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Charyzmat w s?u?bie Ko?cio?a i ludzko?ci

Prezydent Republiki W?oskiej Sergio Mattarella 25 stycznia odwiedzi? Trydent i wzi?? udzia? w
spotkaniu "Trydent spotyka Chiar?", zorganizowanym w ramach obchodów setnej rocznicy
urodzin Chiary Lubich. Teraz kolejne wydarzenia ukazuj?ce osob? za?o?ycielki Ruchu Focolari:
od 8 do 12 lutego 7 kardyna?ów i 137 biskupów, przyjació? Ruchu Focolari, zgromadzi
si? najpierw w Trydencie, a nast?pnie w Loppiano, aby zastanowi? si? nad p?yn?cymi z
przes?ania Chiary Lubich wskazówkami dotycz?cymi wyzwa? Ko?cio?a katolickiego w
naszych czasach.
Prezydent Mattarella podkre?li? znaczenie prze?o?enia charyzmatu Chiary Lubich na kategori?
polityczn?, jaka jest braterstwo, natomiast biskupi zgromadzeni na konferencji b?d? pog??bia?
kategorie eklezjalne, które wy?aniaj? si? z duchowo?ci jedno?ci Chiary Lubich. "S? to kategorie
- podkre?la kard. Francis X. Kriengsak Kovithavanij, arcybiskup Bangkoku, koordynator
konferencji - które mog? pomóc biskupom by? budowniczymi mostów, relacji, jedno?ci. Ale s?
te? kategorie uwypuklaj?ce aspekt kolegialno?ci mi?dzy samymi biskupami, co akcentowa? ju?
Sobór Watyka?ski II i co zdecydowanie by?o promowane przez Chiar? Lubich".
Trydent, 8–9 lutego
Konferencja odb?dzie si? w Centrum Mariapoli "Chiara Lubich” w Cadine (TN). S? przewidziane
równie? spotkania otwarte dla mieszka?ców Trydentu dla ukazania roli aktywnego
obywatelstwa. W sobot? 8 lutego uczestnicy odwiedz? wystaw? "Chiara Lubich, Miasto ?wiat” w
Trydencie w Galeria Bianca w Piedicastello. O godz. 17.15 w ko?ciele Santa Maria Maggiore
wezm? udzia? w debacie "Od Soboru trydenckiego do Chiary trydenckiej”. O godz. 19.15
odb?dzie si? Msza ?w., której b?dzie przewodniczy? arcybiskup Trydentu Lauro Tisi. W
niedziel? 9 lutego o godz. 10 w katedrze trydenckiej - koncelebracja Mszy ?w. pod
przewodnictwem kard. Franciszka Ksawerego Kriengsaka Kovithavanija. Powitanie wyg?osi
arcybiskup Trydentu. Msza ?w. b?dzie transmitowana na ?ywo w TV2000 i na stronie
internetowej: www.centenariolubichtrento.it. Nast?pnie uczestnicy przejd? do sali Depero w
Palazzo della Provincia, gdzie spotkaj? si? z w?adzami lokalnymi, burmistrzem Trydentu
Alessandro Andreattim.
Loppiano (ko?o Florencji), 10-12 lutego
We wspó?pracy z "Centro Evangelii Gaudium” Instytutu Uniwersyteckiego Sophia w Loppiano
odb?dzie si? konferencja po?wi?cona bie??cym zagadnieniom Ko?cio?a i spo?ecze?stwa.
Program przewiduje warsztaty, obrady okr?g?ego sto?u i momenty dialogu. "G?ównym
tematem b?dzie zwi?zek charyzmatu, którym jest jedno??, z now? ewangelizacj?, któr? papie?
Franciszek wskazuje Ko?cio?owi - mówi ks. Piero Coda, dziekan Instytutu Uniwersyteckiego
Sophia. - Wszystko odbywa si? w kontek?cie eklezjalnej reformy i wychodzenia ku peryferiom,
spogl?daj?c w ?wietle spo?eczno-kulturowym na ca?y ?wiat, w którym szukamy nowych
paradygmatów zdolnych do interpretacji i transformacji z?o?onej sytuacji, w której ?yjemy dodaje.
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W?ród poruszanych tematów: "Ko?ció? i aktualne wyzwania” z udzia?em Andrei Riccardiego,
historyka i za?o?yciela wspólnoty ?w. Idziego; "Ko?ció? staje si? dialogiem” wraz z
pog??bianiem czterech wymiarów ?ycia Ko?cio?a: kerygmatycznego, wspólnotowego,
dialogicznego i proroczego. Ka?dy dzie? b?dzie wzbogacany ?wiadectwami kardyna?ów i
biskupów z ró?nych stron ?wiata.
__________________
Info e contatti:
Ufficio comunicazione Focolari: ufficio.comunicazione@focolare.org
Anna Lisa Innocenti - +39 338 3944209
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