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Dialog i relacje
Ojciec Marmann by? kluczow? postaci? ruchu powsta?ego w 1914 roku w Niemczech. Urodzi? si? w
Berlinie w 1937 roku, by? najstarszym z trzech braci. Po studiach filozoficznych i teologicznych
przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie w 1963 r. w Kolonii, kontynuowa? dalsze studia w Tybindze i
Ratyzbonie. W 1973 r. Uko?czy? doktorat pod kierunkiem ówczesnego prof. Josefa Ratzingera.
Zwi?zek papie?a Benedykta z by?ymi uczniami trwa? przez ca?e ?ycie, tak te? by?o w przypadku ojca
Marmanna. Spotykali si? co roku – cz?sto w Centrum Mariapoli w Castelgandolfo - by pog??bia?
aktualne tematy teologiczne.
W kontek?cie ?wi?ce? ks. Marmann pozna? Ruch Szensztacki i jego za?o?yciela, ks Josefa
Kentenicha, który wówczas by? jeszcze na emigracji w Milwaukee (USA), o czym zadecydowa?y
w?adze ko?cielne. Po osobistym spotkaniu z nim, ojciec Marmann postanawia przy??czy? si? do
„Instytutu ?wieckiego Ojców Szensztat i staje si? duchowym ojcem ga??zi dziewcz?t. Potem
anga?owa? si? w duszpasterstwo ksi??y, rodzin i matek, a od 1983 do 1991 roku sta? na czele Ruchu w
Niemczech. W 1990 r. Ojcowie Szensztaccy wybrali go na prze?o?onego generalnego, co wi?za?o si? z
przewodniczeniem prezydium generalnemu.
Ojciec Marman wykonuje swoje zadanie z wielk? otwarto?ci? na dialog i uwag? na relacje zarówno
wewn?trz, jak i na zewn?trz ruchu. Jego zaanga?owanie na rzecz jedno?ci w dziele ojca Kentenicha
rozszerza si? w sposób naturalny na komuni? z innymi ruchami: najpierw w Ko?ciele w Niemczech, a
nast?pnie w w sposób szczególny w sieci „Razem dla Europy”. Rodz? si? relacje g??bokiej przyja?ni i
duchowej jedno?ci z przedstawicielami innych ruchów w tym z Helmutem Niklasem z YMCA w
Monchium, Andrea Riccardim ze Wspólnoty Sant'Egidio i Chiar? Lubich.
Trudno zapomnie? wizyt? Chiary Lubich i Andrea Riccardiego w Szensztat, w dniu 10 czerwca 1999
roku, kiedy to na grobie ks Kentenicha, z ojcem Marmannem i innymi cz?onkami Szensztat odnowiono
„pakt mi?o?ci wzajemnej”.
Ojciec Marmann nigdy nie przesta? anga?owa? si? w komuni? Ruchów Chrze?cija?skich, nawet
wówczas, gdy zako?czy? swoj? s?u?b? jako prezydent.
Joachim Schwind
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