Chiara Luce Badanová
Ago: Rím 25. septembra 2010, svätyňa Božej Lásky. Chiaru Luce Badanovú, gen,
arcibiskup Amato vyhlásil v mene Katolíckej cirkvi za blahoslavenú. Odvtedy
neprestali prichádzať nádherné odozvy na to, čo ktosi nazval „fenoménom“.
V očiach máme ešte breh chrániaci z jednej strany svätyňu preplnenú mladými v
posvätnej atmosfére, v atmosfére „raja“. Nezabudnuteľnými zostanú aj spomienky na
explóziu radosti a jednoty z objavu „mladej Cirkvi“ v Aule Pavla VI., ktorú vyjadrili
jednak prítomní, ako aj tí, ktorí sledovali priamy prenos,.
„Chiara Luce nás dojala“; „Spochybnila všetky naše predstavy...“ „Naplnila nás
múdrosťou svojho života upriameného na Ježiša.“ „Ktovie, akú radosť mali tam hore,
ak sme my, tu dolu, prežili toľkú radosť!“
Nadia: V marci t.r. oznámenie blížiaceho sa blahorečenia odštartovalo prípravu, ktorá,
ako sa ukázalo, bola cestou skutočnej jednoty: tu v Centre, v kontaktoch s diecézou v
Acqui a s členmi postulačnej komisie, ako aj na najodľahlejších miestach v rôznych
častiach sveta. Totiž celé Dielo, vrátane chlapcov a dievčat gen každého veku, sa
postavilo do prvej línie, aby zoznámilo s Chiarou Luce mnohých, najmä však mladých.
Nikto si ale nemohol ani predstaviť, aký vývoj naberie takto prežitá udalosť!
„To, čo sa udialo – napísali – bolo prejavom Božej sily“; „Nebo a zem sa dotýkali. Je to
skutočne historický medzník Diela“; „Silno sme cítili prítomnosť Chiary, ktorá nám
ukazovala na svätosť Chiary Luce, aby nám tým povedala, že všetci sme povolaní, aby
sme boli žiarivými majákmi vo svete.“
Je nemožné odhadnúť počet ľudí, ktorí sledovali priamy prenos v televízii alebo na
internete.
Chiara Luce fascinovala všetkých, najmä ale mladých, prenikla do nekonečného
množstva sŕdc, do tých najnepredstaviteľnejších miest, od Amazónie až po Indonéziu,
od Sibíri až po Nepál.
A aký význam mala pre gen táto udalosť?
Chiara Luce ukázala Cirkvi a svetu, ako vyzerá „revolúcia gen“, „revolúcia lásky“, ako
sa píše v článku od Emmaus publikovanom v Osservatore Romano.
Dajme preto slovo chlapcom a dievčatám gen z dvoch Medzinárodných centier gen 2.
Atle: Blahorečenie Chiary Luce potvrdilo, že aj my mladí sa môžeme stať svätí.
Pochopila som, že sa nesmiem nikdy báť ísť proti prúdu, pretože takto koná mnoho
iných mladých, ktorí sa držia cesty k svätosti!
Daiana: Pre mňa boli dni blahorečenia nesmiernym svetlom. Ešte viacej som
pochopila, že svätosť je kolektívna vec, že na svätosť potrebuješ bratov: každý je darom
a pomocou na ceste k svätosti.
Edoardo: Niekoľko ozvien zo sveta:
„Bola som hrdá, že patrím do tejto krásnej rodiny a hlavne, že som gen."
„Tu, ako aj na celej planéte – píšu chlapci a dievčatá gen z Medellinu – sme s radosťou
volali, že svätosť je opäť v móde!“
Ihneď vám musím povedať – píše jedna gen z Talianska –, čo tieto špeciálne dni vyvolali
v mojej duši: serióznu túžbu a chuť stať sa svätou s vašou „spoluúčasťou“. Je to
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ohromná a príťažlivá vec a zo života Chiary Luce mám dojem, že svätosť sa rýmuje so
šťastím.“
Daniela: Ale táto oslava pokračuje, jej žiara mocnie, a my ju chceme nasledovať,
sprevádzať a rozvíjať zo všetkých síl. Všade nás volajú hovoriť o skúsenosti Chiary
Luce a tým aj o živote gen. Aj pápež v Palerme povedal: „Odporúčam vám, aby ste ju
poznali“.
