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Pierwsze Zgromadzenie m?odzie?y z Ruchu Focolari

„ W?ród nas, m?odych jest odnowione pragnienie radykalizmu i autentyczno?ci, w obliczu
wyzwa? dzisiejszego ?wiata. Zdajemy sobie spraw?, ?e w pojedynk? jest to bardzo trudne .
Mo?emy utworzy? sie? z wieloma innymi m?odymi lud?mi, którzy chc? by? promotorami zmian, i
mo?emy to robi? razem z doros?ymi ”. Tak odpowiadaj? na pytanie, dok?d zmierza m?odzie?
Focolari, Nicholas - 27 lat z W?och i Amanda - 29 lat z Brazylii, dwoje m?odych cz?onków
komisji przygotowawczej pierwszego ?wiatowego Zgromadzenia M?odzie?y Ruchu, które
odb?dzie si? w Castel Gandolfo (W?ochy) ) od 10 do 15 wrze?nia 2019 r. Pomys? zrodzi? si? w
2017 r. i rozwija? w ci?gu tych dwóch lat równie? poprzez pre-Zgromadzenia m?odych w
ró?nych cz??ciach ?wiata.
Dlaczego Zgromadzenie M?odzie?y?
„Poniewa? czujemy, ?e„ jeste?my ”Ruchem Focolari i mamy go w sercu. Wielu m?odych ludzi
wyrazi?o ch?? spotkania i rozmowy o wa?nych kwestiach dotycz?cych naszego pokolenia.
Równie? cz??? doros?ych odczuwa?a potrzeb? dowiedzenia si? od nas m?odych, tego, jak
widzimy Ruch, jaki jest nasz specyficzny wk?ad dzisiaj ku lepszemu zaanga?owaniu w d??enie
do zjednoczonego ?wiata. Sami wybrali?my kwestie, które zostan? poruszone na
Zgromadzeniu, szukali?my anga?uj?cych i dynamicznych metod, aby m?odzi ludzie mogli
swobodnie wyrazi? siebie i razem prze?y? „do?wiadczenie Boga”.
Kto we?mie udzia? w Zgromadzeniu?
B?dzie 200 m?odych przedstawicieli ze wszystkich kontynentów (67 narodowo?ci): M?odzi dla
Zjednoczonego ?wiata, m?odzi z Ruchu Parafialnego i Diecezjalnego, gens (m?odzi
seminarzy?ci), genre (m?odzi zakonnicy i zakonnice). Innymi s?owy, b?dzie obecna
reprezentacja przedstawicieli wszystkich m?odych cz?onków Ruchu razem, co jest nowo?ci?
tego Zgromadzenia . Wspó?praca rozpocz??a si? ju? w przygotowaniach: w listopadzie 2018 r.
utworzono komisj? przygotowawcz? z?o?on? z 15 osób, z ró?nych grup m?odzie?y, z ró?nych
cz??ci ?wiata, w wi?kszo?ci m?odych osób poni?ej 30. roku ?ycia z kilkoma doros?ymi.
Jakie problemy b?d? poruszane na Zgromadzeniu?
Najlepszym sposobem, by zebra? my?li i pragnienia m?odych ludzi na ?wiecie, wydawa? si?
kwestionariusz. Jako komisja opracowali?my 4 pytania. Poprosili?my o opisanie dwóch
aspektów, które charakteryzuj? to?samo?? m?odego cz?owieka nale??cego do Focolari oraz
wskazanie dwóch mocnych stron i dwóch rzeczy, które chcieliby zmieni?, wyja?niaj?c dlaczego.
Zaprosili?my wszystkich do refleksji nad tym, jak wewn?trz Ruchu da? mo?liwo?? wi?kszego
g?osu m?odym ludziom i na jakich priorytetach nale?y si? skupi? w ci?gu najbli?szych sze?ciu
lat. Dotar?o 7300 kwestionariuszy! Zebrali?my je i opracowali?my, czuj?c wielk?
odpowiedzialno??! Materia? ten sta? si? narz?dziem roboczym do pre-zgromadze?, które
odby?y si? w ró?nych cz??ciach ?wiata, gdzie wybrano swoich przedstawicieli. Zag??biaj?c si?
w tematy, które si? wy?oni?y podczas prac, narodzi? si? krótki dokument roboczy, wskazuj?cy
perspektywy, kierunki i propozycje, zgodne z czterema g?ównymi tematami, które znajd? si?
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równie? w centrum prac Zgromadzenia ?wiatowego: formacja i towarzyszenie; to?samo??
m?odzie?y w Ruchu; rola i protagonizm m?odzie?y Ruchu Focolari.
A teraz ... czekamy na niespodziank? naszego Zgromadzenia! Z pewno?ci? nast?pi nowy silny
impuls, który pomo?e nam zrealizowa? marzenie Jezusa: „Aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21),
aby wnie?? nasz wk?ad w budow? zjednoczonego ?wiata.
Anna Lisa Innocenti
Wer. pol. Ewa M?ka
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