromnapos lelkigyakorlattal kezdődik. Ezt követi az elnök 

megválasztása, akit az örökfogadalmas fokolarinák közül választanak, aztán a társelnök 
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választása, akire az örökfogadalmas és pappá szentelt fokolarinók közül szavaznak meg, és az 

általános tanácsosok választása, akiket örökfogadalmas fokolarinák és fokolarinók közül lehet 

választani.  

Mindenkire csak két egymást követő alkalommal lehet szavazni ugyanahhoz a 

megbízatáshoz. Ezért Maria Voce-t, aki 2008-ban és 2014-ben is meg lett választva, nem lehet 

már elnöknek kinevezni.   

A választások után végezetül megvitatják a nagygyűlés elé terjesztett témákat, hogy 

a következő 6 évre kiemeljék a Mozgalom prioritásait.  

Ehhez várjuk ötleteiteket és javaslataitokat a prioritásokhoz és a cselekvési 

irányvonalakhoz.  

A Fokoláre Mozgalom tagjai, akik gondolataikkal egyénileg vagy csoportosan részüket 

szeretnék adni, azokhoz fordulhatnak, akik saját területükön a nagygyűlésért dolgoznak.   

Ha kérdésetek van, vagy ha szeretnétek pontosítást kérni az előkészületekkel 

kapcsolatban, megtehetitek a következő e-mail címen: cpa2020@focolare.org. 

(zene és taps) 

 

 

9. BESZÉLGETÉS MARIA VOCE EMMAUSSZAL ÉS JESÚS MORÁNNAL 

 

Antonia: Ciao Emmaus, ciao Jesús! Üljünk le. 

Emmaus, augusztus 31-én kezdődik a nagygyűlés. Szeretnél előzetesen elmondani valamit 

abból a levélből?  

 

Emmaus: Itt van a kezemben, ma délután fogjuk elküldeni.  

Először is azt szeretném mondani, hogy a nagygyűlés nem valami rendkívüli dolog, 

mert 6 évenként jön össze, és már sok ilyenre került sor. Már Chiara idejében elkezdtek 

nagygyűléseket tartani, tehát a 6 évenként megtartott nagygyűlések rendesek. Az is az egyik 

feladata, hogy megválassza a vezetőség tagjait, stb., de elsősorban azzal foglalkozik, ami 

segítség lehet a nagygyűléstől kezdve a Mű vezetéséhez. Tehát, főként a Mű életével 

kapcsolatos alapvető fontosságú tematikákkal foglalkozik.   

Mindenesetre a nagygyűlést mindig is a kegyelem időszakának tartottam, és ma még 

inkább annak tartom. És mivel kegyelmi időszak, azt mondanám, hogy úgy készülünk fel rá a 

legjobban, ha kérjük a kegyelmet. Tehát, először is imádkozzunk érte. Gondolom, hogy 

mostantól kezdve egy ima áradatnak kellene elindulnia az egész világon azoktól, akik 

érdekeltek abban, hogy Chiara Műve tovább folytatódjon a világon, hogy a Szentlélek valóban 

jelen lehessen, és Isten kegyelme segítsen bennünket a nagygyűlésen. Azért is írtam a levél 

zárógondolatában azt a mondatot, hogy engem az érdekel a legjobban „ebben az időszakban, 

hogy mindannyiunk között erősítsük a kölcsönös szeretetet, hogy Jézus közöttünk befogadó 

lakhelyet találjon magának a nagygyűlésen, és vezessen bennünket Lelkével, hogy megtaláljuk 

a fényt a meglátásainkhoz – mert a nagygyűlésnek segítenie kell abban, hogy a Műre úgy 

tekintsünk, ahogy Chiara látja az Égből, tehát fényt a meglátásainkhoz – és bátorságot az 

aktualizáláshoz”, mert abban is segítenie kell, hogy meg tudjuk tenni a ma szükséges 

lépéseket, és eszerint folytassuk Chiara Művét.  

mailto:cpa2020@focolare.org
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Azt hiszem, ez a lehető legjobb. 

Antonia: Köszönjük, Emmaus! 

Jesús, már folytatódnak a munkálatok a nagygyűlésért. Szerinted milyen témákkal kell 

majd foglalkoznotok, mik lesznek ezek?  

Jesús: Gondolom, még korai, hogy elmondjam, melyek lesznek pontosan ezek a 

témák, mert – ahogy te is mondtad – most érkeznek a felmerülő gondolatok, javaslatok, és 

még mérlegelnünk kell igazából. Nem lesz sok, mert a lényegre szeretnénk koncentrálni.   

Mindenesetre, ahogy Emmaus is mondta, úgy gondolom, hogy a nagygyűlés 

kiváltképp kegyelmi időszak, amikor – ebben a szinodális folyamatban – fel kell tennünk egy 

alapvető fontosságú kérdést: „Mit kér tőlünk Isten – tehát Chiara karizmájától, a Műtől – az 

Egyháznak és az emberiségnek ebben a történelmi időszakában?” És itt megnyílik három út, 

melyekben úgy tűnik, közös irányba tartunk.  

