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1. KEZDÉS ÉS ÜDVÖZLET  

(Zene és felirat) 

KOLLEGAMENTÓ  

 A Ferenc pápánál tett kihallgatás után 

MILYEN TÁVLATOKAT ÁLLÍTSUNK A FOKOLÁRE MOZGALOM ELÉ? 

Helyzetfelmérés Margaret Karrammal és Jesús Moránnal 

   

 Giulio Meazzini, újságíró – Città Nuova (Olaszország): Nagyszerű ez a szignál! Jó napot 

kívánok, Isten hozott mindenkit, aki hallgat minket. Jó napot, Margaret, jó napot Jesús, és köszönet 

mindenkinek, aki részt vett a mai csodálatos összeállítás előkészítésében.   

 Én Giulio Meazzini vagyok, mérnök, újságíró, a Città Nuova folyóirat kulturális rovatát és az 

ehhez kapcsolódó web-oldalt szerkesztem.  

 A mai kollegamentó kicsit más lesz, mint az eddigiek. Szeretnénk kihasználni Margaret 

Karrammal, a Fokoláre Mozgalom új elnökével és Jesús Moránnal, az újraválasztott társelnökkel ezt 

az alkalmat, hogy mintegy két hónappal Margaret megválasztása után jobban áttanulmányozzuk a 

pápa szavait, melyekkel az általános nagygyűlés végén a Fokoláre Mozgalomhoz fordult. 

Jelentőségteljes szavak ezek, melyeket úgy is át szeretnénk vizsgálni, hogy segítséget kérünk 

néhányaktól, különböző életkorúaktól, akik más-más kultúrával és tapasztalattal rendelkeznek, a 

Mozgalom tagjaitól és a Mozgalmat kívülről szemlélőktől egyaránt.  

 A pápa ahhoz, hogy bátorítsa a Mozgalmat az útján, kifejtett néhány megfontolást, melyek 

különféle reakciókat váltottak ki. Valaki úgy értelmezte, hogy a Fokoláre Mozgalommal szembeni 

nyílt kritika; valaki más viszont úgy, hogy segítség az Egyház részéről, hogy a Mozgalom a 

karizmájához hűen tudjon növekedni. Több pontot is hangsúlyozott a pápa, ezek közül most 

néhányat fogunk megvizsgálni.  

 Például, Ferenc pápa arra bátorította a Mozgalmat, hogy ne felejtse el, hogy a közelség, a 

közvetlenség Isten leghitelesebb nyelve. A közelség Isten stílusa. A pápa szavai ezek.  

 

 

2. BEVEZETŐ ÉS MOHAMMED RASSIM BOUABDALLAH, MABEL AGHADIUNHO, PAULA 

LUENGO FELSZÓLALÁSA 

 

Giulio Meazzini: Ezzel a gondolattal kapcsolatban segítséget kértünk Rassim Bouabdallah 

algériai muszlim vallású fiataltól, aki a tlemceni fokolárban él. Majd Mabel Aghadiunho orvos 

hozzászólása következik, aki nigériai származású nagy-britanniai állampolgár, tehát két kontinenst 

ölel át. És végezetül a harmadik megfontolás Paola Luengo chilei pszichológusé, aki Dél-Amerikában 

és Olaszországban is dolgozik. 

 Hallgassuk őket. 

 

 Rassim Mohammed Bouabdallah, zenész (ALGÉRIA): Tetszett a pápának ez a felhívása, hogy 

következetesen és realizmussal éljük a lelkiséget. Szerintem ezt az üzenetet az egész világ élheti a 

maga különbözőségével együtt. Ugyanakkor, ahogy hallgattam, az Aranyszabályra emlékeztetett, 
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mely úgy szól, hogy úgy szeressünk másokat, mint saját magunkat. Mi, muszlimok azt mondjuk, hogy 

aki nem úgy szeret másokat, mint önmagát, az nem hívő. Tehát, az Aranyszabály szemszögéből 

tekintek a pápa felhívására: legyünk következetesek a hitünkben, váltsuk gyakorlattá. Ehhez pedig 

nem hiányozhat a realizmus.   

Tehát szeretnünk kell egymást, következetesnek lenni az identitásunkban, abban, akik 

valójában vagyunk, tudatában lenni, hogy kik is vagyunk ott, ahol élünk.  

Szerintem ebben áll az ember teljes megvalósulása. Chiara tulajdonképpen mindig is ezt 

mondta: szeressük a többieket azzal együtt, akik vagyunk, legyünk meggyőződve, hogy Isten szeret 

minket, egészen addig, amíg elér hozzánk az Ő szeretete, és igazi létünkkel hitünknek és tetteinknek 

megfelelően következetesen cselekszünk.   

