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Autentyczno??, szczero?? i odwaga

Zamierzona i znacz?ca zbie?no??: ostatnie dwa dni Zgromadzenia M?odzie?y Ruchu Focolari sobota 14 i niedziela 15 wrze?nia - pokrywaj? si? z pierwszymi dwoma dniami dorocznego
spotkania delegatów Focolari z ca?ego ?wiata. W ten sposób prawie 200 m?odych ludzi z 66
krajów i ró?nych ga??zi Ruchu mia?o mo?liwo?? przedstawi? podsumowanie kilkudniowej pracy
na temat swojej to?samo?ci, formacji, roli w Ruchu i zaanga?owania, prawdziwej reprezentacji
Focolari z ca?ego ?wiata. Natomiast dla 44 delegatów, którzy reprezentuj? strefy Focolari,
dokument umo?liwia rozpocz?cie pracy ze ?wiadomo?ci? wra?liwo?ci i potrzeb nowych pokole?.
Sobotni poranek, 14 wrze?nia, jest mocny: sam dokument ko?cowy m?odych i pytania jakie
stawiaj? „nieco bardziej dojrza?ym pokoleniom” - jak je ?artobliwie okre?laj? - pokazuje, ?e
prace nie by?y ?atwe. W ci?gu kilku dni do?wiadczyli i stawili czo?a ró?norodno?ci swojego
pochodzenia, kultur, wra?liwo?ci, religii i wyzna?. Z autentyczno?ci? i odwag? przedstawiaj?
trudno?ci, stawiaj? pytania otwarte , które u wielu z nich wywo?a?y zak?opotanie i cierpienie.
Jeszcze bardziej uderza i zadziwia dojrza?o?? ludzka i duchowa, która jest widoczna w
wypracowanym dokumencie. Odczuwa si? g??bokie i niestrudzone pragnienie zaanga?owania
si? we wszystkie dziedziny ?ycia na rzecz jedno?ci na wielk? skal?, „zjednoczonego ?wiata” i
gotowo?ci do stawienia czo?a bolesnym sytuacjom w mi?o?ci do Jezusa opuszczonego.
Na tej podstawie m?odzi ludzie z wielk? swobod? zach?caj? Ruch do wi?kszego wykorzystania
ró?norodno?ci, jako integralnej i konstytutywnej cz??ci ka?dego do?wiadczenia jedno?ci oraz do
tworzenia narz?dzi i przestrzeni, które umo?liwi? dialog nawet na tematy kontrowersyjne.
Prosz? o wi?kszy udzia? w kierowaniu Ruchem zarówno lokalnie, jak i centralnie, aby
wspó?dzieli? odpowiedzialno?? za przysz?e pokolenia. Ale z t? sam? szczero?ci? wskazuj? na
potrzeb? lepszej formacji w duchowo?ci Focolari oraz potrzeb? pog??biania relacji z doros?ymi
cz?onkami Ruchu.
Maria Voce i Jesús Morán, prezydent i wspó?prezydent Focolari, podkre?laj? znaczenie i
dojrza?o?? do?wiadczenia, jakie ci m?odzi ludzie prze?yli w ci?gu kilku dni. Widz? w tym
Zgromadzeniu i jego ko?cowym dokumencie „fundamentalny krok i wielkie dziedzictwo Ruchu”.
Po po?udniu tego pami?tnego dnia m?odzi i doro?li wspólnie ?wi?tuj? inauguracj? odnowionej
auli w mi?dzynarodowej siedzibie Ruchu w Rocca di Papa. Dla Marii Voce jest to okazja, aby
przedstawi? obu zgromadzeniom temat przysz?ego roku, którym jest rzeczywisto?? Jezusa
obecnego po?ród „dwóch lub trzech zebranych w Jego imi?” (zob. Mt 18,20). To Alfa i Omega
duchowo?ci Ruchu, tak definiuje j? prezydent w bardzo wzruszaj?cym i osobistym
przemówieniu, wyg?oszonym na pocz?tku ostatniego roku jej mandatu.
?ycie mi?o?ci? wzajemn?, nawet w bolesnych chwilach, aby tworzy? przestrze?, w której Jezus
mo?e by? obecny w?ród dzisiejszych ludzi i dawa? im swoj? rado??: na t? drog? Maria Voce
zaprasza Ruch Focolari w nadchodz?cych miesi?cach. Dla m?odych ludzi zaproszenie to mo?e
by? kluczem do zrozumienia ich do?wiadcze? w tych dniach. Dla delegatów Ruchu b?dzie to
bodziec dla rozpoczynaj?cych si? konsultacji.
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