V Maďarsku, po návrate z Ríma 2. októbra gen predstavili postavu Chiary Luce na
veľkom stretnutí, usporiadanom miestnou cirkvou, za účasti približne 3.000 mladých,
ktorí usadení na lúke s veľkým záujmom sledovali životný príbeh Chiary Luce, tak ako
ju predstavili sami gen svojimi skúsenosťami a dojmami z účasti na procese
blahorečenia svojej rovesníčky, dievčaťa ako oni.
V Jordánsku, v Ammáne, sa konala ďakovná omša za blahorečenie Chiary Luce, ktorú
celebroval biskup latinského obradu Mons. Selim Sayegh. Aj napriek silnej piesočnej
búrke prítomných bolo 500 osôb. Bola to vzácna príležitosť na hlásanie Ideálu.
A mohli by sme pokračovať...
Krásne odozvy sa dočítate aj na blogu alebo na webových stránkach rôznych televízií,
ktoré odvysielali udalosti 25. a 26. septembra, alebo priniesli iné programy o Chiare
Luce.
Facebook prekypoval odkazmi a v Youtube môžete nájsť videá v rôznych jazykoch,
ktoré tam boli uložené po blahorečení.
Ago: Túto správu by sme ukončili slovami Emmaus, ktorými sa obrátila na delegátov
Diela pre zóny: „Mám dojem, že v udalosti Chiary Luce sa mladí naplno prejavili; mám
dojem, že sme boli skutočne svedkami toho, čo sú mladí schopní urobiť. Môžeme
povedať, že sme sa azda aj obávali, ale teraz nám dosvedčili, že mladých priťahuje
svätosť.“

LOPPIANOLAB:
Danilo(Virdis):
„Laboratórium Loppiano“ čo je nové v tomto pomenovaní citadely po viac než 40
rokoch jej svedectva ako laboratória bratstva?
Kto tam bol od 16. do 19. septembra pochopil, že nešlo o projekt pripravený za stolom,
ale o výsledok vzťahov, požiadaviek, synergie štyroch promotérskych subjektov:
- Ekonomiky spoločenstva a.s., ktorá mala už dlhší čas na pláne usporiadanie expa
talianských podnikov Priemyselného parku Lionello a talianskej Konvencie ES;
- vydavateľskej skupiny Città Nuova, ktorej ročné stretnutie sa konalo v tomto kontexte;
- Univerzitného inštitútu Sophia, vzácnej vyhne kultúry;
- a nakoniec, hoci nie na poslednom mieste citadely, ktorá je ideálnym miestom na takú
spletitú udalosť všetkých talianských zón.
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Bol to opravdivý multipriestor na prehĺbenie myšlienok a inovačnej praxe na tému
kultúry, výchovy, ekonómie. Štvordňový míting, besedy za okrúhlym stolom, debaty
a podnikové expozície na zapojenie sa do siete nového návrhu ekonómie, vzdelania
a kultúry charakterizovaných bratstvom.
Eva Gullová :
Expo 2010. Podniky v sieti, inovačný návrh uprostred krízy: toto podujatie sa konalo
v Priemyselnom parku Lionello za účasti okolo 70 talianskych podnikov a jedného
z Malty so záujmom zapojiť sa do siete a zamerať sa na kvalitu produktov a služieb, na
formáciu a na prostredie: na synergie, ktorých cieľom je dať biznisu solidárnu tvár
cestou ekonomického modelu Ekonomiky spoločenstva.
V tých istých dňoch sa stretla prvá Convention talianskej ES za účasti 300
podnikateľov, zamestnancov, ekonomických pracovníkov a vedcov. Mnoho mladých.
Obsahom prvej sekcie bolo zoznámenie sa so situáciou ES na celom svete, očakávané
výzvy a programy najbližších udalostí (kongres v Brazílii 2011). Protagonistami druhej
sekcie boli mladí, ktorí svojimi životnými skúsenosťami v zamestnaní a v podnikoch,
preniesli na všetkých nadšenie pre rozvoj ES v Taliansku. Účastníci sa rozišli s prianím,
aby sa táto Convention konala každý rok.
Danilo:
Ročné stretnutie talianskeho vydavateľstva Città Nuova
Stretnutie v predchádzajúcich rokoch rezervované tým, ktorí pracovali na šírení
časopisu a kníh, bolo teraz otvorené každému, kto mal oň záujem. Podobne ako
v prípade LoppianoLab, bol aj tento program zameraný na kultúrny a podnikateľský
aspekt v ekonomickej a kultúrnej kríze. Asi tisíc účastníkov zo všetkých talianskych
krajov zaplnilo v sobotu ráno auditórium a so záujmom sledovalo dialóg plný výziev
a nových plánov čakajúcich na svoju realizáciu. „Spoločne pre krajinu“ znelo motto
vybrané na túto udalosť, s dôrazom na angažovanosť a na národný záber, ktorý odvždy
charakterizoval vydavateľstvo Città Nuova.