Végezetül személyes benyomásként elmondhatom, hogy a pápa a béke jele, és ő az első, aki 

éli ezeket a szavakat. Ő megéli ezt a valóságot, hogy ajándékozhassa másoknak. Elég, ha végig 

nézzük, hogy az elmúlt években mi mindent tett a muszlim világban. Aztán a párbeszéd és a 

testvériség megannyi pillanatát Ábrahám népével.  

 

 Mabel Aghadiunho, orvos (NIGÉRIA): Nigériában, Abuja-ban élek, ahol igazságtalanságot és 

szegénységet tapasztalok, mely helyi, ugyanakkor globális okoknak is betudható. Segítségemre van, 

hogy másokkal, különböző nemzetiségű fokolarinikkel élek együtt.   

Amikor a problémákról beszélünk, talán behatároltan látom a dolgokat, ők viszont segítenek, 

hogy kitágítsam a látókörömet. Ez nagy ajándék a Mozgalomban: a személyes látásmódunk 

kiszélesedhet, hogy be tudjuk fogadni a másik szemléletét és az érzelmeit.  

Tehát, úgy gondolom, hogy nekünk, a Fokoláre Mozgalom tagjainak abban a nagy és ragyogó 

lehetőségben van részünk, hogy felemelkedjünk és egyre inkább azok legyünk, akik vagyunk és 

akiknek lennünk kell, hogy ajándék lehessünk a világ számára.  

Úgy látom, hogy helyi viszonylatban a politikusok döntései kétségkívül befolyással vannak az 

emberek életére, ugyanakkor a gazdag országok politikusai káros hatást gyakorolhatnak.  

A pápa szavait tehát nagy lehetőségnek látom számunkra, a Fokoláre Mozgalom számára.  

 

 Paula Luengo, egyetemi tanár – Társadalomtudományi tanszék – Chilei Katolikus Egyetem 

(CHILE): Gondolom, arról van szó, hogy gyakorolnunk kell a közelséget, de ennek tudatosnak kell 

lennie. Tehát, fel kell tennünk a kérdést, hogy kik azok, akik mellett ott akarunk lenni. Szeretnénk 

újra párbeszédbe kerülni a valósággal. Szeretnénk új szövetségre lépni a valósággal, de fel kell 

tennünk a kérdést, hogy milyen valóságról is beszélünk. Melyik valóságot akarjuk keresni? Tudjuk, 

hogy bonyolult időket élünk. Tudjuk, hogy belehalunk a különbözőségekbe. Tudjuk, hogy a 

különbözőség nagy problémát okoz a méltóság terén: miért van az, hogy az egyik élet többet ér, 

mint a másik? Miért van az, hogy az egyik élet értékesebb, mint a másik? A Fokoláre Mozgalom 

általános nagygyűlésén átgondoltuk mindezt. Tudatosodott bennünk, és szükségét láttuk, hogy 

bátran megtegyük. Bizonyos értelemben bátornak kell lennünk, merni kell.  Ennek a Mozgalmon 

belülről kell indulnia, el kell ismerni, hogy voltak kirekesztések, beigazolódtak helyzetek, amikor 

hiányzott a megbecsülés a Mozgalmon belül, mely az emberiség felé halad, tehát, meg kell, hogy 

legyen a bátorság bennünk, hogy leszálljunk a dicsőségünkből, leereszkedjünk a felsőbbrendűség és 
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az önreferencia helyzetéből. Meg kell szüntetni azt a teret, mely eltávolít minket a szenvedőktől, a 

kitaszítottaktól, a láthatatlanoktól, a kirekesztettektől. Erre vonatkozóan van előttünk egy értékes 

kép a Mozgalom kezdetéről, Chiara Lubich történetéből, amit így mesél: egy fokolarina és egy 

szegény, egy fokolarina, egy szegény. Keresnünk kell és az asztalunkhoz vezetni az emberiségnek ezt 

a kirekesztett részét, átölelni, és cselekedni. Felismerni azokat az okokat, melyek az egyenlőtlenség 

gyökeréhez vezethetők vissza, és másokkal együtt, hálózatban cselekedni. És újjáéleszteni, amit mi 

nem annyira úgy nevezünk, hogy a kitaszítottakat, a szegényeket előnyben részesítő opció, hanem 

az őket előnyben részesítő szenvedély.   

 

 

3. BESZÉLGETÉS MARGARET KARRAMMAL (1. rész):  

 

Giulio: Köszönjük Rassim, köszönjük Mabel, köszönjük Paula.   

