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Rocca di Papa, 2019. március 26. 

 

A Fokoláre Mozgalom tagjainak az egész világon 

 

 

Kedves Mindannyian! 
 

amint tudjátok, immár nyolc éve dolgozunk mozgalmunk központjában és a zónákban 

azon, hogy kidolgozzuk a megfelelő struktúrákat és a szabályozást, amely segít abban az 

eltökélt szándékunkban, hogy előmozdítsuk a kiskorúak jólétének és védelmének ügyét. 

Az utóbbi pápák gondolatai és Ferenc pápa útmutatása és irányultsága az egyházban 

egyaránt fény volt számunkra, és segített 2014. áprilisában megfogalmazni a „Fokoláre 

Mozgalom útmutatása a kiskorúak védelme és jóléte ügyének előmozdítására” című 

dokumentumot. 

Az ebben leírtak szerint 2015-ben a Mű központjában megalakult a kiskorúak jóléte és 

védelme ügyét előmozdító bizottság, amely egy központi felügyeleti szerv és általános 

áttekintéssel bír. A bizottság feladata a kiskorúak védelme, de a mű tagjai ez irányú 

képzésének biztosítása is, különösen azoké, akik kiskorúakkal foglalkoznak. Több országban 

helyi bizottságok is alakultak ezzel a céllal, vagy legalábbis kerestek és megbíztak ezzel a 

feladattal arra felkészült szakembereket. 

2019. március 14 és 17 között első alkalommal találkoztak ezek a bizottságok és 

megbízottak Castel Gandolfóban, hogy a munkájukról tanácskozzanak. Nagy érettség és 

hozzáértés jellemezte ezt a gyümölcsöző találkozást, 162-en jöttek össze 38 országból, 

minden földrészről. Az összejövetel alkalmat adott arra is, hogy átnézzék, kiegészítsék és 

nemzetközileg is elfogadhatóvá tegyék az „Útmutató” szövegét, amelyet hamarosan 

véglegesítenek. 

 A képzés és a megelőzés terén végzett értékes munka mellett az ő feladatuk a 

visszaélésekkel kapcsolatos ügyek bejelentések összegyűjtése és kivizsgálása a mozgalmon 

belül. Ez a feladat nagyon nehéz és mély hálával tartozunk érte. 

Mély fájdalommal kell elismernünk, hogy a mi nagy családunkban, a Fokolárban is 

beigazolódott néhány visszaélés a kiskorúakkal szemben, amelyet a mozgalmunk tagjai vagy 

olyan emberek követtek el, akik az általunk szervezett rendezvényeken részt vettek. Nagy 

részt régmúlt (több mint húsz évvel ezelőtt történt) eseményekről van szó, de néhány 

visszaélés sajnos a közelmúltban történt, és Istennek szentelt tagjaink is szereplői voltak. 
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A központi és a helyi bizottságok segítségével minden bejelentett esetet kivizsgáltunk 

(eddig mintegy húsz esetet), hogy megértsük, hogyan szolgáltassunk igazságot az 

áldozatoknak, hogyan álljunk mellettük és a családjuk mellett, valamint milyen belső 

intézkedéseket hozzunk az elkövetőkkel szemben természetesen az adott ország polgári 

törvénykezésén felül. 

Most megragadjuk az alkalmat, hogy mindannyiatokat megkérjünk arra, hogy nagy 

odaadással és felelősséggel tekintsünk erre a fontos célra, hogy a kiskorúak jólétének ügyét 

szolgáljuk. Ezt sokféle módon megtehetjük. 

Kétség kívül a Fokoláre Mozgalomban is érvényes a zéró tolerancia az erőszak és a 

visszaélés minden formájára, valamint a rossz bánásmódra, a személyes vagy a közösségi 

hálón történő zaklatásra minden emberrel, de különösen a kiskorúakkal és a jobban 

sebezhető felnőttekkel szemben. Ez azt jelenti, hogy a visszaélés és az erőszak minden 

megnyilvánulását jelezni kell a helyi vagy a központi bizottságnak. 

Igazi kísértés lenne azt gondolni, hogy ha nem jelezzük ezeket az eseteket, akkor az a 

Mozgalom javára van, mert elkerüljük a botrányt és megőrizzük valakinek a jó hírét. Ezért 

szívből kérjük azokat is, akiknek eddig nem volt bátorságuk, hogy jelezzék ha visszaélést és 

erőszakot tapasztaltak, vagy bármi mást, amiről úgy gondolják, hogy az emberek jólétét vagy 

a kiskorúak védelmét fenyegetik. 

Ferenc pápa az utóbbi időben egy „nagy megtisztulásról” beszélt az egyházban a 

botrányok és a visszaélések okán. Számunkra kicsinységünk mértékében minden egyes eset 

mély megtisztulást jelent a mozgalom számára. Fogadjuk alázattal, és mély együttérzéssel az 

iránt, aki – esetleg a mi figyelmetlenségünk miatt is – jóvátehetetlen traumákat szenvedett el. 

És határozzuk el, hogy személyesen és a Mozgalom szintjén is úgy irányítjuk vagy igazítjuk ki a 

hozzáállásunkat, hogy egyre tudatosabban és érettebben szolgáljuk az emberek és különösen 

is a kiskorúak jólétének ügyét. 

Kérünk benneteket, és nem csak azokat, akik közvetlenül a kiskorúakkal foglalkoznak, 

hogy ismerjétek meg az „Útmutatót” és vegyetek részt az ezzel kapcsolatos képzéseken, mert 

mindannyiunknak köze van a fiatalok világához. 

Arra is biztatunk benneteket, hogy tekintsetek a mozgalmunk határain túl. Az egység 

megvalósítása felé vezető utunkon nem lehet hogy  ne érezzük magunkénak a sok kicsi és 

nagyobb gyerek fájdalmas kiáltását a világon. A kiskorúak jogainak megsértése, a 

legkülönbözőbb visszaélések, amelyeket a világ különböző részein elkövetnek ellenük, korunk 

egyik legnagyobb sebének tekinthetők, az elhagyott Jézus egyik arcának korunkban. 

Hivatásunk részét képezi, hogy melléjük álljunk. Ezért az első sorokban kell lennünk a 

leggyengébb emberek védelmében, bárhol és bármilyen erőszak vagy visszaélés áldozatai. 

Az Egyetlen Kincsünk, az elhagyott Jézus iránti feltétlen szeretetben egy veletek, 

Emmaus           Jesús 

   elnök        társelnök 

 


