Focolare er en international bevægelse,
der vil give et bidrag til at Jesu bøn om enhed
”at alle må være ét” (Joh 17,21)
må gå i opfyldelse mellem alle mennesker.
Focolare ønsker at pege på Jesu ord om ”at elske hinanden
som jeg har elsket jer” (Joh 13, 34) og at gøre dette til basis
for alle menneskelige relationer både i samfundet og i
kirken. Bevægelsen har derfor også et økumenisk sigte.
Bevægelsen har centre i alle verdensdele. Mennesker af alle
sociale lag forsøger at leve Evangeliet ud i hverdagen. Det
er ikke ved de store bedrifter, men ved den indbyrdes
kærlighed, at verden vil tro.

En international bevægelse
Focolare er en international bevægelse
på et kristent grundlag, som arbejder for
enhed på alle livets områder.
Det startede i Italien i 1943, men er nu
udbredt til mere end 180 lande, inspireret
af Jesu ord: "Fader, at de alle må være
ét." (Joh 17,21). Det, der begyndte med
en håndfuld unge kvinder, er i dag vokset
til en verdensomspændende bevægelse
af mennesker i alle aldre og med
forskellig tro og baggrund.
Gud er kærlighed
Anden verdenskrig: bomber, had og
ødelæggelse. En ung pige, Chiara
Lubich, og hendes venner lever i Trient,
en lille by i det nordlige Italien.
På grund af forskellige begivenheder
bliver de, på trods af alle grusomhederne, grebet af Guds kærlighed til
dem. Gud bliver det vigtigste i deres liv,
og de beslutter sig for at leve efter hans
ord.
De delte alt med hinanden: sorger og
glæder, den smule mad og tøj, de
havde, og forsøgte at elske Ham i alle
mennesker.
Der startede faktisk i stilhed en lille
revolution omkring dem: fattige fik mad,
syge og sårede hjælp og ensomme trøst.
De unge pigers radikale måde at leve på
og deres umiddelbare glæde smittede.
Flere mennesker sluttede sig til den lille
gruppe for at leve som de og sammen
med dem.
Focolare
Gruppen voksede spontant i krigsårene
og fik efterhånden kælenavnet "focolare",

italiensk for ildsted eller arnested. Folk
kunne nemlig ikke undgå at lægge
mærke til, hvordan fællesskabet omkring
Guds ord i den gensidige kærlighed gav
dem lys og varme, som ilden fra et
arnested.
De lærte at forstå Evangeliets kendte ord
på en helt ny måde og blev grebet af
kærlighedens radikalitet, som Jesus taler
om, når Han siger: "Som jeg har elsket
jer, skal også I elske hinanden" (Joh
13,34). Frem for alt følte de sig drevet af
kærligheden til at leve Jesu ord.
De opdagede, at den nye glæde og kraft,
som opfyldte dem, skyldtes Jesu
tilstedeværelse blandt dem. De forstod
nu hans løfte: "Hvor to eller tre er
forsamlet i mit navn, dér er jeg midt
iblandt dem" (Matt 18,20).
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Focolares
grundlægger,
blev hædret med
UNESCO-prisen i
1996 som en
anerkendelse af
hendes arbejde
for fredelig sameksistens, forsoning
og tillid mellem mennesker på alle
kontinenter og af alle religiøse,
spirituelle eller filosofiske traditioner.
Det enkle i Evangeliets budskab
Også nu prøver alle at leve efter
Evangeliets ord, ligesom under 2.
verdenskrig, og over hele verden vælges
hver måned et skriftsted, som, sammen
med en kommentar - Livets Ord - , leves
ud i praksis.

