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A fokoláre mozgalom
új családjai
Chiara Lubich és első társainak környezetében kezdettől fogva je
len voltak a házasok. Az első 500 tagot számláló trentói közösség
fiatalokból, idősekből. szerzetesekből, édesanyákból és édesapákból
állt. Chiara a Szeretet-Istenről beszélt nekik, Isten akaratáról, arról,
hogy az Evangélium Igéit életté lehet és életté kell váltani. Az üzenet
tehát mindenki számára azonos volt, a házasok figyelmét azonban
elsősorban a családi élet legkülönbözőbb terilleteire irányította. Már
az első fokolárokban jelen voltak a házasok, akik a lelkiség egészét
magukévá tették és közvetítették azt környezetük számára.

Azért, hogy ezek a családok kapcsolatban maradjanak egymás
sal, olyan élő közösséggé formálódjanak, amely segíthet a család
sebeinek begyógyításában, és hozzájárulhat a világ valamennyi csa
ládjának megújulásához, Chiara Lubich 1967-ben megalapította az
Új Család mozgalmat. A házas fokolariniket elsőként hívta meg ar
ra, hogy a többi család szolgálatára legyenek. Egy olyan széleskörű

mozgalom született, melynek tagjai különböző mértékben és terüle
teken kötelezik el magukat. A mozgalom szívét azok a családok al
kotják, akik teljesen Isten és embertársaik szolgálatának akarják
szentelni magukat. Később .xsalad-fokoléroknak" nevezik őket.

Az Új Családok - hasonlóan az egész mozgalomhoz - gya
korlatilag a Föld majd minden országában jelen vannak. Több
mint 200 ezren tartoznak közéjük, de azokat, akik vonzáskörükbe
kerültek, nehéz lenne megszámlálni.

Az Új Családok mozgalmának megszületésében és fejlődésében

jelentős része volt az első házas fokolarinónak, Igino Giordaninak.
Az olasz író és politikus 1948-ban találkozott először Chiarával, s
megismervén a születő Művet, teljesen annak szentelte életét.

Az Új Családok főleg helyi csoportokat alkotnak, s nem annyi
ra a struktúra, mint inkább az életükből fakadó gyakori és spon
tán tapasztalatcsere köti össze őket. Családi életükben a lehető

legnagyobb radikalitással élik a Fokoláre mozgalom lelkiségét. Ez
állandóan új életet és frissességet ad annak a szeretetnek, mely a
házastársak közötti szeretet alapja. Így kiérdemlik Krisztus jelen
létét, aki azt ígérte: "Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én
nevemben, ott vagyok közöttük".

Az Új Családok sajátos tevékenysége abban áll - jegyzi meg
Igino Giordani -, hogy "égve tartják otthonukban e jelenlét tü
zét, kisugározzák melegét a társadalomba is, hogy egyetlen csa
láddá forrasszák azt".

Kitüntetett figyelemmel fordulnak az árvák, az elváltak, az
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idősek, a menekültek, a kitaszítottak, a fogyatékosak, a haldoklók
felé, de a társadalom számos más sebét is szeretnék gyógyítani.

Az Új Családok a szenvedő emberiségben valamiképpen a ke
resztre feszített Krisztus arcát látják, aki ma is ezt kiáltja: "Iste
nem, Istenem, miért hagytál el engem?"

Az Új Családok mozgalmának tevékenységét a következő
irányvonalak szerint lehetne összefoglalni:

- a családok és jegyesek formálódását segítő megfelelő kurzu
sok szervezése az országokon belül vagy a Mozgalom nemzetkö
zi központjában:

- spontán vagyonközösség a családok között; a felesleg kö
zösbe tétele a legszegényebbek megsegítésére és más országokban
élő családok közvetlen szükségleteinek enyhítésére;

- befogadás és vendégszeretet; a nehéz helyzetben lévő gyer
mekek örökbefogadása és pártolása; leányanyák, kábítószeresek,
menekültek, a harmadik világból érkezők stb. felkarolása.

Itt Magyarországon, az elmúlt évben élelmiszert és ruhákat gyűj

töttünk Ukrajna és a volt Jugoszlávia részére, kapcsolatot építettünk
a csongrádi, a bicskei és a békéscsabai menekülttáborok lakóival. Ja
nuárban a fiatalok kezdeményezéséhez csatlakozva Budapesten kon
certet rendeztünk a békéért, melynek bevételét elküldtük a háború
sújtotta területen lakóknak, és aláírásokat gyűjtöttünk egy békefelhí
váshoz. Bekapcsolódtunk egy világméretű szolidaritási akcióba, a tá
vörökbefogadásba és a boszniai nők megsegítését szolgáló segélybe.
Családok, közösségek eddig huszonöt gyenneket támogatnak Ma
gyarországról, köztük tizenkilenc bosnyák, egy afrikai és egy brazil
gyermeket, A rendszeres segély révén ezeknek a gyennekeknek le
hetőségük van emberhez méltóbb módon felnőni. Az anyagi támo
gatás mellett személyes, baráti kapcsolatok is kialakulnak a levélvál
tásokkal, az esetleges találkozásokkal. Rendszeresen tudunk támoga
tást küldeni a Horvátországba menekült nők támogatására is.

A Nemzetközi Családév keretében Familyfest '94 címmel egy
napos találkozót rendeztünk Gödöllőn, melyen hazánkból és a
környező országokból 2350-en vettek részt. A nap folyamán meg
szólaló családok betekintést engedtek életüknek nemcsak napfé
nyes, de árnyékos pillanataiba is, olyan próbatételekbe, melyek
ből az Istenben gyökerező szeretet által megújulva "új család
ként" kerültek ki. Ez alkalommal jelent meg magyarul Chiara Lu
bich könyve Család: a társadalom reménye címmel.

Az ország legkülönbözőbb pontján élő családok közötti rend
szeres kapcsolattartást segíti elő a Fokoláre mozgalom havonta
megjelenő folyóirata, az Új Város, mely rendszeresen közöl a csa
ládok életét érintő cikkeket, híreket.

Így szeretnénk válaszolni a Szentatya bátorítására, buzdítására,
mely 1993-ban a Szent Péter téren bemutatott szentmisén, a Fa
milyfest keretében hangzott el: "Új Családok! Legyetek élő jel, Is
ten szeretetének élő jele minden emberi család számára!"
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