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Erupcja wulkanu na Filipinach: nie?? nadziej?

Wed?ug Filipi?skiego Instytutu Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS) stopie? zagro?enia z 4
zosta? obni?ony do 3, a promie? strefy zagro?enia zosta? zmniejszony z 14 do 7 kilometrów od
krateru. Spo?eczno?? Focolari wykorzystuje wszelkie ?rodki i sposoby, aby pomaga? tym,
którzy musieli by? ewakuowani: jest to ponad 300 000 osób.
Purisa Plaras, fokolarina wspó?odpowiedzialna miasteczka Ruchu „Mariapoli Pace” mówi:
„Kilka dni po erupcji wulkanu Taal wrócili?my do Tagaytay, aby zobaczy?, jaka jest sytuacja
osób z naszej wspólnoty i pomóc rodzinom mieszkaj?cym blisko naszego Centrum, które le?y w
strefie zagro?enia, w odleg?o?ci 14 kilometrów od wulkanu. Rozprowadzali?my ?ywno?? i
wod?”.
Pewien ch?opak z Focolari powiedzia?: „To trudna, bolesna sytuacja, nie mog?em
powstrzyma? p?aczu. Nie potrafi? wyrazi?, jak si? teraz czuj?, ale jestem g??boko przekonany,
?e Bóg bardzo nas kocha. Chcemy razem obejmowa? w tej sytuacji Jezusa Ukrzy?owanego i
Opuszczonego. B?d? star? si? by? silnym, aby s?u?y? Jezusowi w innych”.
Randy Debarbo, fokolarino odpowiedzialny za wspólnot? wokó? Mariapoli Pace, mówi: „W
niedziel? 12 stycznia, kiedy wracali?my do domu ze spotkania, zauwa?yli?my nieprzyjemny
zapach siarki w powietrzu. Zacz??o pada?, ale dzia?o si? co? dziwnego: woda deszczowa
plami?a nasze parasole i ubrania. Zdali?my sobie spraw?, ?e to popió? wulkaniczny, który
zmiesza? si? z wod? deszczow? i spada? z nieba w formie b?ota! Nast?pnego ranka nie
mogli?my rozpozna? otoczenia: wszystko by?o szare. Widzieli?my ogromne spustoszenie
spowodowane erupcj? wulkanu Taal. Szko?a publiczna znajduj?ca si? w pobli?u o?rodka
Focolari sta?a si? tymczasowym schronieniem i punktem tranzytowym dla oko?o 500 osób,
które przyby?y z le??cej nad jeziorem wsi w pobli?u wulkanu. Widz?c to ogromne zniszczenie,
us?ysza?em wewn?trz jakby g?os: „By?em g?odny, a nakarmi?e? mnie ...”. Aby pomaga?
Jezusowi obecnemu w potrzebuj?cych s?siadach, Randy razem z innymi fokolarinami pozostaje
w Tagaytay. Tak dalej mówi: „Razem z innymi fokolarinami pojechali?my do innej miejscowo?ci
po wod? dla rodzin, które pozosta?y w Tagaytay. To by?o mocne prze?ycie, kiedy widzieli?my,
jak te rodziny cho? na chwil? odzyskuj? pokój, jak dzieci ciesz? si? z otrzymanego wiadra wody.
Razem z lekarzem z Tagaytay postanowili?my odwiedza? pobliskie rodziny. W jednej z dzielnic
spotkali?my ludzi, którzy stali na drodze i prosili o jedzenie. Zaoferowali?my im bezp?atne
badania lekarskie i za ostanie pieni?dze kupili?my leki tym, którzy ich najbardziej potrzebowali”.
Do hojnej pomocy wspólnoty Focolari na Filipinach przy??czy? si? Ruch na ca?ym ?wiecie,
który wspiera modlitewnie i finansowo Mariapoli Pace, s?u??ce Ruchowi Focolari w Azji.
Jonas Lardizabal
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