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Jan Pawe? II i Chiara Lubich - wspólna droga

wikipedia.pl
Jan Pawe? II by? wielkim przyjacielem Ruchu Focolari i jej za?o?ycielki Chiary Lubich. Dawa?
temu wyraz podczas ró?nych audiencji i spotka? Ruchu, w których uczestniczy?.
[...] Kiedy? uczestnicz?c w spotkaniu rodzin Ruchu, w czasie kiedy Encyklika „Humanae vitae”
by?a krytykowana, poruszy?y go us?yszane tam ?wiadectwa. Powiedzia? z podziwem: „Widz?
ma??onków zdolnych do ?ycia wed?ug Encykliki "Humanae vitae”.
Jan Pawe? II widzia? w Ruchu Focolari jeden z przejawów wiosny Ko?cio?a. Jego odniesienie
do Ruchu by?o zawsze bardzo serdeczne, pe?ne otwarto?ci, widzia? w jego duchowo?ci
tchnienie Ducha ?wi?tego.
W latach 80. Jan Pawe? II uczestniczy? w najwa?niejszych spotkaniach Ruchu. Dobrze znane
s? niektóre jego spontaniczne wypowiedzi.
W 1981 roku w Rzymie, w trakcie Kongresu „Rodzina i mi?o??”, pod wra?eniem panuj?cej tam
atmosfery i wys?uchanych ?wiadectw, na koniec spontanicznie powiedzia?: „W moim
przemówieniu ?yczy?em wam, by?cie byli Ko?cio?em. Teraz chc? powiedzie?: ?ycz?
Ko?cio?owi, by by? wami”.
W 1983 roku, podczas Kongresu „Ku nowej ludzko?ci”, doda?: „Kiedy jestem smutny, kiedy
do?wiadczam smutku, przychodzi mi na my?l jedno imi?: fokolarini. Wtedy znajduj? pocieszenie,
wielkie pocieszenie, wielkie pocieszenie”.
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W 1984 roku papie? odwiedzi? po raz pierwszy Centrum Ruchu Focolari w Rocca di Papa pod
Rzymem. S?uchaj?c relacji osób odpowiedzialnych za ró?ne aspekty ?ycia Dzie?a, powiedzia?:
„Tutaj znajduj? duchowo??, która mo?e kszta?towa? Ko?ció?”.
A podczas spotkania jeszcze tego samego dnia z wielk? grup? ok. 3000 fokolarinów
zgromadzonych w parku wokó? tego Centrum, doda?: „Widz?, ?e idziecie bardzo autentycznie
za t? wizj? Ko?cio?a, za tym samookre?leniem, jakiego Ko?ció? dokona? na Soborze
Watyka?skim II. W ten sposób widz? wasze bardzo owocne kontakty w wymiarze
ekumenicznym oraz kontakty z naszymi bra?mi niechrze?cijanami, posiadaj?cymi swoje
religijne bogactwa, a dalej wasze kontakty ze zlaicyzowanym ?wiatem, z niewierz?cymi, z
ateistami, z agnostykami. Wsz?dzie mi?o?? otwiera drog?. ?ycz? wam, by ta droga by?a coraz
bardziej otwarta dla Ko?cio?a – dzi?ki wam”.

Fot. CSC Media
By?y jeszcze inne spotkania, w których Jan Pawe? II uczestniczy? w latach 80. i 90. M.in.
spotkanie w 1987 roku, które zgromadzi?o w Auli Nervi 7000 kap?anów na najwi?ksz? w historii
koncelebr? z papie?em, w 1990 roku Gen Fest – mi?dzynarodowe spotkanie m?odzie?y Ruchu,
i w 1994 roku Family Fest – ?wi?to rodzin… W 1998 podczas ?wiatowego spotkania ruchów i
nowych wspólnot ko?cielnych na placu ?w. Piotra papie? z rado?ci? przyj?? od Chiary
obietnic?, ?e Ruch Focolari b?dzie si? stara? o budowanie jedno?ci mi?dzy ró?nymi ruchami, a
podczas Roku Ró?a?ca ?wi?tego, papie? powierzy? szczególnie Ruchowi Focolari modlitw?
ró?a?cow?.
Relacje mi?dzy Ojcem ?wi?tym Janem Paw?em II a Chiar? mia?y charakter g??bokiej duchowej
przyja?ni. Istnia?o mi?dzy nimi nadzwyczajne duchowe wspó?brzmienie. Papie? rozpozna?
duchowo?? jedno?ci jako szczególny dar dla Ko?cio?a i jako odpowied? na potrzeby
wspó?czesnego ?wiata.
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Wyrazi? to w sposób szczególny w adhortacji „Novo millennio ineunte”, gdzie duchowo??
komunii przedstawi? jako duchowo?? Ko?cio?a w trzecim tysi?cleciu, przekazuj?c wszystkim
jako zadanie: „Czyni? Ko?ció? domem i szko?? komunii”.
fragm. rekolekcji wielkopostnych ks. Roberto Saltini
Wybierzmy si? na w?drówk? razem z Janem Paw?em II i Chiar? Lubich podczas spotka? Ruchu
Focolari. Niech s?owa naszego Papie?a skierowane do cz?onków Ruchu Focolari b?d? dla
wszystkich zach?t? i inspiracj? do s?u?enia Ko?cio?owi dla dobra ca?ej ludzko?ci.

Spotkanie rodzin
Mi?dzynarodowe

spotkanie Nowej Ludzko?ci
Wizyta w Rocca di Papa

Mi?dzynarodowe spotkanie Ruchu Parafialnego
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Wizyta w Centrum Mariapoli Castel Gandolfo

Mi?dzynarodowe spotkanie m?odych Genfest

Spotkanie Ruchów i Stowarzysze? Katolickich

Inauguracja Roku Ró?a?ca ?wi?tego
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Spotkanie biskupów przyjació? Ruchu Focolari
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