Az első: az egység, mint a mi sajátosságunk elmélyítése, aktualizálása, és új megértése. 

Időben még túl közel vagyunk Chiarához. Valóban megértettük, mit jelent ez a ránk jellemző 

egység?  

Második: mindannyiunknak, akik élni szeretnénk az egységet, újra fel kell fedeznünk a 

felhívást: „Egyetlen Jegyesem van a földön (az elhagyott Jézus), nincs más Istenem rajta kívül; 

Benne ott az egész Mennyország a Szentháromsággal és az egész föld az emberiséggel”. 

Enyém minden, ami nem mennyország. Járom a világot Őt keresve. Nekünk erre a felhívásra 

kell válaszolnunk ma. Mit jelent ma ez a felhívás?   

Ez a két dolog ott él abban az igényben, amit mindnyájan látunk, hogy újra meg kell 

térnünk az evangéliumhoz, az ige éléséhez.  

Úgy gondoljuk, hogy ez a lényeges. Ezen az alapon aztán kiemelünk néhány pontos, 

időszerű témát a következő hat évre vonatkozóan.  

Antonia: Köszönjük, Jesús. 

Most Emmaustól kérdezek. Rendkívül sokszínű és csodálatos órát töltöttünk most 

együtt, és eljutottunk a befejezéshez. Szeretnénk újra idézni veled azt a kifejezést, amit tőled 

hallottunk Trentóban: „a végsőkig menő párbeszéd”. Úgy gondolom, sok kihívás áll előttünk. 

Az jut eszembe, amit világszinten élünk az egészségügyi válsággal, ami globális kihívás lett 

ezzel a korona vírussal. Azt mondhatod: mi köze van ennek? Köze van, mert ahogy látjuk a 

világot, fennáll az intoleráns, olykor igazi rasszista megnyilvánulások veszélye.  

Tehát: „a végsőkig menő párbeszéd”. Tiéd a szó.  

Emmaus: Nem is annyira a végsőkig menő párbeszédet szeretném most kiemelni, 

hanem visszakanyarodni ahhoz, amit Chiara mondott a most hallott üzenetében, mert 

megadta a kulcsot ehhez, ami bizonyos értelemben egy cél, ahová el kell jutnunk. De hogy 

lehet igazán eljutni erre a párbeszédre mindenkivel? Sokszor elismételte: szeretni kell 

mindenkit. De tényleg mindenkit? Bizony, mindenkit.  

Chiara a szomszédasszonyt hozta fel példának, de mennyi példát felhozhatnánk ma! 

Valóban, mindenkit szeretnünk kell? A migránst is, aki az ajtónkon kopogtat? Azt az időst is, 

akinek ápolásra van szüksége? Azt a gyereket is, akinek nincsenek szülei, és rossz útra tért? A 

kínai étterem tulajdonosát, akinek nincsenek vendégei, mert senki nem mer bemenni az 

éttermébe a koronavírus miatt? Mi, Chiara gyermekei nem nézhetjük ezt az egészet, nem 

lehet, hogy ne reagáljunk. De hogyan reagáljunk? Úgy, hogy szeretünk mindenkit, ahogy 
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Chiara mondta, valóban mindenkit. Éreznünk kell, hogy nem találhatunk újabb kifogásokat, 

nem élhetünk a félelmeinkkel, a bizalmatlanságainkkal, az aggodalmainkkal, hogy 

akadályokat, távolságot építsünk a mellettünk lévőkkel szemben, legyen az bárki. Nem 

tehetjük.  

Ha Chiara gyermekei vagyunk, ha azt akarjuk, hogy Chiara Műve folytatódjon, hogy ez 

a végsőkig gyakorolt párbeszéd kultúrája gyökeret verjen, akkor nem engedhetjük meg többé, 

hanem tényleg mindenkit szeretnünk kell. És ebben az értelemben tartok ki amellett, hogy ha 

így teszünk, ha az egész világon elterjedt Chiara családja – kezdve éntőlem – megtér erre a 

szeretetre, mely nem tesz különbséget, nem fél, mert aki esetleg megfertőzhet, az is a 

testvérünk, és gondját kell viselnünk, mert a testvérünk, a testvérem.  

Ha tőlem kezdve mindnyájan megtérünk ebben az egyetemes szeretetben, akkor a 

nagygyűlés valóban Isten pillanata, a kegyelem pillanata lesz.  

Tehát, ebben kötelezzük el magunkat, és ne aggódjunk más miatt, mert ebben van 

minden.  

Antonia: Emmaus, nagyon köszönjük.  

(taps) 

 

 

10. BEFEJEZÉS 

 

Antonia: Köszönjük, Emmaus, köszönjük, Jesús.   

Kollegamentónk végéhez értünk, és nem marad más hátra, mint hogy szívből 

megköszönjem ezt a lehetőséget, hogy – kimondhatom? – az egész világra kiterjedő egységet 

élhettem. Szívből köszönöm!  

Emlékeztetlek benneteket, hogy a következő időpontunk március 28-a, este 8 óra.   

Köszönet mindenkinek! Ciao!  

 (taps) 
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