Pre Univerzitný inštitút Sophia – ako zdôraznil jeho prezident Piero Coda – bolo
LoppianoLab šancou a prekvapivou skutočnosťou vďaka interakcii s ostatnými
promotérmi, v ktorej sa mohlo ruku dotknúť ľudí pracujúcich v riadení spoločnosti
animovanej účasťou, otvorených pre novinky a iné, v napätí k vysokým a obnovujúcim
ideálom“.
Eva:
Šachovnica štvordňových udalostí vyústila sobotňajším stretnutím vo veľkom
Auditóriu. „Aká krajina, aká jednota? Obnova v ekonómii, formácii, kultúre“: plod
práce komisie, ktorá na svoje potešenie videla ako naberá formu vzájomné ocenenie,
otvorený priestor a chuť po experimente.
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Na stretnutí za účasti odborníkov z rôznych sektorov a občanov sa prehĺbili cesty
smerom k jednotnému pohľadu na Taliansko ako krajinu, ktoré by rešpektovali
kultúrne, ekonomické a regionálne prvky.
Emmaus zaslala dôležitý osobný pozdrav, v ktorom medziiným zdôraznila: „(…) Naše
milované Taliansko potrebuje ideálové podnety a konkrétnosť pri revitalizácii svojho
spoločenského tela. Mojím prianím je, aby sa z LoppianaLab zrodili mnohé myšlienky
sprevádzané silným duchovným nábojom, ktoré by dali do pohybu tie vlastnosti, ktoré
preslávili Talianov: tvorivosť, podnikavosť, priatie a solidarita, kultúra a umenie. Tieto
myšlienky, ak by boli dobre zdieľané a obohatené mnohými ďalšími skúsenosťami,
mohli by byť nádejnou perspektívou a konkrétnym prínosom v obnove morálnej,
spoločenskej a kultúrnej identity našej krajiny.“
Účastníci stretnutia zoširoka prijali toto posolstvo. Počas týchto dní tadiaľ prešlo
celkom 3 000 osôb, mnohí zase sledovali práce rokovania na internete.
„CHARIZMY A SPOLOČENSTVO“ – Assisi 23. októbra 2010
Carla: Veselý a pestrý dav si dal zraz v nádhernej a sugestívnej pápežskej bazilike v
Assisi. Od Chiarinho nezabudnuteľného stretnutia s veľkou františkánskou rodinou už
uplynulo 10 rokov. Toto nové stretnutie nemalo byť spomienkovým jubileom, ale
príležitosťou potvrdenia Chiarinho proroctva a prozreteľnostnej intuície s cieľom
upriamiť svetlo na cestu spoločenstva prejdenú v týchto rokov. V tento deň sme sa
skutočne mohli rukou dotknúť osobitnej prítomnosti „zakladateľov“, ktorí z neba riadili
každý okami tejto udalosti.
Na záver sa konal „pakt spoločenstva“ medzi starobylými a novými charizmami, ktorý
podpísalo 37 predstavených a delegátov rehoľných rodín, 13 zodpovedných či delegátov
cirkevných hnutí. S touto udalosťou prišlo do kontaktu vyše 6 200 osôb a to aj priamym
internetovým prenosom cez františkánsku webovú stránku. O udalosti hovorili aj iné
masovokomunikačné prostriedky.
Stretnutie otvorila svätá omša v Bazilike sv. Kláry, ktorú celebroval kardinál Vlk. Tu
nás aj privítala Matka priorka slovami: „Plnosť Kristovho tajomstva, mimoriadne
bohatstvo a stále nové diela Ducha dnes potrebujú – zdôraznila – mnohých, ba všetkých
nás, aby sa ukázala skutočnosť Boha lásky, potrebné sú mnohé údy zjednotené v kráse
jediného Kristovho tela.“
Kardinál Vlk vo svojej homílii zdôraznil cieľ stretnutia: pokračovať na spoločnej ceste
starobylých a nových chariziem, ktoré vzbudil Duch v Cirkvi, aby sa ukázala „krása
a bohatstvo“ súčasnej Cirkvi.
