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Jesús Moràn: aktualno?? “Paradiso ‘49”

Do?wiadczenie, które przez lata by?o przedmiotem studiów i pog??bienia w „Szkole Abba”,
centrum kulturalnym Focolari, które w tych dniach, wraz z innymi naukowcami, uczestniczy w
seminarium na temat „Raju 49”. Bierze w nim udzia? tak?e Jesús Moràn, wspó?prezydent
Ruchu Focolari, którego poprosili?my o wyja?nienie aktualno?ci i perspektyw „Raju 49”.
„To co w Ruchu Focolari i jak s?dz? poza nim, znamy jako „Raj 49” jest do?wiadczeniem
mistycznym, w pewnym sensie niewyra?alnym, jedynym w swoim rodzaju - Bóg nigdy si? nie
powtarza; niewyra?alnym i jedynym pod wzgl?dem formy i tre?ci.
Wszystko zacz??o si? od paktu jedno?ci Chiary Lubich i Igino Giordaniego: kobiety i
m??czyzny; dziewczyny, która jest depozytariuszem charyzmatu, pochodz?cego od Boga i
polityka zaanga?owanego w ?ycie spo?eczne; dziewicy i ma??onka: to ju? mówi nam wiele. To
prawda, ?e musimy wzi?? pod uwag? kontekst poprzedzaj?cy: to jest bardzo wa?ne. Tak wi?c
pocz?tki tego do?wiadczenia s? w g??bokim ?yciu S?owem - st?d ludzkie logos zjednoczone z
boskim logos; Jezus ukrzy?owany i opuszczony, który jednoczy Niebo i ziemi? i dlatego
wype?nia ka?d? pustk?; Komunia eucharystyczna jako symbol powszechnego braterstwa,
powszechnej komunii.
Uczeni mówi?c o tym do?wiadczeniu twierdz?, ?e wszystko si? tutaj narodzi?o, wszystko
narodzi?o si? w tym kontek?cie i jest logiczne, ?e je?li rzeczy tak si? maj?, to narodzi? si? Ruch
o szerokim zasi?gu ko?cielnym i spo?ecznym, z metodologi? dialogu na 360 °, dialogu w
Ko?ciele katolickim, dialogu ekumenicznym, dialogu mi?dzyreligijnym, dialogu z kultur?. Ruch
zdolny da? ?ycie wa?nym ruchom spo?ecznym, jak Ekonomia Komunii i Ruch Polityków dla
Jedno?ci, a tak?e wa?nym realiom kulturowym, takim jak wydawnictwo Città Nuova lub Instytut
Uniwersytecki Sophia.
Dzi? ?wi?tujemy w?a?nie to szczególne wydarzenie w cudownym kontek?cie, w którym natura
??czy si? z kultur?; gdzie Bosko?? ja?nieje w cz?owieku i cz?owiek ja?nieje w tym co Boskie i w
relacjach spo?ecznych.
My?l?, ?e z pewno?ci? w ?wiecie takim jak ten, naznaczonym podzia?ami i skrajn? polaryzacj?,
to do?wiadczenie ma naprawd? wa?n? aktualno?? i mo?e wnie?? znacz?cy wk?ad na drodze,
któr? pod??a ludzko??”
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