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nazwany «programem» tego ponty(katu. Chodzi o misyjno'& w sensie poci!gania”.

Kardyna! Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Jego "wi!tobliwo'ci
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! WPROWADZENIE

Ks. Julián Carrón

„W biegu, aby Go pochwyci&”1. Komu z nas nie podoba!oby si" by& tutaj dzi' 
wieczorem z tak( sam( twarz(: otwart(, pe!n( napi"cia, pragnienia i zdumienia, jak 
twarze Piotra i Jana, kiedy w poranek wielkanocny biegli do grobu?2. Kto z nas nie 
pragn(!by by& tutaj z owym napi"ciem szukania Chrystusa, jakie dostrzegamy w 
ich twarzach, z sercem pe!nym oczekiwania, by Go znowu znale$&, by Go ponow-
nie zobaczy&, aby pozwoli& si" poci(ga&, zafascynowa& tak, jak pierwszego dnia? 
Ale kto z nas tak naprawd" si" spodziewa, %e co' podobnego mo%e si" wydarzy&?

Jak kiedy' uczniowie, tak teraz my z trudem dajemy kredyt zaufania or"dziu 
kobiet, czyli z trudem uznajemy ów najbardziej zadziwiaj(cy fakt historyczny, da-
jemy mu miejsce w nas, go'cimy go w sercu, aby nas przemieni!. Tak%e my, podob-
nie jak i oni, potrzebujemy tego, by na nowo by& pochwyconymi, aby obudzi!a si" 
w nas ca!a nostalgia za Nim. 

A zatem wspólnie b!agajmy Ducha )wi"tego, by na nowo w ka%dym z nas 
obudzi! oczekiwanie na Niego, pragnienie Jego.

Przyb!d* Duchu "wi#ty

Witajcie!
Pozdrawiam ka%dego z was, którzy tu jeste'cie obecni; pozdrawiam wszystkich 
przyjació!, którzy !(cz( si" z nami drog( satelitarn( i tych wszystkich, którzy te 
Rekolekcje b"d( prze%ywa& w najbli%szych tygodniach.   

Dwa fakty naznaczy!y nasz( wspóln( drog" w ostatnich miesi(cach: Dzie* 
inauguracji roku i moja audiencja u papie%a Franciszka.

W Dniu inauguracji roku postawili'my sobie dwa pytania: „Jak %y&?” i „Po co 
jeste'my na 'wiecie?”. Stawiaj(c sobie te pytania zobaczyli'my przy tej okazji, %e 

1  Por. Flp 3, 12.
2  Przyjrzyjmy si" obrazowi Eugène Burnand (1850-1921): Uczniowie Piotr i Jan biegn!cy do grobu w poranek 
zmartwychwstania (Obraz olejny z 1898 r., znajduj(cy si" w Musée d’Orsay w Pary%u).
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najbardziej potrzebujemy tego, by'my coraz pe!niej stawali si" pierwotn(, a nie 
reaktywn( obecno'ci(. Przypomina! nam ksi(dz Giussani: „Obecno'& jest pier-
wotna, gdy wytryskuje ze 'wiadomo'ci swojej to%samo'ci oraz z mi!o'ci do niej i 
w tym znajduje swoj( konsystencj"”3.

Od tamtego czasu min"!o wiele miesi"cy, w których liczne wydarzenia rzu-
ca!y nam wyzwania. Co si" wydarzy!o w obliczu prowokacji, których rzeczy-
wisto'& nam nie szcz"dzi!a? Te dni s( cenn( okazj(, by zobaczy& w jaki sposób 
zwery+kowali'my propozycj" postawion( nam na pocz(tku roku. Czy starcie 
si" z owymi wyzwaniami przyczyni!o si" do ukazania si" naszej oryginalno'ci? 
Czy zdo!ali'my zwery+kowa& nasz( konsystencj" czy te% dali'my si" poci(gn(& 
przez powszechn( mentalno'&, nie b"d(c w stanie przekroczy& pozycji reak-
tywnej?

Audiencja u papie%a Franciszka, której tre'& nast"pnie zawar!em w li'cie skie-
rowanym do Bractwa, od pierwszego momentu pokaza!a to, co le%y na sercu Ojcu 
)wi"temu jako pasterzowi ca!ego Ko'cio!a. I nie wydaje mi si" rzecz( zbyteczn(, 
by powróci& do tego na pocz(tku tych naszych Rekolekcji.