Grupper af mennesker mødes for
sammen at dele deres erfaringer med at
efterleve Evangeliet og for at hjælpe hinanden med at blive som de første kristne.
Økumenisk bevægelse
Bevægelsen spredte sig i begyndelsen
nærmest af sig selv. Uden nogen form for
planlægning spredte den sig til resten af
det katolske Italien, og senere fik man
kontakt med andre kristne og andre
troende i resten af Europa og andre dele
af verden.
I dag er Focolare blevet en økumenisk
bevægelse, som omfatter kristne
tilhørende alle mulige forskellige kirker.
Denne enhedens-spiritualitet, som
Focolare bringer, opfordrer til en livsdialog, en folkets dialog, der giver et
bidrag til at nedbryde de eksisterende
fordomme blandt kristne.
Dialog med de store religioner
Ja, endog jøder, muslimer og buddhister
er engagerede i bevægelsen, så meget
som deres tro nu gør det muligt for dem,
og Focolare har en frugtbar dialog med
mennesker uden religiøs overbevisning.
Ud fra den kristne kærlighed og Jesu ord:
"… jeg beder …. at de alle må være ét,
ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig,
(Joh. 17,21) tilstræbes der en åben
dialog med alle mennesker.
Enhed for alle
Arbejdet med religiøs enhed går hånd i
hånd med andre anstrengelser for at
gøre verden til et mere enigt og fredeligt
sted.
Mennesker uden religiøs overbevisning
har taget Bevægelsens idealer til sig.

Focolares "Ny Humanitet"-bevægelse
arbejder både på lokalt og internationalt
niveau for fred og solidaritet i samfundet,
og er blevet anerkendt som en NGO
organisation i FN.
Netværk
I dag har de mange mennesker, som er
tilknyttet Focolare over hele verden,
dannet et stort netværk. Bevægelsens
kernemedlemmer tæller over 100.000
personer.
En stor del af disse mennesker er enten
"Gen", dvs. aktive inden for forskellige
ungdomsbevægelser, eller "Frivillige",
som samvittighedsfuldt opbygger
enheden på arbejdspladsen og i
samfundet i det hele taget.
700 Focolare-fællesskaber udgør hjertet i
Bevægelsen. Fællesskaberne består af
mænd eller kvinder, der lever og arbejder
midt i samfundet. Hvert focolarefællesskab består af 3 til 6 ugifte og nogle
gifte medlemmer. De gifte Focolarini
spiller en ganske særlig rolle i
bevægelsen "Nye Familier".
Mange præster og ordensfolk lever efter
bevægelsens spiritualitet og bringer den
med ud i deres respektive sogne.

Samfundsmodeller
Godt og vel 30 Focolare-byer rundt om i
verden søger at vise, hvordan et samfund
baseret på den kristne kærlighed skulle
kunne se ud.
Loppiano i Italien er den største med
omkring 900 indbyggere. I disse byer bor
mennesker fra alle samfundslag og fra alle
dele af verden i kortere eller længere tid
for at opleve, hvordan det er at leve i
enhed ud fra Focolares spiritualitet.

FOCOLARE I DANMARK
Focolare kom til Danmark i 1981. Der er
nu et Focolare-fællesskab i København.
Herfra udgives blandt andet en månedlig
bibelkommentar, LIVETS ORD, og et
nyhedsbrev NY STAD.
Man mødes regelmæssigt i forskellige
grupper (børne-, ungdoms-, voksen– og
familiegrupper), hvor man deler sine
erfaringer omkring Evangeliets Ord.
Herudover gennemføres flere gange om
året større fællesarrangementer, og som
overalt i verden mødes også her
mennesker fra alle trossamfund i
fællesskabet omkring Guds Ord og i
gensidig kærlighed.

Focolarebyen Loppiano, Firenze

Der er skabt en økonomisk model –
fællesskabs-økonomi – hvor også
virksomheder søger at leve efter
Evangeliets principper. Det er en ny måde
at dele det økonomiske overskud på til
fordel for de dårligst stillede.

KONTAKT OS GERNE:
Focolare, Strindbergsvej 46,
2500 Valby, Tlf.: 36 46 01 92,
E-mail: info@focolare.dk
www.focolare.dk
www.focolare.org

I Danmark tilhører Focolare-bevægelsens
medlemmer og venner hovedsageligt den
Katolske Kirke og Folkekirken. Men
kristne tilhørende andre kirker, såvel som
mange andre som kalder sig søgende,
føler sig også hjemme hos Focolare.
Focolares livsstil er mest synlig ved sommermøderne, som kaldes "Mariapoli". Det
er et flerdagsmøde, hvor de, der forsamles i Jesu navn, kan gøre hans nærvær
iblandt dem levende og således give et
autentisk vidnesbyrd om Guds Rige.

