
Rocca di Papa, 26 marca 2019 r. 

Do członków Ruchu Focolari na świecie 

 

 

Kochane i kochani, 

jak wiecie, już od ośmiu lat pracujemy w naszym Ruchu, w Centrum i w strefach, nad 

rozwinięciem struktur, reguł i zasad postępowania, które pomogłyby nam polepszyć dobro i 

ochronę nieletnich. 

Myśl ostatnich papieży i postulaty skierowane przez papieża Franciszka do Kościoła 

również dla nas stały się impulsem do opracowania w kwietniu 2014 roku „Wytycznych 

Ruchu Focolari w sprawie dobra i ochrony nieletnich”.   

Zgodnie z wytycznymi, w 2015 roku w Centrum Ruchu powstała Komisja w sprawie 

Dobra i Ochrony Nieletnich
1
, której praca jest nadzorowana przez centralny organ nadzorczy. 

Zadaniem tej Komisji jest ochrona, ale również wspieranie formacji członków Dzieła, 

szczególnie pracujących z nieletnimi. W różnych krajach powstały komisje lokalne 

podejmujące takie zadanie albo przynajmniej zostały powołane osoby odpowiednio 

przygotowane do pełnienia tego zadania.  

Od 14 do 17 marca 2019 roku w Castel Gandolfo członkowie Komisji i delegaci po raz 

pierwszy spotkali się, by podsumować swoją pracę. Było to bardzo owocne spotkanie, 

świadczące o dużej dojrzałości i o profesjonalnym przygotowaniu 162 uczestników 

pochodzących z 38 krajów ze wszystkich kontynentów. Spotkanie umożliwiło pracę nad 

rewizją, aktualizacją i nadaniem międzynarodowego charakteru „Wytycznym”, które wkrótce 

zostaną przedstawione.  

Oprócz cennej pracy na rzecz formacji i dobra, zadaniem komisji jest zbieranie 

informacji o domniemanych nadużyciach i weryfikowanie ich. Nie jest to łatwe zadanie i 

dlatego bardzo dziękujemy członkom tych komisji za ich pracę. 

Z głębokim smutkiem musimy przyznać, że również w naszej wielkiej rodzinie Focolare 

doszło do kilku przypadków nadużyć wobec nieletnich, których dopuściły się osoby z Ruchu 

lub osoby uczestniczące w organizowanych przez nas wydarzeniach. W większości są to 

sytuacje, które miały miejsce w dalszej przeszłości (nawet ponad 20 lat), ale niestety niektóre 

zaistniały niedawno. Dotyczy to również osób konsekrowanych.  

W porozumieniu z Komisją Centralną oraz lokalnymi, rozpatrzyliśmy każdy przypadek, 

o którym nas poinformowano (jak do tej pory około 20). Staraliśmy się zrozumieć, jak 

zadośćuczynić ofiarom, jak towarzyszyć im i ich rodzinom oraz jakie środki powinnyśmy 

zastosować wobec sprawców nadużyć, oprócz procesu sądowego na mocy prawa danego 

kraju. 

Korzystamy z okazji, aby zachęcić każdego z was do zaangażowania się z wielką 

odpowiedzialnością w działania na rzecz dobra i ochrony nieletnich. Są różne formy. 

Niewątpliwie również naszego Ruchu dotyczą wskazania mówiące o zerowej tolerancji 

wobec jakiejkolwiek formy przemocy, nadużyć, złego traktowania, nękania lub 

cyberprzemocy w stosunku do każdego, ale szczególnie wobec nieletnich i osób 

niepełnosprawnych. Oznacza to zgłaszanie komisjom lokalnym lub centralnej każdego 

podejrzenia nadużyć lub przemocy. 

Wobec takich sytuacji istnieje silna pokusa, by nie zgłaszać takich przypadków dla dobra 

naszego Ruchu, aby zapobiec skandalowi, aby zachować czyjeś dobre imię. Dlatego właśnie 

gorąco prosimy, również tych, którzy do tej pory nie mieli odwagi, aby zgłaszać przypadki 

przemocy i nadużyć lub sytuacji, które ktoś uważa za stanowiące zagrożenie jeśli chodzi o 

dobro i ochronę nieletnich. 

                                                        
1 Commissione per la Promozione del Benessere e la Tutela dei minori (CO.BE.TU). 



Ostatnio papież Franciszek mówił o „wielkim oczyszczeniu” Kościoła ze skandalu 

nadużyć. Również u nas, w naszym niewielkim środowisku Ruchu, każdy taki przypadek 

wymaga głębokiego oczyszczenia. Przyjmijmy to z pokorą i głębokim współczuciem dla tych, 

którzy – być może także z powodu naszej małej czujności – doświadczyli nieopisanych 

traum. Zaangażujmy się osobiście i jako Ruch, na ukierunkowanie lub nowe ukierunkowanie 

naszego postępowania na coraz bardziej świadome i dojrzałe działania szczególnie na rzecz 

ochrony i dobra nieletnich. 

Ponadto zachęcamy wszystkich – nie tylko tych, którzy bezpośrednio zajmują się 

nieletnimi w naszym Ruchu – do zapoznania się z „Wnioskami” i szkolenia się w tej 

dziedzinie, gdyż wszyscy mamy do czynienia z młodzieżą.  

Zachęcamy również, by spojrzeć poza nasz Ruch. Na drodze ku realizacji jedności, nie 

pozostaje nam nic innego, jak tylko usłyszeć krzyk cierpienia wszystkich dzieci i młodzieży 

świata. Pogwałcenie praw nieletnich, wszelkie nadużycia popełniane przeciwko nim na 

wszystkich szerokościach geograficznych są jedną z większych ran naszych czasów. Jest to 

jedno z oblicz Jezusa opuszczonego dzisiejszych czasów. Naszym powołaniem jest wyjście 

im naprzeciw. Dlatego musimy stanąć w pierwszej linii w obronie osób najsłabszych, 

wszędzie tam, gdzie są ofiarami jakiejkolwiek formy przemocy lub nadużyć. 

Zjednoczeni w bezwarunkowej miłości do Niego, naszego Jedynego Dobra, 

 

Emmaus – prezydent 

Jesús – współprezydent  

 

 