A co le%y na sercu Papie%owi? Powiedzia! nam to charakterystycznym dla siebie 
zwi"z!ym stylem: nowa ewangelizacja, czyli pilna potrzeba „budzenia w sercach i 
umys!ach ludzi nam wspó!czesnych %ycia wiary. Wiara jest darem Boga, ale wa%ne 
jest, aby'my my chrze'cijanie pokazywali, jak w konkretny sposób prze%ywamy 
wiar" poprzez mi!o'&, zgod", rado'&, cierpienie, poniewa% to budzi pytania, takie 
same jak u pocz(tku drogi Ko'cio!a: dlaczego oni %yj( w taki sposób? Co ich 
do tego przynagla? S( to pytania prowadz(ce do serca ewangelizacji, która jest 
'wiadectwem wiary i mi!o'ci. Tym, czego potrzebujemy, zw!aszcza w tych cza-
sach, to wiarygodni 'wiadkowie, którzy %yciem, a tak%e s!owem, ukazuj( Ewan-
geli", wzbudzaj( poci(g do Jezusa Chrystusa, do pi"kna Boga […]. Potrzebni s( 
chrze'cijanie, którzy uka%( wspó!czesnym ludziom mi!osierdzie Bo%e, Jego czu!o'& 
wobec ka%dego stworzenia”4.

Tym, zatem, co Papie%owi le%y na sercu jest misja. „Nowa ewangelizacja jest 
nowym ruchem w stron" tego, kto zagubi! wiar" i g!"boki sens %ycia. Ta dyna-
mika jest cz"'ci( wielkiej misji Chrystusa: przynoszenia %ycia 'wiatu, przynoszenia 
ludzko'ci mi!o'ci Ojca. Syn Bo%y «opu'ci!» swoj( Bosk( kondycj" i wyszed! nam 
naprzeciw. Ko'ció! znajduje si" wewn(trz tego ruchu, ka%dy za' chrze'cijanin jest 
wezwany, by wychodzi& do innych, by dialogowa& z tymi, którzy nie my'l( tak jak 
my, z tymi, którzy wierz( inaczej albo s( niewierz(cy. Spotyka& si" ze wszystkimi, 
poniewa% wszystkich nas !(czy to, %e zostali'my stworzeni na obraz i podobie*stwo 
3  L. Giussani, Dall’utopia alla presenza (1975-1978) [Od utopii do obecno'ci (1975-1978)], BUR, Mediolan 
2006, s. 52.
4  Franciszek, Przemówienie do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, 
14 pa$dziernika 2013 r., nr 1.
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Rekolekcje Bractwa

Bo%e. Mo%emy wychodzi& do wszystkich bez strachu i bez rezygnowania z tego, do 
czego przynale%ymy”5. 

Papie% wskaza! wyra$nie tak%e metod": przywo!anie do tego, co istotne. Pój-
'cie „a% po najdalsze peryferie egzystencji”, pisze, „wymaga zaanga%owania [...], 
by przywo!a& do tego, co istotne i co skoncentrowa$oby si# nale%ycie na tym, co 
istotne, czyli na Jezusie Chrystusie. Nie trzeba gubi& si" w wielu drugorz"dnych i 
powierzchownych sprawach, nale%y skoncentrowa& si" na podstawowej rzeczywi-
sto'ci, któr( jest spotkanie z Chrystusem, z Jego mi!osierdziem, z Jego mi!o'ci( – i 
kocha& braci tak, jak On nas umi!owa!. To „popycha nas tak%e do wst"powania 
na nowe drogi, z odwag(, bez skostnienia! Mogliby'my zada& sobie pytanie: jak 
wygl(da duszpasterstwo w naszych diecezjach i para+ach? Czy uwidacznia to, co 
istotne, to znaczy Jezusa Chrystusa?”6.

W Li'cie do Bractwa po audiencji u Papie%a napisa!em: „Prosz" Was, by'my 
odnie'li do nas samych, zw!aszcza do nas – bo tylko po to narodzili'my si", o czym 
'wiadczy ca!e %ycie ksi"dza Giussaniego – pytanie Papie%a Franciszka: czy ka%dy 
z nas, ka%da wspólnota naszego Ruchu «czyni widzialnym to, co istotne, to zna-
czy Jezusa Chrystusa?»”7. Czy w obliczu okoliczno'ci historycznych, przez które 
Tajemnica rzuci!a wyzwanie ka%demu z nas, uczynili'my widzialnym to, co jest 
istotne albo rozproszyli'my si" na wiele drugorz"dnych i powierzchownych spraw?