Angelo: Popoludní v hornej Bazilike sv. Františka, pod freskami od Giotta, sa
zhromaždili rehoľníci a rehoľníčky z rôznych rehoľných rodín: františkáni, dominikáni,
saleziáni a benediktíni, spolu s členmi nových cirkevných hnutí a spoločenstiev:
fokolaríni, charizmatici, Komunita sv. Egídia, neokatechumenáti... Boli to chvíle
hlbokej a radostnej spoluúčasti a spoločenstva.
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Assiský biskup Mons. Domenico Sorrentino vo svojom príspevku zdôraznil, že
„inštitúcie potrebujú charizmy, aby neobťaželi, a charizmy potrebujú inštitúcie, aby sa
nerozptýlili.“Všetkých vyzval, aby nanovo objavili, že láska je charizmou chariziem, vo
vedomí, že bohatstvo jedných je bohatstvom druhých.“
„Expo plodov Ducha Svätého“, vyjadrila sa Emmaus, ktorá vo svojom príhovore
ilustrovala etapy tejto cesty od fundamentálneho okamihu na Turíce’98. „Pri tejto
príležitosti Chiara Lubichová pápežovi sľúbila: chceme vás uistiť, Svätosť, že nakoľko
špecifikom našej charizmy je jednota, že sa zo všetkých síl budeme snažiť prispievať
k jej plnej realizácii“. Dva roky od tohto prísľubu „Chiara vykonala ďalší rozhodný
krok – pokračovala Emmaus –: bolo to spoločenstvo s rehoľnými rodinami, ktoré sa
zrodili zo starobylých chariziem, a položila základný kameň tomuto dialógu
spoločenstve medzi rehoľnými rodinami, ako výraz charizmatickej Cirkvi, práve tu, pri
hrobe sv. Františka 26. októbra 2000.
Nasledovala debata pri okrúhlom stole, v ktorej odzneli príspevky delegátov
jednotlivých hnutí a rehoľných rádov. Generálny minister minoritov P. José Rodrigues
Carballo pripomenul, že ich minuloročná „Generálna kapitula“, sa niesla v duchu novej
vitality Františkovej charizmy a bola pre rád zjednocujúcou skúsenosťou. Opát
Raimund Schreier z Rakúska spomenul stretnutie benediktínskej rodiny a Hnutia
fokoláre v roku 2002. Na záver ešte odzneli slová predsedov dvoch organizmov,
zjednocujúcich generálnych predstavených všetkých ženských a mužských rádov
v Taliansku.
Na priestranstve pod stánkami pred bazilikou mladí z rôznych hnutí a rehoľných
kongregácií predvádzali turistom a návštevníkom rôzne umelecké čísla a ponúkali
návštevu pamätných miest sv. Františka, bola to ukážka vitality a kreatívnosti Cirkvi
v priebehu svojej dve tisícročnej histórie.
STRETNUTIE PEDAGÓGOV Z EURÓPY 9. – 10. októbra 2010
Maria Ricciová: Pri príležitosti desiateho výročia od udelenia doktorátu h.c.
z pedagogiky Chiare Lubichovej vo Washingtone, skupina EdU – Výchova k jednote,
zhromaždila v Centre Mariapoli „Chiara Lubichová“ v Tridente univerzitných
profesorov, učiteľov, rodičov, pracovníkov samospráv, vedeckých pracovníkov, teda
celý svet, ktorý sa točí okolo školstva a vychovávateľského procesu. Na dvojdňové
stretnutie nabité životom a úvahami prišlo 420 účastníkov, boli zo všetkých častí
Talianska a rôznych európskych krajín, niekoľko účastníkov z Indie, USA, Brazílie,
Kuby, Zimbabwe, Burundi,.
Okolo názvu kongresu „Výchova: skutok lásky“, sa odvíjali správy, skúsenosti, aj
v malých skupinách, na ktorých do popredia vystúpila veľká aktuálnosť pedagogiky
podľa „lekcií“ Chiary Lubichovej o „umení milovať“, ktorá sa ukazuje vhodnou
odpoveďou na otázku, ktorej sa dnes hovorí „urgentnosť výchovy“.
Michele De Beni: „Nový elán“ vyžadovaný od vychovávateľov, ktorý zdôraznil prof.
Bruzzone z Katolíckej univerzity v Piacence, poukázal na potrebu vychovávateľov
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schopných „budovať vzťahy“ a otvárať „cesty vzájomnosti“, ako vyplynulo
z príspevkov Medzinárodnej komisie Výchova k jednote.
