
Mélyen tisztelt 
CHIARA LUBICH 

asszony, 
a Fokoláre Mozgalom Alapítója 

 
 

1. A Fokoláre Mozgalom december 7-én, a szeplőtelen fogantatás ünnepének 
vigíliáján emlékezik meg születésének 60. évfordulójáról. Örülök, hogy ez 
alkalomból kifejezhetem Önnek szívbéli örömömet és lelki közelségemet 
ehhez a lelki Családhoz, mely immár világszerte elterjedt. 

Különösen szeretném hálás lélekkel köszönteni Önt, aki az alapítója, 
hiszen „Mária Műve” az Ön rendkívüli Istennek szenteltségével született 
Trentóban 1943 végén, azóta pedig az Isten iránti szeretetre, valamint az 
egyházban és a világban az egység szolgálatára összpontosítva növekedett. 

 
2. Az egyház tanításával összhangban – gondolok itt különösen a II. Vatikáni 
Zsinatra és mélyen tisztelt elődöm, Isten szolgája VI. Pál Ecclesiam suam 
kezdetű enciklikájára – a fokolarinák és a fokolarinók a párbeszéd apostolai 
lettek, mely az egység előmozdításának kiváló útja: párbeszéd az egyházon 
belül, ökumenikus párbeszéd, vallásközi párbeszéd és párbeszéd a nem 
hívőkkel. 

Az elmúlt hatvan év alatt milyen gyors és felforgató erejű társadalmi 
átalakuláson ment keresztül a világ! Az emberiség az egyre nagyobb 
kölcsönös függőség közepette múló érdekeket követve elveszítette az eszmei 
értékeket és támpontokat. S most ott találja magát, szinte „lélek nélkül”, 
vagyis minden tervét és tevékenységét egyesítő alapelv nélkül. 

Különösen Európára gondolok itt, erre a kétezer éves keresztény 
hagyománnyal rendelkező kontinensre. Az új évezred kezdetén a hívők 
sürgősen teljesítendő kötelessége, hogy megújult odaadással válaszoljanak az 
új evangélizáció kihívásaira. Ebből a szempontból nagyon fontos feladat 
hárul az egyházi mozgalmakra, melyek közt kiemelkedő szerepe van a 
Fokoláre mozgalomnak. A Szentlélek éltető működéséhez hűséges új egyházi 
mozgalmakat az egyház értékes ajándéknak tekinti, bátorítja, és arra hívja 
őket, hogy fejtsék ki prófétai tevékenységüket Pásztoraik vezetésével Isten 
egész népének épülésére. 
 
3. Csatlakozom a közös hálaadáshoz, hogy megköszönjük Istennek azokat a 
nagy dolgokat, amelyeket ez alatt a hatvan év alatt végbevitt, „Mária Műve” 
tagjait és sokrétű tevékenységüket pedig a Szentséges Szűz Mária anyai 
oltalmába ajánlom. Mindenkit arra bátorítok, hogy kövesse hűségesen 
Krisztust és ölelje át Vele együtt a kereszt titkát, hogy saját létének 
ajándékával hozzájárulhasson a világ üdvösségéhez. 

Ezekkel a gondolatokkal küldöm teljes szívemből Önnek, munkatársainak 
és az egész Fokoláre Mozgalomnak szeretetteljes áldásomat. 
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