Swoim przywo!ywaniem do tego, co istotne Ojciec )wi"ty wskazuje nam to, 
na co on patrzy, by odpowiada& na wyzwanie do %ycia wiar( w dzisiejszym 'wiecie. 
Przywo!anie do tego, co istotne, jest decyduj(cym wskazaniem metody.

St(d te% podstawow( kwesti( jest to: co dla nas jest istotne? Istotne jest to, co 
odpowiada na pytanie: „jak %y&?”. A zatem, co jest istotne dla ka%dego z nas? Dla-
tego nie ma pytania w!a'ciwszego od tego – w!a'nie z powodu jego radykalizmu 
– na pocz(tku naszych Rekolekcji. „Nikt nie mo%e dwom panom s!u%y&, gdy% albo 
jednego b"dzie nienawidzi!, a drugiego mi!owa!, albo z jednym b"dzie trzyma!, a 
drugim wzgardzi”8. Te s!owa  Jezusa mówi( nam, %e ka%dy z nas mo%e potwierdzi& 
tylko jedn( rzecz jako ostateczn(, gdy% jest to nieuchronne dla jedno'ci naszego 
ludzkiego „ja”. Z tego powodu, w obliczu prowokacji %ycia, ka%dy jest zmuszony 
do podj"cia decyzji co dla niego jest najwa%niejsze, na czym mu zale%y bardziej ni% 
na czymkolwiek innym. Starcie z okoliczno'ciami nie pozwala nam  przed tym 
uciec i przynagla nas do ujawnienia tego, co mamy najdro%szego.

Jak mo%emy bez pomy!ki uchwyci& to, co dla nas jest istotne? Metody od sa-
mego pocz(tku uczy! nas ksi(dz Giussani: uchwyci& siebie w dzia!aniu, w do'wiad-

5  Tam%e, nr 2.
6  Tam%e, nr 3.
7  J. Carrón, List do Bractwa, 16 pa$dziernika 2013 r.
8  Mt 6, 24.
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czeniu. Albowiem „czynniki stanowi(ce cz!owiecze*stwo postrzega si" tam, gdzie 
s( one zaanga%owane w dzia!anie – w przeciwnym razie nie s( do uchwycenia […]; 
im bardziej kto' jest zaanga%owany w %ycie, tym bardziej mo%e uchwyci&, nawet w 
szczegó!owym do'wiadczeniu, stanowi(ce go czynniki. ,ycie jest tkank( wydarze* 
i spotka*, które prowokuj( 'wiadomo'&, wywo!uj(c w niej ró%nego typu problemy, 
przy czym problem to nic innego jak dynamiczny wyraz reakcji na spotkanie. ,ycie 
zatem jest splotem problemów, tkank( reakcji na mniej lub bardziej prowokacyjne 
spotkania. Sens %ycia – lub spraw zwi(zanych z %yciem i dla niego znacz(cych – jest 
celem mo%liwym do osi(gni"cia tylko dla kogo', kto powa%nie traktuje %ycie, tzn. 
wydarzenia i spotkania, dla kogo', kto jest zaanga%owany w problemy %yciowe. By& 
zaanga%owanym w %ycie nie oznacza przesadnego anga%owania si" w jaki' jeden lub 
drugi jego aspekt: zaanga%owanie w %ycie nigdy nie jest cz(stkowe. Anga%owanie si" 
w taki czy inny aspekt %ycia, je'li nie jest prze%ywane jako pochodz(ce z ca!o'cio-
wego zaanga%owania w %ycie, mo%e sta& si" pozbawion( równowagi fragmentarycz-
no'ci(, obsesj( lub histeri(. Przypomina mi si" powiedzenie Chestertona: «b!(d jest 
ob!(kan( prawd(»”. St(d te% „warunkiem odkrycia w nas istnienia i natury tak no-
'nego i decyduj(cego czynnika jak zmys! religijny, jest zaanga%owanie w ca!o'& %ycia, 
obejmuj(cego wszystko: mi!o'&, nauk", polityk", pieni(dze, a% po posi!ek i spoczy-
nek, bez zapominania o czymkolwiek: o przyja$ni, nadziei, przebaczeniu, z!o'ci czy 
cierpliwo'ci. W ka%dym bowiem ge'cie stawiamy krok ku swemu przeznaczeniu”9.