Po konfrontácii teórie s praxou nasledovala časť prehĺbenia sa v metódach a nástrojoch,
ako sú napr. výchova k medzikultúrnosti, pro-spoločenská výchova, didaktika Kocky
lásky a tiež svedectvá. Hodnotným príspevkom bolo svedectvo poslanca Giovanniho
Bacheleta, syna profesora a juristu zavraždeného v roku 1980 Červenými brigádami
a troch riaditeľov škôl v Írsku a v severnom Írsku, ktorí svedčili o sile bratstva
v kontexte poznačenom napätím a konfliktami.
Osobitne oslovujúcim bolo video s rozhovormi s osobami, ktorých Chiara vyučovala
ešte v rokoch 1940-1941, a s jej kolegyňou Pierou Folgheraiterovou.
EKUMENICKÉ STRETNUTIE BISKUPOV
Chiarama: Od 9. do 13. septembra sa konalo v Centre Mariapoli v Castelgandolfe 29.
ekumenické stretnutie biskupov z anglikánskeho spoločenstva, metodistov,
evanjelických-luteránov, Sýrsko-pravoslávnych a katolíkov.
Ústrednou témou kongresu bolo „Božia vôľa v živote kresťana“, ktorú predstavila
Emmaus a biskupi potom prehĺbili svojimi krátkymi meditáciami na túto tému, alebo z
výber z materiálov Chiary Lubichovej.
Osobitne zaujala aj prednáška írskeho profesora systematickej teológie v MaynoothDublino Brendana Leahyho, ktorý hovoril na tému „očisťovania“ Katolíckej cirkvi
v dôsledku udalostí zneužívania mladistvých, ku ktorým došlo aj v jeho diecéze, o
„noci“ viery v súčasnom sekulárnom kontexte: „Avšak všetko nachádza odpoveď
v novom pochopení Ukrižovaného a Opusteného, ako „blízkeho Boha“.
Eli Folonari priblížila biskupom proces zbližovania a čoraz hlbšieho priateľstva medzi
hnutiami a rôznymi cirkvami a hovorila o projekte „Spoločne pre Európu“.
Dojímavou chvíľou bola návšteva Centra Hnutia fokoláre a Chiarinho hrobu a domu v
Rocca di Papa. Boli to okamihy osobného vzťahu s Chiarou, nového pochopenia toho,
čo vykonala pre jednotu cirkví a pre celé ľudstvo.
Počas modlitby „Anjel Pána“ v nedeľu 12. septembra v Castelgandolfe Benedikt XVI.
pozdravil biskupov na preplnenej dvorane a potom prijal ich delegáciu, ktorej vyjadril
svoje povzbudzujúce slová.
„LISTY Z PRVÝCH ČIAS“
Mimmo: V piatok 8. októbra v Pagani (Salerno), Eli a konzultant Kongregácie pre
kauzy svätých teológ p. Léthel, boli pozvaní v úlohe svedkov, na predstavení knihy
o Chiare s názvom: „Listy z prvých čias“, ktoré usporiadalo Formačné diecézne
centrum. V krásnej posluchárni samosprávy sa zišlo vyše 500 záujemcov, medzi
ktorými bol aj biskup Mons. Illiano, don Silvio Longobardi, ďalej usporiadatelia večera,
občianske a náboženské autority, členovia miestnych združení, osoby z Hnutia fokoláre
a niekoľko osôb nenáboženského presvedčenia, pre ktorých to bolo prvé stretnutie
s charizmou jednoty.
Pred začiatkom v dóme sme si uctili ostatky sv. Alfonza z Liguori, svätca a znalca
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Božej vôle!
M. Rita: Veľkým prínosom bol príhovor pátra Léthela, ktorý vystriedalo čítanie
z úryvkov z listov.“
„Som presvedčený o veľkosti postavy a svätosti Chiary Lubichovej v súčasnej a budúcej
Cirkvi“ – povedal medziiným – „...som presvedčený, že opustený Ježiš je jedným
z najmocnejších Chiariných posolstiev… vzal na seba nejednotu, aby nám dal jednotu.
Povedal by som, že je to veľká, grandiózna teológia vykúpenia, teológia žitá svätými.“
A ukončil: „Odporúčam vám najmä, aby ste si prečítali a aby ste sa modlili
podľa textov tejto úžasnej mystičky našej doby.“
Eli potom odpovedala na niekoľko otázok a predstavila Centrum Chiary Lubichovej
a rôznymi nezverejnenými príhodami dala prítomným možnosť preniknúť do Chiarinho
súkromného života, ako zdroja každodenných inšpirácií.
Zo všetkého vystupovala charizma v celej svojej kráse a aktuálnosti.
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