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Zrobi? miejsce bli?niemu

12 wrze?nia zako?czy?o si? spotkanie odpowiedzialnych Ruchu Focolari z ca?ego ?wiata.
Odby?o si? ono w formie wideo-konferencji. W normalnych warunkach by?by to ostatni dzie?
kadencji aktualnej prezydent Marii Voce. Ale w obecnych czasach – które z normalno?ci? maj?
niewiele do czynienia – konieczne by?o przed?u?enie kadencji prezydent. Z powodu pandemii
COVID-19 Zgromadzenie Generalne, które ma równie? za zadanie wybór ca?ego zarz?du
Ruchu Focolari, zosta?o prze?o?one z wrze?nia 2020 r. na rok 2021 (24 stycznia–7 luty).
Jak przemieni? ten czas oczekiwania w czas ?aski? Takie pytanie zosta?o postawione na
pocz?tku spotkania odpowiedzialnych i by?o jego my?l? przewodni?. Odpowiedzia?a na nie
krótko Maria Voce: „Jeste?my powo?ani do ?wiadczenia o tym, ?e mo?liwe jest budowanie
relacji trynitarnych! Oznacza to po prostu, ?e ka?dy robi wszystko, aby na pierwszym miejscu
postawi? bli?niego”. W czasie wideo-konferencji dzielono si? owocami ?ycia wspólnot Ruchu
Focolari w ró?nych zak?tkach ?wiata. Pokaza?o to ich zaanga?owanie, by konkretnie
odpowiedzie? na wyzwania, jakie niesie ze sob? pandemia. Brak mo?liwo?ci spotykania si?
osobi?cie w ostatnich miesi?cach spowodowa? znacz?cy wzrost spotka? online. Okaza?o si?,
?e cz?sto gromadzi?o si? na nich wi?cej ni? dotychczas osób i przekraczane by?y granice
terytorialne i ró?norodne ograniczenia wywo?ane sytuacj? pandemii. Trudno?ci ekonomiczne
sk?oni?y do poszukiwania nowych rozwi?za?. By?y te? impulsem do bardziej skromnego i
zrównowa?onego stylu ?ycia i rozwijania lepiej dostosowanych struktur. Ponadto klimat rosn?cej
niepewno?ci osobistej i wspólnotowej by? impulsem do nowego wyboru ?ycia ewangelicznego
w perspektywie ?wiata bardziej zjednoczonego.
Trzeciego dnia spotkania uczestnicy skupili si? na rozpocz?ciu ostatniego etapu
przygotowawczego do Zgromadzenia Generalnego 2021. Wyd?u?ony czas przygotowa? da?
cz?onkom Ruchu okazj? do bardziej aktywnego w??czenia si? w te przygotowania oraz
umo?liwi?a pod??anie bardziej synodalne. Do 24 pa?dziernika cz?onkowie Ruchu b?d? mogli
zapoznawa? si? z materia?ami ukazuj?cymi propozycje tematów, które znajd? si? w
dokumencie roboczym. Przed Bo?ym Narodzeniem uczestnicy Zgromadzenia zapoznaj? si? z
kandydaturami na prezydenta i wspó?prezydenta Ruchu Focolari. Cykl webinarów z udzia?em
ekspertów zewn?trznych otworzy mo?liwo?? dialogu na najwa?niejsze tematy. Przygotowania
zako?cz? si? w pierwszych tygodniach stycznia prac? w grupach uczestników Zgromadzenia.
Joachim Schwind
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