 Margaret, Paula arra buzdított bennünket hozzászólásában, hogy tétovázás nélkül 

leereszkedjünk a dicsőségünkből, és részesítsük előnyben a szegényeket. Rassim és Mabel pedig azt 

húzták alá, hogy a mozgalom közösségeiben jelen vannak különböző kultúrájúak, életkorúak, 

felekezetűek és vallásúak. Ez nagy kihívás, ugyanakkor lehetőség is, hogy minden helyzetben éljük a 

közelséget. Mit gondolsz erről?   

 

 Margaret Karram, a Fokoláre Mozgalom elnöke: Teljesen így gondolom, és megköszönöm 

nekik, amit az imént mondtak. Mert nagyon szép volt és fontos. Ahogy hallgattam őket, eszembe 

jutott, amire Chiara mindig is tanított minket, hogy éljük a szeretet művészetét, és a szeretet 

művészetének néhány pontja: váljunk eggyé, szeressünk mindenkit, Jézust lássuk a másikban, Isten 

képét lássuk a másikban. Legalább ez a néhány pont megérteti velünk, hogy mit jelent a felebarát 

iránti szeretet.  

  A felebarát az, akit Isten mellénk helyez. És engem mindig magával ragadott Chiarának az a 

mondata, hogy Isten mindenkit ajándéknak teremtett számomra, és engem is ajándéknak teremtett 

mások számára. Ezért bárki, legyen az gazdag vagy szegény, más felekezetű, más vallású, más 

meggyőződésű, bárki, tartozzon bármely kultúrához, származzon bármelyik országból, ajándék 

számomra. És ebben az értelemben én is ajándék lehetek a másik számára.  

 Tehát, nekem ez a közelség azt jelenti, hogy a végsőkig eggyé válok a másikkal, belépek az 

életébe, vagy ahogy mondjuk, a másik cipőjébe, a másik bőrébe bújok.  

 Ezt sokszor megtapasztaltam az életemben. Azt láttam, hogy ha úgy tekintek a másikra, hogy 

ajándék számomra, akkor könnyebb lesz szeretni őt, könnyebb lesz tiszteletben tartani a maga 

különbözőségében. De azt is felfedeztem, hogy nem elég, ha én szeretem a másikat, hanem azt is el 

kell fogadnom, ha a másik szeret engem. Sokszor láttam, hogy ez nem könnyű, se nekem, sem a 

másiknak, mert sokszor igyekeztem apró szeretet-cselekedeteket tenni, de valamikor nem fogadja 

el a másik, mert vagy független akar lenni, vagy pedig nem úgy szerettem, ahogy neki jól esett volna. 

Ebből megtanultam, hogy hagynom kell, hogy a másik úgy szeressen engem, ahogy ő akarja, és ez 

nagy belső szabadságot ad. Ez kitöröl a szívemből minden előítéletet, minden akadályt, mert 

szabadon hagy, hogy úgy tudjam elfogadni a másikat, amilyen, és megadja a szabadságot, hogy 
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őszinte, igazi, áttetsző kapcsolatokat építsek. Ez aztán olyan mély és szép kapcsolatra vezet a 

másikkal, hogy szinte a családunk tagjának érezzük és senki sem veheti el tőlünk ezt a közelséget, 

ezt a közvetlenséget, mert az életünk részévé vált.  

 Ezt jelenti számomra a közelség.   

 Giulio: Nagyszerű, Margaret, köszönjük! 

 

 

4. BEVEZETŐ ÉS STEPHEN PONG, MARCO IMPAGLIAZZO ÉS PATRICK GILGER FELSZÓLALÁSA 

 

Giulio: Egy másik gondolat, amit a pápa kiemelt, az alapító utáni időszakra vonatkozik, annak 

veszélyével, hogy önmagunkba fordulhatunk. Azt mondja a pápa: „Az önreferencia, az önmagunkra 

hivatkozás megakadályozza, hogy meglássuk a tévedéseket és a hiányokat, lefékezi a haladást, 

akadályozza az intézményes folyamatok és az irányítási stílus nyílt ellenőrzését”.  

 Ezzel kapcsolatban kértünk magyarázatot és tanácsot Steven Pongtól […], a hongkongi 

fokolár házas fokolarinójától, és két külső megfigyelőtől: az egyik Marco Impagliazzo, a Sant'Egidio 

közösség elnöke, akit sokan ismertek, a másik Patrik Gilger, jezsuita szerzetes, aki a New York-i Új 

Társadalomkutatási Iskola doktorandusza, jelenleg a különböző egyházi mozgalmakat 

tanulmányozza. A kollegamentó weboldalán megtaláljátok a teljes beszédét. Most csak egy rövid 

részletet idézünk tőle.   

