Djelo Marijino

Chiara Lubich i Pokret fokolara

Chiara Lubich je rođena u Trentu 22. siječnja 1920. kao drugo od četvero djece. Majka joj je bila
gorljiva katolkinja, a otac socijalist.

S dvadeset godina nastavnica je u osnovnoj školi i započinje studij filozofije na Sveučilištu u
Veneciji, potaknuta silnom željom za traženjem Istine; to je vrijeme Drugog svjetskog rata kada
se sve ruši i ona razumije da od svega preostaje samo Bog. Uzima Boga Ljubav (usp. 1 Iv 4,8)
za ideal svog života, izabirući Ga kao svoje jedino sve; 7. prosinca 1943. obično se uzima kao
datum početka Pokreta.

13. svibnja 1944. Trento je pogođen jednim od najtežih bombardiranja. Pogođena je i kuća
Lubichovih. Dok obitelj bježi u brda, Chiara odlučuje ostati u Trentu kako bi pratila novi život koji
se rađao.

Među ruševinama tješi jednu ženu poludjelu od boli, jer je izgubila četvero najbližih. Razumjela
je kako je pozvana prigrliti bol čovječanstva. Malo zatim pronalazi jedan stan koji dijeli sa svojim
prvim prijateljicama.

U protuzrakoplovna skloništa sa sobom nose samo evanđelje. Te riječi obasjava jedno novo
svjetlo. Chiara i njene prijateljice osjećaju poticaj da ih odmah provedu u život.

Upravo među siromašnima Trenta je započela ova, kako Chiara kaže, «božanska avantura».
«Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste» (Mt 25, 40). Dijele sa
siromašnima sve što imaju. U žestini rata, namirnice, odjeća i lijekovi pristizali su u neobičnom
obilju za mnoge potrebe. Doživljavaju ostvarenje evanđeoskih obećanja: «Dajte i dat će vam
se» (Lk 6, 38). Otuda uvjerenje da je življeno evanđelje rješenje za svaku poteškoću, osobnu i
društvenu.

Mladi različitih zvanja, radnici i stručni djelatnici, privučeni radikalnošću evanđelja, priključuju se
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prvoj skupini. Uskoro se pridružuju i obitelji, osobe svih staleža i dobi te svećenici i redovnici.
Poslije nekoliko mjeseci petstotinjak osoba je bilo uključeno u jednu spontanu zajednicu
materijalnih i duhovnih dobara, slično zajednici prvih kršćana gdje su «bili jedno srce i jedna
duša, a sve je među njima bilo zajedničko» (Dj 4,32). Biskup Trenta, Carlo De Ferrari, ustvrdio
je: «Ovdje je prst Božji» te je dao svoje prvo odobrenje.

Od ove male skupine nastaje i širi se pokret duhovne i društvene obnove nazvan Pokret
fokolara. S godinama poprima dimenzije malog naroda proširenog po cijelom svijetu; od
devedesetih godina u preko stotinu i osamdeset zemalja, s više od dva milijuna katolika i
pedeset tisuća kršćana iz tristo pedeset crkava. Tu su također vjernici drugih religija i osobe bez
vjerskih uvjerenja povezani u jedan jedini projekt: živjeti i širiti opće bratstvo kako bi doprinijeli
izgradnji jedinstva ljudske obitelji, osobito tamo gdje najviše vladaju sukobi i podjele.

Od susreta s Iginom Giordanijem iz 1948., koji je bio parlamentarni zastupnik, pisac, ekumenist
i otac četvero djece, nastajući pokret ima jedno svoje novo otvaranje prema društvu, obitelji, a
zatim i prema svijetu ekumenizma, tako da se Giordani smatra suutemeljiteljem pokreta. U
dodiru s patnjom Crkve iza «željezne zavjese», ponajprije preko onih koji su uspjeli pobjeći,
duhovnost jedinstva se od šezdesetih godina širi u cijelu istočnu Europu.

U susretu s dramom bijede u predgrađima metropole Sao Paolo, na putovanju u Brazil godine
1991., Chiara pokreće projekt Ekonomija zajedništva. Sada se njime nadahnjuje upravljanje
stotina poduzeća u svijetu i stvara nova ekonomska teorija.

Chiara Lubich je završila ovozemaljski život 14. ožujka 2008. godine. Na čelu Pokreta je
predsjednica, sada Maria Voce, kojoj pomaže Vijeće.

Iako je Pokret jedinstvena stvarnost, zbog različitosti osoba koje ga sačinjavaju (obitelji, mladi,
svećenici, redovnici i redovnice različitih ustanova te biskupi) podijeljen je na 18 grana, među
kojima je 6 pokreta širokog raspona djelovanja: Nove obitelji, Novo čovječanstvo, Župski pokret,
Biskupijski pokret, Mladi za ujedinjeni svijet i Djeca za jedinstvo.

e-mail: info@fokolar.hr
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web stranica: www.fokolar.hr

Susreti pokreta u našoj župi su jednom mjesečno za cijeli zapadni dio grada Zagreba, druge ili
treće nedjelje u mjesecu.
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