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Chiara Lubich: Biskup Frascati otworzy? proces beatyfikacyjny
Jej ?ycie ukszta?towane by?o przez ide? ?wi?to?ci opartej na Ewangelii. Chiara Lubich
pisa?a: «My odnajdujemy ?wi?to?? w Jezusie, który rozwija si? w nas, poniewa? kochamy.
?wi?to?? przychodzi jako konsekwencja mi?o?ci. A my mo?emy j? osi?gn?? jedynie w ten
sposób. Gdyby?my chcieli szuka? ?wi?to?ci dla niej samej, nigdy jej nie osi?gniemy. A wi?c
kocha? i nic innego. Straci? wszystko, równie? przywi?zanie do ?wi?to?ci, aby stara? si? tylko
kocha?!».

Wag? tego wydarzenia podkre?la wybór
katedry we Frascati (Rzym) na miejsce, w którym biskup

Raffaello Martinelli rozpocz?? “proces dotycz?cy ?ycia, dzia?alno?ci, cnót i opinii ?wi?to?ci”
Chiary Lubich. To na terenie diecezji Frascati znajduje si? Mi?dzynarodowe Centrum Ruchu
Focolari, a Chiara Lubich sp?dzi?a tu wi?kszo?? swego ?ycia, i tutaj te? zmar?a. Jej trumna
spoczywa w Kaplicy Centrum Ruchu, w Rocca di Papa.
Ceremonia otwieraj?ca “Proces beatifikacyjny i kanonizacyjny”, nazywana równie? Prima
Sessio mia?a miejsce we wtorek, 27 stycznia 2015 roku; o godzinie 16:00 rozpocz??y j?
Nieszpory. Odczytany zosta? Dekret rozpoczynaj?cy proces, nihil obstat Stolicy Apostolskiej;
Biskup desygnowa? relatora oraz trybuna? diecezjalny i postulatorów. Od tej chwili Chiara
Lubich mo?e by? nazywana S?ug? Bo??.
W li?cie do Ruchu Focolari, Maria Voce z wielk? rado?ci? przekaza?a wiadomo?? i ?yczy?a
wszystkim, którzy ?yj? duchowo?ci? jedno?ci, aby byli «?ywym ?wiadectwem» tego,
czym Chiara ?y?a, co g?osi?a i dzieli?a z wieloma osobami, we wspólnym zaanga?owaniu, by
«u?wi?ci? si? razem».
Pierwszy krok w stron? procesu mia? miejsce 7 grudnia 2013 roku, w 70. rocznic?
powstania Ruchu Focolari, kiedy to Prezydent Maria Voce og?osi?a decyzj? o zwróceniu si? z
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pro?b? do Biskupa Frascati, Martinellego. Pro?ba ta by?a echem pragnienia licznych cz?onków
Ruchu, aby w ten sposób pobudzi? wiele osób do duchowego i moralnego zaanga?owania dla
dobra ludzko?ci. W ci?gu kolejnych miesi?cy zebrane zosta?y dokumenty potrzebne do
wszcz?cia procesu.
O tym, ?e Chiara Lubich nie przesta?a by? ?wiat?em przez tych 5 lat od jej ?mierci,
?wiadczy sta?y nap?yw ludzi odwiedzaj?cych miejsca, w których ?y?a i gdzie zosta?a
pochowana: przesz?o 120 000 osób z ró?nych kontynentów, wyznawcy ró?nych religii,
kardyna?owie, biskupi, naukowcy, politycy, m?odzie?, cz?onkowie stowarzysze? i ruchów,
osoby o przekonaniach niereligijnych, dzieci i doro?li poszukuj?cy nadziei.
Staniemy si? ?wi?tymi, wyja?nia?a dalej Chiara, «je?eli uczynimy mi?o?? wzajemn? podstaw?
naszej ?wi?to?ci (ponad wszystko inne, nawet ponad ?wi?to?? sam? w sobie) – jako podstaw?
lub regu??, jako ?rodek naszego u?wi?cenia i jako jego cel».

Modlitwa za wstawiennictwem Chiary Lubich:
Ojcze Przedwieczny, ?ród?o Mi?o?ci, wszelkiego ?wiat?a i dobra, dzi?kujemy Ci za charyzmat
jedno?ci, jaki podarowa?e? Chiarze oraz za godne podziwu ?wiadectwo, jakie da?a Ko?cio?owi
i ludzko?ci, ?yj?c tym charyzmatem, wierna Jezusowi Opuszczonemu.
Daj nam, Ojcze, za spraw? Ducha ?wi?tego, aby?my, ?yj?c S?owem Bo?ym w ka?dej chwili
obecnej, przyczyniali si? za przyk?adem Chiary, wraz ze wszystkimi lud?mi dobrej woli, do
realizacji pragnienia Twojego Syna: „Aby wszyscy stanowili jedno!”.
Pokornie Ci? prosimy, pozwól nam, Twoim dzieciom, trwa? w mi?o?ci wzajemnej i do
wszystkich, aby móc radowa? si? obecno?ci? Zmartwychwsta?ego, podczas gdy w jedno?ci z
Chiar? i za jej wstawiennictwem, o?mielamy si? prosi?, je?li jest to zgodne z Twoj? wol?, o
?ask? ................ przez zas?ugi Pana naszego Jezusa Chrystusa i na chwa?? Trójcy
Przenaj?wi?tszej. Amen
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