 Hallgassuk őket.  

 

 Stephen Pong, tanár (HONGKONG): Tavaly a különböző politikai állásfoglalások miatt 

megoszlott a hongkongi társadalom. A Mozgalom néhány tagja és a rokonaim is ellentétes 

véleményeken voltak, és megszakították egymással a kapcsolatot. Én nyitott maradtam, és 

folytattam a párbeszédet, meghallgattam a különböző álláspontokat, ugyanakkor beszéltem nekik 

a különbözőségben megvalósuló egységről. Fokozatosan javulni kezdett a kapcsolatunk.  

Valójában a pápa felhívása összecseng a Mozgalom fejlődésének utolsó éveivel.  Hat évvel 

ezelőtt a Mozgalom azt kérte tőlünk, a Mozgalom tagjaitól, hogy legyünk jól „felkészültek”, erősítsük 

meg az egység lelkületét, hogy aztán „kifelé fordulhassunk” „együtt”, jussunk el a társadalmi 

harmóniára azáltal, hogy gondját viseljük társadalmunk hátrányos helyzetű csoportjainak. A mostani 

általános nagygyűlésen hangsúlyt kapott, hogy korunk szomorú helyzetében lépjünk ki a 

komfortzónánkból, és öleljük át az elhagyott Jézus minden arcát a társadalomban.  

  Gondolom, hogy ha az egész helyi közösséggel együtt élni fogjuk a „Záródokumentum” 

irányvonalait és a következő években is osztozunk a társadalommal a kölcsönös szeretet 

kultúrájában, válaszolhatunk a pápa kérésére: hogy realizmussal és következetesen éljük a 

lelkiséget.  

  Ha erre gondolok, csak dicsőíteni tudom a Szentlélek művét!  

 

 Marco Impagliazzo, a Sant’Egidio Közösség elnöke (OLASZORSZÁG): Nagyon örülök, hogy 

részemet adhatom a kollegamentótokhoz. Úgy gondolom, az önreferencia, az önmagunkra 
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hivatkozás, amiről a pápa beszél, az egész egyház problémája, a mozgalmaké is, de mint intézmény, 

az intézményes egyházé is.  

Mindnyájunknak szembesülni kell ezzel a problémával. Szerintem az önreferencia 

legyőzéséhez azt kell tennünk, amit a zsinat mondott, és amit az evangéliumból merített: értelmezni 

az idők jeleit, tehát tanulni a valóságból, melyeken keresztül Isten szól hozzánk, mert az Úr sok 

mindent mond nekünk a valóságban. És ha kilépünk az önreferenciánkból, meghallhatjuk az Úr 

hangját, aki a valóságban szól hozzánk, és követhetjük az általa kijelölt utakat.  

Eszembe jutott az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd. Íme, az irgalmas 

szamaritánus kilép az önreferenciájából, megy az úton, és amikor lát egy félholt embert, megáll. 

Nem az előre eltervezett programját követi, ahogy azt a levita és a pap tette, hanem félbehagyja, 

mert ott fekszik egy ember félholtan. Ezt jelenti kilépni az önreferenciánkból.  

És a legnagyobb kilépést számomra, a Sant’Egidio tapasztalatában is, a szegények jelentik. 

Ők azok, akik segítenek kilépni önmagunkból, a terveinkből, a nyelvezetünkből, és azokon az utakon 

szólnak hozzánk és hívnak bennünket, melyeket Jézus mutat.  

Ez még inkább így van a mai krízishelyzetben, a pandémia krízisében, amikor megtanuljuk, 

hogy csak együtt menekülhetünk meg. Nem egyedül, nem úgy, hogy követjük a programjainkat, nem 

úgy, hogy követjük a terveinket, a nyelvezetünket. Hanem úgy nyílunk meg a másik felé, hogy az én-

ből áttérünk a mi-re. Ez a „mi” válik ma egyre nagyobbá, mert fontos, hogy a keresztények saját 

maguk legyenek a „mi” kovásza.  

Íme, szerintem egyszerűen ez az az út, mellyel kiléphetünk az önreferenciából.  

