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Focolarerörelsens president Maria Emmaus Voce intervjuades nyligen av Vatikanradions Adriana Masotti, med anledning
av Johannes Paulus saligförklaring. Vi publicerar här ett utdrag ur intervjun.
Pingstafton 1998 samlade påven Johannes Paulus II kyrkliga rörelser och nya kommuniteter på Petersplatsen. Bland dem
var Focolarerörelsen och dess grundare Chiara Lubich. Påven talade uppskattande om dessa rörelsers roll i Kyrkan. Det var
det första erkännandet i sitt slag. Den dagen lovade Chiara inför påven att främja gemenskapen mellan de olika rörelserna.
Johannes Paulus II slog verkligen vakt om dem ty han insåg att det var den helige Ande som gett liv åt dem för hela Kyrkans
väl. Han uppmanade rörelserna att utvecklas så att de bar mogen frukt i form av innerlig gemenskap och hängivenhet.

- Johannes Paulus II följde Focolarerörelsen på nära håll under hela sitt pontifikat...
M. Voce: Mycket ofta kände vi en särskild kärlek från honom: i hans ögon, i hans sätt att hälsa och i hans gester. Det var t.ex.
hans idé att vi skulle få använda audiensbyggnaden i Castel Gandolfo. Det är nu vårt Mariapolicentrum, som fortlöpande
används för möten året om. Han besökte också rörelsens internationella centrum, där han betonade den &rsquo;radikala
kärleken&rsquo; som ett kännetecken för vår rörelse.
- JP2 hade en personlig och djup relation till Chiara Lubich. Vad grundade den sig på?
M.Voce: Jag tror att det var den gemenskapsspiritualitet (spiritualità di comunione) han kände var närvarande i Chiaras
karisma och som han bevittnade i hela Focolarerörelsens liv. Han längtade efter att en sådan gemenskap skulle genomsyra
hela Kyrkan. Vidare tror jag att deras goda relation berodde på den öppenhet mot alla människor som han fann hos Chiara
och i hennes rörelse, en öppenhet som inte gjorde skillnad på socialgrupp, religion eller nationalitet, och som passande ihop
med hans syn på människan och framförallt med hans tro på varje människas värdighet.
- Vem var Johannes Paulus II och vad tror du han kan påminna Kyrkan och hela mänskligheten om idag?

M.Voce: Han var en storslagen man i alla avseenden. Det som för mig är särskilt viktigt är att han såg Guds barn i varje
människa. Man såväl som kvinna är en Guds son respektive dotter. Den höga värdighet han tillmätte människor på alla nivåer fic
honom att söka kontakt med vem det vara månde, vilket gav en stark skjuts åt alla dialoger som Kyrkan engagerar sig i. Jag
var i Istanbul när han besökte patriarken Demetrius 1979 och jag minns glädjen han erfor vid mötet med denne ekumeniske
patriark.
Jag tror att Johannes Paulus person kan ge Kyrkan och världen hopp och tilltro till den Helige Andes agerande, han som
när det ser som mörkast ut alltid leder Kyrkan vidare. Detta sade och vittnade han om särskilt genom sin öppenhet när han
träffade de otaliga ungdomar som på hans inbjudan samlades kring honom. De såg i honom en ung Kyrka, öppen mot och
tillgiven mänskligheten, ungdomlig och vacker samt förmögen att ge sitt svar på de behov som dagens människa
har.(Vatikanradion)
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