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Nowa Prezydent Ruchu Focolari

Margaret Karram z Ziemi ?wi?tej zosta?a wczoraj wybrana na prezydent Ruchu Focolari
dwiema trzecimi g?osów uprawnionych do g?osowania. W sk?ad Zgromadzenie Generalnego
Ruchu wchodzi 359 przedstawicieli z ca?ego ?wiata. Margaret Karram jest nast?pc?
za?o?ycielki Chiary Lubich i Marii Voce, która sprawowa?a urz?d przez 12 lat.
Ma 58 lat i jest Arabk?, katoliczk?. Urodzi?a si? w Hajfie i uko?czy?a judaistyk? na
Uniwersytecie Hebrajskim w Los Angeles (USA). By?a odpowiedzialn? za focolare w Los
Angeles i Jerozolimie. Wspó?pracowa?a równie? w wielu komisjach i organizacjach na rzecz
promocji dialogu mi?dzy trzema religiami monoteistycznymi, takimi jak Komisja Episkopatu ds.
Dialogu Mi?dzyreligijnego, Zgromadzenie Katolików Ziemi ?wi?tej i Mi?dzyreligijna Rada
Koordynacyjna w Izraelu (Interreligious Coordinating Council in Israel). Przez 14 lat pracowa?a
w Konsulacie Generalnym W?och w Jerozolimie. Od 2014 r. przebywa w Mi?dzynarodowym
Centrum Focolari, by?a doradc? prezydent dla strefy W?och i Albanii oraz
wspó?odpowiedzialn? za dialog mi?dzy ruchami ko?cielnymi i nowymi wspólnotami katolickimi.
W?ada j?zykiem arabskim, hebrajskim, w?oskim, angielskim. W 2013 roku zosta?? odznaczona
nagrod? „Mount Zion Award” za udzia? w procesie pojednania. Nagrod? t? otrzyma?a wraz z
?ydowsk? uczon? i badaczk? Yisc? Harani za zaanga?owanie w rozwój dialogu mi?dzy ró?nymi
kulturami i religiami. W 2016 roku otrzyma? mi?dzynarodow? Nagrod? ?wi?tej Rity za
wspieranie dialogu ludu mi?dzy chrze?cijanami, ?ydami, muzu?manami, Izraelczykami i
Palesty?czykami.
Cho? zosta?a wybrana wczoraj, nominacja wesz?a w ?ycie dopiero dzisiaj, po zatwierdzeniu
przez Dykasteri? ds. ?wieckich, Rodziny i ?ycia, zgodnie z wymogami Statutu Generalnego
Ruchu Focolari. W dokumencie wyra?a si? nadziej?, ?e nowa prezydent b?dzie mog?a
wype?nia? swoje zadanie „wiernie, w duchu s?u?by, dla dobra cz?onków Dzie?a Maryi i
Ko?cio?a powszechnego”. Prezydent Focolari, zgodnie ze Statutem Generalnym Ruchu, jest
wybierana spo?ród fokolarin (?ycia wspólnotowego, ze ?lubami wieczystymi) i zawsze b?dzie
ni? kobieta.
Jest ona – jak mówi? Statuty – „znakiem jedno?ci Ruchu”. Oznacza to, ?e reprezentuje wielk?
ró?norodno?? religijn?, kulturow?, spo?eczn? i geograficzn? tych, którzy ?yj? duchowo?ci?
Focolari w 182 krajach, w których Ruch jest obecny i odnajduj? si? w przes?aniu braterstwa,
które proponuje za?o?ycielka Chiara Lubich z Ewangelii „Ojcze, aby wszyscy stanowili jedno”
(J 17, 20-26).
Przed now? prezydent stoi wiele wyzwa?: zarówno zarz?dzanie, jak i kierowanie Ruchem
obecnym na ca?ym ?wiecie, g??boko zanurzonym w lokalnych i ?wiatowych realiach, jak i
podejmowanie wyzwa? stoj?cych przed ca?? ludzko?ci?, pocz?wszy od tych zwi?zanych z
pandemi?.
Statuty wskazuj? równie? na „styl”, który powinien wyró?nia? prac? Prezydent: „Jej
przewodnictwo b?dzie przede wszystkim przewodnictwem mi?o?ci, gdy? ma by? ona pierwsza
w mi?owaniu, to znaczy w s?u?bie swoim braciom, pami?taj?c o s?owach Jezusa: „[...] kto by
chcia? by? pierwszym mi?dzy wami, niech b?dzie niewolnikiem wszystkich (Mk 10,44)”. Dlatego
g?ównym zadaniem Prezydent, jak mówi? dalej Statuty, jest budowanie mostów. Prezydent,
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aby by? „stra?nikiem ognia ka?dej wspólnoty Dzie?a Maryi, powinna by? gotowa odda? nawet
?ycie, by nie zabrak?o w nim nigdy jedno?ci”.
Dzisiaj po po?udniu Zgromadzenie Generalne Focolari b?dzie wybiera?o wspó?prezydenta, a 4
lutego doradców.
Stefania Tanesini
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