 

P. Patrick Gilger, jezsuita szerzetes - New York-i Új Társadalomkutatási Iskola – (USA): Ti 

egy ajándékot kaptatok Chiarától és a társnőitől, és igen is tudjátok, hogy vannak gyengeségek, 

megtanuljátok felismerni azokat, de mindig is ajándék marad […] és ismétlem: tudjátok, hogy az 

egyik hiba, ami ebből felvetődhet, ha sürgetni akarjuk Jézus jelenlétét. Azt szeretném mondani, [...] 

hogy senki sem szabályozhatja az Ő jövetelét, tehát nem termelhetjük ki, nem gyárthatjuk meg Jézus 

jelenlétét közöttünk. Nem siettethetjük. Akkor érkezik, amikor érkezik. A lelkiségetek nem arra ad 

módot, hogy kikényszerítsétek Őt, hanem hogy meghívjátok magatok közé, teret adjatok, ürességet 

teremtsetek neki, amit betölthet.  [...] nekem, mint papnak és mint egyetemi dolgozónak az a 

tapasztalatom, hogy az embereknek nem a szenvedésről akarnak hallani. Ismerik a szenvedéseiket. 

Rátok, a jelenlétetekre van szükségük. A szeretetetekre, a szenvedés tapasztalata közepette. Úgy 

gondolom, ez a lelkiségetek sajátossága, mert megértettem, hogy hihetetlen képességetek van, 

hogy ott legyetek a gyengék mellett, de senkit nem lehet erőltetni: nem tehetitek sem ti, sem mások, 

a Mozgalom más tagjai sem. [...] 

Tehát, azt szeretném mondani, hogy mások is lehetővé kell, hogy tegyék számotokra, hogy 

egyedüliek és másoktól különbözőek legyetek. Ez kölcsönös tapasztalat, ha nem az, akkor nem valós. 

[...]. Ha nem vagytok teljesen önmagatok, tehát sebezhetők, ha nem adjátok a gondolataitokat és 

sajátos adományaitokat, akkor akaratlanul is elraboljátok másoktól az egység ajándékát. Hajlamosak 

vagyunk, hogy az egység lehetőségét túl gyorsan átváltoztassuk az uniformitás, egyöntetűség 

valóságává. Legyetek önmagatok: ez az, amire szükségem van nekem is és nektek is. Ez érvényes a 

mozgalmon belül és kívül is. [...] 
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 Köszönöm! Isten áldjon benneteket, miközben minden tőletek telhetőt megtesztek, hogy az 

ajándék, amit tőle kaptatok, működjön, eljusson rajtatok keresztül a világba, és teljesebben 

kiemelkedhessen.  

Giulio: Köszönjük Steven, köszönjük, Marco, és köszönjük Patrick. 

 

 

5. BESZÉLGETÉS JESÚS MORÁNNAL (1. és 2. rész)   

  

 Giulio: Jesús. Az egyik, ami leginkább megérintett Patrick atya beszédéből, hogy mi az 

egységért élünk, ez igaz. De valamikor fennáll a veszély, hogy ezt az egységet a látásmódok, a 

gondolatok uniformizálásává akarjuk változtatni. Mit gondolsz erről?  

 

 Jesús Morán, a Fokoláre Mozgalom társelnöke: Úgy gondolom, hogy ez a veszély fennáll, és 

fenn is fog állni mindig. Az uniformizálás az egység eltorzítása. Mintha az egység elkobzott lenne 

vagy azzá válna. Az emberek nem érzik szabadnak magukat, nem tudnak önmaguk lenni. Amikor 

viszont az egység igazi tapasztalatát éljük, mindenki önmaga lesz, a maga különbözőségében, a 

kulturális, népcsoportbeli, vallási és nemi önazonosságában. Én mindig azt gondoltam, hogy az 

egység annál igazibb, minél jobban magában tudja foglalni a különbözőséget.  Minél több 

különbözőséget magában tud foglalni, annál igazibb. Ugyanakkor az egység nem rendezetlen, 

hanem harmonikus, rendezett. Mindenkinek megvan a maga szerepe. Ez nem egyszerű, nagyon jól 

tudjuk, de nem is lehetetlen. Mély szeretetet, áldozatkészséget igényel. Kétségkívül azt jelenti, hogy 

megnyílunk a másik felé, a meghallgatás felé. Fékezhetetlen öröm tölt el minket, amikor mély 

egységtapasztalatra teszünk szert. Gondolok itt a Pünkösd evangéliumi elbeszélésére: látjuk, hogy 

az emberek sok nyelven beszélnek, mégis értik egymást. Mindegyikük identitása más, mint a 

többieké, de mindnyájan értik egymást. Mindenesetre soha ne felejtsük el, hogy az egység ajándék. 

Jézus imádkozott az egységért, ez sokat mond.    

 

 Giulio: Nagyon világos, Jesús, köszönjük.  

