
 

 

Deklaracja z Ottmaring 

 

W dniach od 19 do 26 lutego 2017 r. Rada Generalna Ruchu Focolari spotyka się w Centrum Życia 

Ekumenicznego w Ottmaring na dorocznych rekolekcjach, spędzając dni na komunii, modlitwie i 

pracy, aby zgłębić szczególnie jeden z naszych celów specyficznych: jedność chrześcijan.  

Od kiedy Chiara Lubich w 1961 roku, właśnie tutaj w Niemczech, otworzyła Ruch na dialog 

ekumeniczny, promuje on „dialog życia”, prowadząc owocną współpracę z ponad 300 Kościołami i 

wspólnotami kościelnymi. Od prawie 50 lat w tym miasteczku, Ruch Focolari jest zaangażowany, 

wspólnie z Bractwem Życia Wspólnego (Vereinigung vom Gemeinsamen Leben), w niesienie  

świadectwa głębokiej komunii, która pomimo istniejących jeszcze podziałów między Kościołami, 

jednoczy chrześcijan w jednym Ciele Chrystusa. 

W okolicach Augsburga odczuwa się ekumenicznego ducha tego miasta, w którym to w 1999 roku 

Kościół Rzymskokatolicki i Światowa Federacja Luterańska złożyły swój podpis pod Wspólną 

deklaracją o usprawiedliwieniu, dokonując znaczącego kroku w przezwyciężaniu istniejących jeszcze 

różnic teologicznych. W tym roku, kiedy wspominamy 500 rocznicę reformy Lutra, szczególne 

znaczenie miało spotkanie pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim a Światową Federacją Luterańską 

31 października 2016 r. w Lund, w Szwecji. Przyjęta Deklaracja potwierdza wzajemne zaufanie, 

zapraszając swoje wspólnoty, by w dalszym ciągu wzrastały w komunii „do której jesteśmy włączeni 

przez chrzest” oraz do „wspólnego świadczenia o Ewangelii Jezusa Chrystusa”, będąc w ten sposób 

„wiernymi głosicielami bezgranicznej miłości Boga do całej ludzkości”. 

Jako Ruch o zasięgu światowym, którego członkami są osoby z różnych Kościołów, już żyjące 

doświadczeniem ludu chrześcijańskiego zjednoczonego wzajemną miłością, czujemy się szczególnie 

wezwani do podjęcia zaproszenia wyrażonego w tej Deklaracji. Uznajemy spotkanie w Lund za 

prawdziwy „kairos”, znak od Boga dla naszych czasów, który przynagla chrześcijan do większego 

zaangażowania, by wypełnił się testament Jezusa „aby wszyscy byli jedno”. Ze wszystkich naszych sił 

pragniemy wspierać Kościoły zaangażowane w dążenie do pełnej i widzialnej komunii oraz do 

wspólnej służby na rzecz ludzkości. 

Będziemy robić wszystko, co możliwe, aby nasze działania, inicjatywy i spotkania, na szczeblu 

międzynarodowym, a zwłaszcza lokalnym, były przepełnione otwartością i braterstwem pomiędzy 

chrześcijanami. Będziemy nadal angażować się w komunię pomiędzy Ruchami i wspólnotami 

chrześcijańskimi na całym świecie, w sposób szczególny w ekumeniczną sieć „Razem dla Europy”, 

powierzając Bogu drogę naszych Kościołów, by przyspieszyć kroku do uczty z jednego kielicha. 

Ottmaring, 21 lutego 2017 
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