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Z Trydentu na ca?y ?wiat za po?rednictwem internetu

„Chiara Lubich – Miasto – ?wiat” – wystaw? zorganizowan? w Piedicastello Galleries w
Trydencie, miejscu narodzin za?o?ycielki Focolari, mo?na ju? zwiedza? wirtualnie. Ekspozycja z
powodu pandemii zosta?a czasowo zamkni?ta, a czas jej trwania przed?u?ono do 2021 r.
Wystawa w Trydencie, która jest cz??ci? wydarze? zwi?zanych z obchodami setnej rocznicy
urodzin Chiary Lubich, zosta?a umieszczona w internecie, aby móc promowa? motto tego
jubileuszu: „?wi?towa?, aby si? spotka?”. Ekspozycja ukazuj?ca za pomoc? ró?nych ?rodków
bogat? histori? ?ycia Chiary, w rzeczywisto?ci oferuje mo?liwo?? „spotkania si?” z Chiar?
Lubich, bez konieczno?ci przyjazdu do Trydentu osobom z ca?ego ?wiata. Wystaw? mo?na
zobaczy? na stronie http://mostre.legallerietrento.it/chiaralubich
Data rozpoczynaj?ca wirtualne zwiedzanie wystawy nie by?a przypadkowa: 13 maja 1944 r. to
dzie? wa?ny i dla miasta, i dla Chiary osobi?cie. W?a?nie tego dnia mia?o miejsce wielkie
bombardowanie Trydentu, by? to tak?e moment zwrotny dla powstaj?cego Ruchu Focolari.
Chiara Lubich wraz z innymi opu?ci?a bombardowane miasto i schroni?a si? w pobliskim lesie
zwanym Gocciadoro. Sp?dzi?a w nim ca?? noc, patrz?c na spadaj?ce na miasto bomby.
„Pami?tam t? noc – napisze wiele lat pó?niej – któr? sp?dzi?am na otwartej przestrzeni, le??c
na ziemi. By?a to noc gwiazd i ?ez. Gwiazd – poniewa? widzia?am, jak gwiazdy przesuwaja si?
na niebie. ?ez – bo p?aka?am, zdaj?c sobie spraw?, ?e nie mog? opu?ci? Trydentu i pój?? z
rodzin? szuka? schronienia gdzie indziej. Nie mog?am opu?ci? moich pierwszych towarzyszek
rodz?cego si? w?a?nie Ruchu. Wydawa?o mi si?, ?e Duch ?wi?ty podpowiedzia? mi s?owa,
których nauczy?am si? w szkole: „Omnia vincit Amor”, mi?o?? wszystko zwyci??y. Nast?pnego
ranka Chiara powiedzia?a rodzicom o swojej decyzji pozostania w Trydencie, a wkrótce potem
wraz ze swoimi pierwszymi towarzyszkami zamieszka?? raz i tak powsta?a pierwsza wspólnota
focolare.
Ma?y domek, w którym go?ci?o pierwsze focolare, jest jednym z etapów wirtualnej wycieczki po
ekspozycji, ukazuj?cej okres od narodzin za?o?ycielki Ruchu Focolari w 1920 r. po ekspansj?
Ruchu w ?wiecie. Na ekspozycji sama Chiara, poprzez filmy i pisma, „opowiada” o sobie: o
swoim ?yciu, kiedy by?a pocz?tkuj?ca nauczycielk?, po?wi?ceniu si? Bogu 7 grudnia 1943 r., o
rozwoju pierwszej wspólnoty focolare; a nast?pnie o okresie letnim 1949 r., czyli czasie
nadprzyrodzonego ?wiat?a, jakie otrzyma?a, które zapocz?tkowa?o nowe dzie?o w Ko?ciele.
?wiat?o i kolory s? obecne w ostatniej cz??ci podró?owania po ekspozycji, która poprzez s?owa
i obrazy ukazuje nam do?wiadczenie jedno?ci, zal??ki braterstwa zrodzone z charyzmatu
Chiary Lubich, które wci?? si? rozwijaj?, aby przyczynia? si? do realizacji tego, co Chiara
uwa?a?a za „testament” Jezusa: „Aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21). „Zrodzili?my si? dla tej
strony Ewangelii – pisa?a Lubich – aby zanosi? ?wiatu jedno??: jedno?? z Bogiem i jedno?? z
bra?mi”. „?wiadomi – wyja?nia?a – jak wielki jest to program i ?e tylko Bóg jest w stanie go
zrealizowa?, kl?cz?c przy o?tarzu, poprosili?my Jezusa, aby u?y? tak?e nas, je?li takie SA Jego
palny, do realizacji tego swego marzenia”.
Marzenie to pojawi?o si? równie? tej pami?tanej nocy 13 maja 1944 r.. Wówczas Chiara w
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obliczu upadku wszystkiego, pe?na cierpienia, po?ród ?ez i gwiazd uwierzy?a, ?e „Omnia vincit
Amor”, mi?o?? wszystko zwyci??y.
Anna Lisa Innocenti
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