 Beszédében a pápa azt is megemlítette, hogy különbséget kell tenni a „belső fórum” és a 

„külső fórum” között, a bensőbb, személyesebb dimenzió és a másokkal való kapcsolat között; a 

lelkiismeret, a vezetés és a felelősökkel megélt kapcsolat területe között, talán utalva itt a 

megtörtént szexuális és hatalmi visszaélésekre is.  

 Ez nagyon fontosnak tűnik. Megvizsgálhatjuk egy kicsit mélyrehatóbban a belső és a külső 

fórum közötti különbségtétel szempontját?  

 

 Jesús: Kénytelenek vagyunk röviden megtenni, de biztos, hogy ez nagyon fontos téma. Az 

Egyház azért tart ki állhatatosan a belső és a külső fórum, a vezetés és a lelkiismeret közötti 

különbségtétel mellett, és azért fordul a keresztény intézmények és közösségek felé, mert szeretné 

elkerülni a visszaéléseket, különösen a hatalommal, a lelkiismerettel és a tekintéllyel való 

visszaéléseket.  
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 Úgy gondolom, a pápa iránymutatását abból a szempontból kell fogadnunk, hogy az Egyház 

anya, tehát, hogy az egyház segíteni akar, hogy meg tudjuk őrizni a karizma tisztaságát. Mert 

nyilvánvalóan egy olyan karizmának, mint a miénk – de gondolom egyetlen karizmának sem – nem 

szabadna elvezetni a visszaélések miatt alakult bizottságokig, ez kicsit ellentmondásos. És 

meglehetősen furcsa lenne, hogy egy olyan lelkiség, melynek a testvér iránti szeretet a legfőbb útja 

az Istennel való egységhez, hatalmi és lelkiismereti visszaélést követne el. Ez abszurd.   

 Ezért a pápa segíteni akar, hogy meg tudjuk őrizni a karizma tisztaságát.  

 A pápa erőteljes, sürgető, ugyanakkor általános szavakat használt, ami azt jelenti, hogy 

meghagyja nekünk, hogy mi magunk találjuk meg a helyes utakat a különbségtételhez. Nekünk kell 

megtalálni a saját módjainkat, és szerintem ezt dupla hűséggel kell megtennünk: hűséggel az egyház 

és a tanítása iránt, és hűséggel a karizma iránt. Ez a dupla hűség tulajdonképpen egyetlen: a 

Szentlélekhez való hűség.  

 

 Giulio: Meg kell találni a sajátos módunkat, igen.  

 

 

6. BESZÉLGETÉS MARGARET KARRAMMAL (2. rész) 

 

Giulio: Margaret, Ferenc pápa másik gondolata, ami szintén sürgető, hogy egy nagyobb 

szinodalitásra hív „hogy a Mozgalom tagjai egyformán felelősek és részesek legyenek, és ki-ki 

szabadon és az igazságban mások rendelkezésére bocsáthassa a saját ajándékait, a saját 

véleményét”.  

 Margaret, hogyan társul egyrészről a szinodalitás és a döntésekhez szükséges közös 

felelősség egy olyan személy szükségességével, aki támpontot jelent, vezetői képességekkel 

rendelkezik és tud döntéseket hozni?  

 

 Margaret: Először is köszönöm, Giulio, hogy aláhúztad ezt, mert nagyon fontos volt 

számunkra, hogy hallottuk a pápától.  

 Még mielőtt válaszolok, azt szeretném mondani, hogy abból, amit a pápa nekünk, a 

nagygyűlésen résztvevőknek mondott, éreztük a Fokoláre Mozgalom iránti személyes szeretetét. Én 

az egész beszédét, mely talán egyes részeiben kissé dorgálásnak is tűnhetett, vagy esetleg 

kétségeket is támaszthatott bennünk: „Vajon miért is mondja ezeket nekünk?” – bátorításnak 

tekintettem, az Egyház irántunk való szeretetének, mely egyre jobban a karizma megvalósításához 

akar elvezetni bennünket. Mert a pápa többször is azt mondta a beszédében: „legyetek hűségesek 

a karizmátokhoz”. Gyakran idézte azt, amit Chiara mondott nekünk.  

 Ezért akkor is, amikor a szinodalitásról beszélt, nagyon fontosnak tartottam, hogy ezt 

határozott, jelentőségteljes szavaival húzta alá. Azt mondtam magamban: amit a pápa most mond, 

azt Chiara élte, mindig is ezt tanította, mert mindig is elmondta, hogy mit jelent számunkra a 

„szinodalitás”. A szinodalitás azt jelenti, hogy együtt járjuk az utat. Chiara ezt tette egész életében. 

