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LA PRESIDENTE 
 
 
A Fokoláre Mozgalom összes tagjának Franciaországban  
 

Rocca di Papa, 2022. március 29. 
 

Kedveseink! 
 
Holnap 2022. március 30-án hozzák nyilvánosságra a független vizsgálat eredményét, 
amelyet a GCPS Consulting folytatott le a JMM által kisebb és nagyobb gyerekek ellen 
elkövetett évekig húzódó visszaélések miatt. Ahogy a vizsgálatokból kiderül, ki kell 
jelentenünk – nagy fájdalommal – , hogy ez nem csak egyedül őt érinti. 
A csoport nagy hozzáértéssel végezte el a felmérést, ami több mint egy évig tartott. Ennek 
eredményét most a Francia és az egész világon jelen lévő Fokoláre Mozgalom 
rendelkezésére bocsájtotta. A benne foglaltak mély fájdalommal, szégyennel és bűnbánattal 
töltenek el.  
 
Ezzel a levéllel mindenekelőtt az áldozatokhoz szeretnénk fordulni, akik JMM vagy mások 
részéről visszaélést szenvedtek el, és itt vannak közöttünk, a családunkban. Rájuk gondolunk, 
akik súlyos bűncselekmények áldozatai lettek, és ez sok esetben tönkretette az életüket. 
Nincsenek méltó szavak, hogy kifejezzem azt a megrázkódtatást és fájdalmat, amit emiatt 
érzünk. 
 
Az áldozatok különböző mértékű erőszakról és visszaélésekről számoltak be, amelyek mély 
és kitörölhetetlen sebeket ejtettek. Ezért szívből köszönjük nektek, hogy volt erőtök 
feljelentést tenni.  Mindannyiótoktól, mindenkitől egyenként személyesen a Fokoláre 
Mozgalom nevében BOCSÁNATOT kérek az okozott szenvedésért nem csak a visszaélések 
miatt, hanem a közömbösségünk, az éberségünk hiánya, a meg nem értés miatt is.  
Kérjük a Franciaországi Fokoláre Mozgalom tagjait, hogy legyenek társaink az áldozatok és 
családjaik befogadásában.  
 
Ez egy rendkívüli és történelmi pillanat az életünkben. Isten azt kéri, hogy álljuk ki ezt a 
kemény próbatételt, amit a jelentésben leírtak miatt átélünk. Nem menekülhetünk el és nem 
is vehetjük le a szemünket erről, akkor sem, ha tudjuk, hogy az egység karizmájának és 
kalandjának több évtizedes története nem csak visszaéléseket, és az emberi méltóság ellen 
elkövetett merényleteket tudhat magáénak, hanem sok életet, fényt és hűséget is, és nagy 
odaadást az egyház és az emberiség egységének szolgálatában.      
 

http://www.focolare.org/


Via Frascati, 306 - 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) – Italia – Tel. +39-0694798-9  
karram.margaret@focolare.org – www.focolare.org 

 

A megrázkódtatás, a megalázottság és a fájdalom érzése mellett, határozottan és feltétel 
nélkül elítéljük ezeket a tetteket, amelyek ellentétesek a Mozgalmunk elveivel és 
lelkületével, és teljes mértékben összeférhetetlenek a legalapvetőbb szabályokkal az emberi 
méltóság tiszteletben tartását illetően.   
 
Ahogy a Szentírás mondja, mindennek megvan a maga ideje (Préd 3,1-8) és ez a megtisztulás 
ideje, hogy megálljunk és elgondolkodjunk az elkövetett hibákon, újra olvassuk a 
történetünket az igazság fényében, és megpróbáljuk megérteni, mi miatt történhetett meg, 
hogy egy karizma, amely a kapcsolatok teljességére törekszik, ilyen súlyos visszaélések 
csapdájába esett. Biztos, hogy a jelentésben megfogalmazott ajánlások segítségével 
megpróbáljuk megérteni ennek az okát, és minden területen meghozzuk az intézkedéseket, 
hogy ez többet ne ismétlődhessen meg.  
Szeretnénk ott állni mindannyiótok mellett, fegyvertelenül, egyetlen vággyal, hogy 
amennyire lehet, gyógyítani tudjuk az egyes emberekben és a közösségeinkben a sebeket.   
Tudatában vagyunk hatalmas fájdalmatoknak, amely a miénk is. Szerettük volna, ha ezek a 
dolgok soha nem történtek volna meg. De igazak, és a karizmánk pedig azt tanítja, hogy 
reméljünk, olyan remény ez, mely nem az érdemeinken alapul vagy a képességeinken, 
hanem Isten kegyelmén. 
 
Mindannyiótokat biztosítunk az egységünkről és a szeretetünkről, veletek vagyunk és bízunk 
abban, hogy a közösen le tudjuk győzni ezt a nehéz próbatételt. 
 

Kérjük Istent és Chiarát, hogy segítsenek ezen az új szakaszon. 
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