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„Kontynuujcie proroctwo Chiary”

Maria Voce: W?a?nie wyszli?my z
audiencji u Papie?a. To by?o pi?kne spotkanie, niezwykle serdeczne. Ofiarowali?my Mu ksi??k?
z my?lami Chiary wyg?aszanymi podczas po??cze? telefonicznych tzw. Collegamento, któr?
doceni? i uwa?nie obejrza?. Podarowali?my tak?e ikon? Maryi – „Rado?ci wszystkich
strapionych”. Papie?owi bardzo spodoba? si? ten Jej tytu?, a tak?e sama ikona, powiedzia?, ?e
nie zna? jej, a patrz?c na tych cierpi?cych ludzi, którzy id? do Maryi, przywo?a? ko?cow? scen?
powie?ci Manzoniego, gdzie w lazarecie wszyscy tr?dowaci modl? si? do Maryi i wzywaj? J? w
swoim utrapieniu. Ca?e spotkanie cechowa?o wielkie zaufanie, wielkie otwarcie. Papie?
powiedzia?: „Id?cie naprzód, id?cie naprzód”, powtórzy? to wiele razy. Podzi?kowa? nam za
to, co robimy. Wida? by?o, ?e naprawd? cieszy si? z tego spotkania.
I jeszcze: „Módlcie si? za mnie”. Zapewnili?my wi?c, ?e si? modlimy.
W pewnym momencie powiedzia?am: „Dzisiaj wszyscy si? modl?, poniewa? ca?y Ruch wie, ?e
jeste?my tutaj z Wasz? ?wi?tobliwo?ci? i wszyscy modl? si? w intencji tego spotkania, nie tylko
katolicy, ale wszyscy”. A on roz?o?y? r?ce, jakby chcia? ogarn?? wszystkich, którzy si? modl?,
tak?e tych innych. To by?o bardzo pi?kne.
Jesús Morán: Bardzo pi?kne. My?l?, ?e by?a to lekcja mi?o?ci wzajemnej, poniewa? powtarza?
nam: „Dzi?kuj? Wam za to, co robicie, id?cie naprzód”, a my mówili?my: „Wspieramy Wasz?
?wi?tobliwo?? w tym, co robi; rozpowszechniamy Jego nauczanie”. Pobieg?em my?l? do tego
do?wiadczenia Chiary, gdy posz?a na audiencj? do Paw?a VI, a On jej powiedzia?: „Tutaj
wszystko jest mo?liwe”.
Naprawd? tam wszystko jest mo?liwe. Potem trzeba zobaczy? konkretnie, jednak?e powiedzia?
nam: „Id?cie naprzód, kontynuujcie proroctwo Chiary”. Potem rozmawiali?my o wielu
konkretnych rzeczach.
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Maria Voce: Jeszcze raz wyrazi? ubolewanie, widz?c, ?e pojawiaj? si? nacjonalizmy, ?e istniej?
przeszkody w budowaniu pokoju, ?e istniej? konflikty nawet mi?dzy nami. Powiedzia?:
„Nawet w ?onie Ko?cio?a (s?) tacy, którzy my?l? inaczej. Czy to mo?liwe, ?e historia niczego
nas nie nauczy?a? P?aka?em – powiedzia? – p?acz?, s?ysz?c pewne deklaracje przeciwko
pokojowi i wzajemnemu zrozumieniu”.
Potem powiedzia? nam co?, co wyda?o nam si? bardzo pi?kne, a mianowicie, ?e czasem
lepiej jest prosi? o przebaczenie ni? o pozwolenie, ?e trzeba pope?nia? b??dy, a nast?pnie
prosi? o przebaczenie; cz?sto lepiej robi? w?a?nie tak.
Jesús Morán: By? bardzo zaniepokojony, poniewa? niektóre konflikty nadal powoduj? ?mier?.
Mówi?: „Ale czy to mo?liwe, ?e nie nauczyli?my si? niczego po krwawych wojnach, które
prze?yli?my?” Kiedy mówi? o Europie, by? zmartwiony. Opowiedzieli?my o Mariapoli
Europejskim. Przede wszystkim rozmawiali?my o stuleciu Chiary i On to doceni?. Zauwa?y?, ?e
??nie robimy tego jedynie dla upami?tnienia, ale dlatego, ?e czujemy, i? charyzmat Chiary jest
naprawd? aktualny.
Maria Voce: Jedna z rzeczy, które odczuli?my to ta, ?e Papie? ma bardzo w sercu kap?anów,
zakonników i biskupów. Odebrali?my to, jakby chcia? powiedzie?: pomó?cie nam w tym
wzgl?dzie.
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