A kollegamentó is, amit most is élünk, azért született a 80-as években, mert Chiara arra vágyott, 

hogy a Fokoláre Mozgalomban mindnyájan együtt haladjunk előre. De nem azért, hogy egymás 



CCH-00-20210327-CH2570it – p.9 di 11 

 

 
 

útitársai legyünk, hogy jól haladjunk előre, hanem Chiara átadta nekünk az életét, az Istennel megélt 

személyes tapasztalatát, és hogy Isten mit tesz a Mozgalomban, a karizmájának gyümölcsét az egész 

Mozgalomban. Ez volt a kollegamentó.  

 De Chiara számára a közös út azt jelenti – és remélem, most is ugyanez számunkra is -, hogy 

együtt haladjunk a Szent Utazáson, hogy abban segítsük egymást, hogy együtt 

megszentelődhessünk.  

 Ha a jelenbe szeretnénk átültetni, akkor a szinodalitás – és ezt jól tudjuk a Fokoláre 

Mozgalomban – azt jelenti, hogy együtt haladunk előre, de azt is, hogy a Szentháromság taktikája 

szerint élünk együtt, úgy szeretjük egymást, hogy belépünk ebbe a mértéknélküli szeretetbe, ebbe 

az egymásban levésbe, hogy a Szentlélek jelen legyen a kapcsolatainkban.  

 Úgy érzem, alá kell húznom, hogy a döntésekben való részvétel sem azt jelenti, hogy ezzel 

éljük a szabadságot, a demokráciát. Az egység karizmája segít, hogy az egységért, az egységben 

éljünk. Ezért, ha döntéseket kell hoznunk, készen kell állnom meghallgatni a másikat, meghallgatni 

mindenkit, és ez ugyanígy van a találkozásaink minden szintjén, nem csak a Mozgalom vezetésében.  

 Nem arról van szó, hogy én döntök és kész, elmondom a magam gondolatát. Ha valóban élni 

akarjuk a szinodalitást, mindenkit meg kell hallgatnom, mindenkinek van mondanivalója. Aztán, 

mivel meghallgattam mindenkit, igyekszem ennek megfelelően megváltoztatni a gondolatomat. És 

azt hiszem, ez nagyon fontos, mert ha nem vagyok kész, ha mindnyájan nem vagyunk készek 

ajándékozni a véleményünket, a gondolatunkat – mert mindenkinek van gondolata, és minden 

gondolat egy felelősség, ajándék, és különbözőképpen fejezzük ki magunkat, azért is, mert más és 

más kultúrához tartozunk, különböző érzékenységgel rendelkezünk.  

 Ezért a gondolataink ajándékozásában késznek kell lennünk befogadni a másik gondolatát is, 

és ennek fényében, a kölcsönös szeretetre építve tudjuk együtt felismerni azt, ami aztán a 

Mozgalmunkat, a döntéseinket, a cselekedeteinket irányítja.  

 Ezért az elején, amikor megválasztottak, nagyon aláhúztam, hogy a következő hat évben a 

szinodalitásban, a közösségi megkülönböztetésben szeretnénk haladni, hogy a Mű olyan vezetésére 

jussunk el, melyet nem egy személy irányít – és ezt Chiara sokszor hangsúlyozta -, hanem Jézus 

közöttünk. 

 Valóban ebben egy csodálatos mozaikot alkotunk, mindenki a maga kis részével, mert 

minden apró darab nélkülözhetetlen. Ha egy is hiányzik, nem létezik ez a mozaik. De olyannak kell 

kinéznie, amelyben minden darab oda van rögzítve a másik mellé, elmerülve a másik szépségében, 

hogy a körülöttünk lévő világnak ezt a szép mozaikot, a szinodalitás modelljét ajándékozhassuk, azt 

a fajta vezetést, azt a vezetőt, mely más, mint a világban szokás. Mi nem egy gazdasági vagy politikai 

szervezet vagyunk, hanem Isten műve.  

 Ezért számomra a vezetés, a vezetőség azt jelenti: hogy azért élünk, hogy Isten, Jézus 

közöttünk világosság legyen az utunkon. Nekem ez a szinodalitás.  

 

 

7. BEVEZETŐ ÉS CHIARA LUBICH GONDOLATA: „HOGYAN LEHETÜNK HÚSVÉTI NÉP?” 
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 Giulio: Köszönjük, Margaret, nagyszerű. Azt hiszem, jó kiindulópont ez, amit mondtál, ez a 

pontosításod a következő hat évre vonatkozóan, a Mű vezetésének hat éve a köztünk lévő Jézussal. 

Köszönjük.  

 És most befejezésül, mivel itt vagyunk közvetlen húsvét előtt, rátaláltunk Chiarának egy 

1994-es kollegamentójára. Csak hangfelvétel, mert akkor még csak telefonos összeköttetés volt, és 

pontosan úgy, mint most, a nagyhét vigíliáján mondta.  

 Hallgassuk meg.  

 

Chiara Lubich: […] Közeledik az év legnagyobb ünnepe, a húsvét és vele a Nagyhét, telve 

Jézus életének legértékesebb misztériumaival. 

Mindenekelőtt eszünkbe juttatják a Nagycsütörtököt, a Nagypénteket, a Nagyszombatot és 

a Feltámadás vasárnapját, amelyek lelkiségünk leglényegesebb titkait jelenítik meg. […]  

Mit éljünk a Nagyhét közeledtével, majd pedig azokban az áldott napokban?  

Azt gondolom, ha a húsvétot éljük, azaz, ha hagyjuk a Feltámadottat élni magunkban, ez a 

legjobb módja annak, hogy mindegyiket éljük. 

Ahhoz, hogy a Feltámadott ragyogjon bennünk, szeretnünk kell az elhagyott Jézust és - ahogy 

mondani szoktuk – „túl kell mennünk a seben", ott, ahol már a szeretet uralkodik. Éppen a szeretet 

lesz az, amely arra indít, hogy a megvalósult új parancs legyünk; arra indít, hogy magunkhoz vegyük 

az Eucharisztiát […].  A szeretet az, amely arra indít bennünket, hogy egy legyünk Istennel és a 

felebarátainkkal. A szeretet az, amely által - egy bizonyos értelemben - másik Máriák lehetünk. […]  

Így mindannyian együtt valóban az a húsvéti nép leszünk, amelyet valaki felfedezni vélt 

mozgalmunkban […]1.  

 

 

8. MARGARET KARRAM HÚSVÉTI ÜDVÖZLETE 

 

 Margaret: Ezután a gyönyörű gondolat után azt szeretném kívánni, hogy az idei húsvét 

valóban megújulás legyen mindannyiunk számára, hogy a pandémia nehéz időszakában is érezzük, 

hogy átléphetünk a halálból az életbe, a sötétségből a fénybe!  

 Ezt szeretnénk átadni a környezetünkben mindenkinek, mindenütt, ahol vagyunk a világban: 

egy kis fényt, egy kis örömet, egy kis reményt a következő napokban, és a Feltámadott járja velünk 

az utat. Így nem száll le az est, mert Ő köztünk van és mindig ragyogni fog a fény.  

 Boldog húsvétot mindenkinek, aki most ünnepli, és mindazoknak, akik majd később. Minden 

jót, veletek vagyunk, üdvözlet mindenkinek, minden földrészen. A legközelebbi viszontlátásra! 

Minden jót! 

 Jesús: Áldott húsvétot! 

 

 
                                                           
1 Cf. “Per essere un popolo di Pasqua”, Sierre, 24 marzo 1994, in Chiara Lubich, Conversazioni in collegamento telefonico, 

Roma 2019, pp.461-462. 
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9. BEFEJEZÉS 

 

  Giulio: Köszönjük, Margaret! Köszönjük, Jesús! És köszönet mindenkinek, aki lehetővé tette 

ezt a kollegamentót. Legközelebb néhány hónap múlva találkozunk, értesíteni fogunk benneteket. 

De közben találkozni fogunk az Egyesült Világ Hetén, május 1-től 9-ig!  

 Köszönjük, sziasztok! Köszönjük a figyelmeteket, és boldog húsvétot!  

 

 Gen Verde: Sziasztok! Mi, a Gen Verde is boldog húsvétot kívánunk nektek, és azt is 

elmondjuk, hogy húsvét napján jelenik meg a Nevünkön szólítasz c. előadásunk olasz kiadása. Most 

bemutatunk belőle egy kis ízelítőt.  

 (Húsvéti üdvözletek különféle nyelveken) 

 

 Dalszöveg: Mint az agyagföldet, 

a te Szavad alakít bennünket, 

   mint a szikrát fogadni kész fahasábokat, 

Lelked lobbant lángra és táplál fuvallatával minket 

 

   Hozzád jövünk, mi, akiket nevünkön szólítasz! 

   Urunk, micsoda ünnep, hogy velünk járod az utat! 

   Önmagadról beszélsz nekünk, megtöröd a kenyeret,  

   Felismerünk, és lángol a szívünk: Te vagy! 

   És mi, a te néped, itt vagyunk! 

 

 

 (stáblista)  

 