A zatem, co si" dzieje, kiedy kto' anga%uje si" we wszystkie czynniki %ycia, w ca!e 
%ycie? Im bardziej cz!owiek %yje, tym bardziej jego oczom objawia si" prawdziwa 
natura jego potrzeby. A im lepiej odkrywamy nasze wymogi, tym pe!niej u'wia-
damiamy sobie, %e nie mo%emy ich zaspokoi& – ani my sami, ani nie mog( tego 
uczyni& inni, ludzie tacy jak my, i tacy sami  jak my biedacy. „Poczucie bezsilno'ci 
towarzyszy ka%demu prawdziwemu do'wiadczeniu cz!owiecze*stwa. I w!a'nie to 
poczucie bezsilno'ci rodzi samotno'&. Prawdziwa samotno'& nie pochodzi z faktu, 
%e jeste'my sami w sensie +zycznym, ale z odkrycia, %e nasz podstawowy problem 
nie mo%e znale$& odpowiedzi w nas  samych lub w innych. Mo%na z pewno'ci( 
powiedzie&, %e poczucie samotno'ci rodzi si" w samym sercu ka%dego powa%nego 
zaanga%owania we w!asne cz!owiecze*stwo”10. 

Dlatego w!a'nie to poczucie bezsilno'ci, w którym ostatecznie zasadza si" 
samotno'& i której ka%dy z nas do'wiadcza w %yciu, jest tym, co musi znale$& 
odpowied$. Bez niej bowiem wszystko inne jest tylko odwracaniem uwagi, roz-
proszeniem. 

Jeste'my sami z nasz( potrzeb(, jak to dokumentuj( liczne pytania, które po-
jawi!y si" w ostatnich miesi(cach. Otó%, je'li taka w!a'nie jest nasza sytuacja, to co 

9  L. Giussani, Zmys$ religijny, Pallottinum, Pozna* 2000, s. 64-65.
10  L. Giussani, Do'wiadczenie jest drog! do prawdy, Jedno'&, Kielce 2003, s. 86.
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pozwala nam sta& na nogach? Innymi s!owy: czym jest to co' istotnego, czego nam 
potrzeba, aby %y& jak ludzie [po ludzku], zgodnie z ca!( g!"bi( naszej egzystencji? 
Czym jest dla nas to co' istotnego? Nie ma innego sposobu, aby poj(& co dla nas 
jest istotne, jak uchwycenie tego w do'wiadczeniu, sk(d oczekujemy odpowiedzi 
na potrzeb" %ycia. 

Z powodu wychowania, które otrzymali'my udzielenie natychmiastowej od-
powiedzi: dla nas istotny jest Chrystus, istotna jest Jego obecno'&, mo%e by& czym' 
!atwym lub wr"cz oczywistym. Nie sposób jednak za!atwi& tego w tak prosty spo-
sób, poniewa% nie wystarcza odpowied$ automatyczna. Wielokrotnie bowiem, 
obserwuj(c siebie w dzia!aniu, musimy ust(pi& wobec oczywisto'ci, %e to co' istot-
nego dla nas jest ca!kiem gdzie indziej. 

Kryterium, aby to odkry&, podaje nam 'wi"ta Ewangelia: „Gdzie jest twój 
skarb, tam b"dzie i serce twoje”11. To tutaj otwiera si" dystans pomi"dzy intencj(, 
by Chrystus by! kim' istotnym w %yciu, a zaskoczeniem, %e w do'wiadczeniu bar-
dzo cz"sto tak nie jest. I tu wy!ania si" ró%nica pomi"dzy zamiarem [intencj(] a 
do'wiadczeniem. I mo%emy zatem odkry&, %e nawet w dobrej wierze, tym czym' 
istotnym wcale nie jest Chrystus, ale jest nim co' innego; a sk!onili'my si" ku 
temu czemu' innemu mo%e nawet w imi" tego, co istotne, co nie przestajemy 
cytowa& w naszych wypowiedziach.

Zrozumienie tego, o czym mówimy, jest decyduj(ce, aby natychmiast nie zredu-
kowa& tego wszystkiego do problemu naszych b!"dów b(d$ naszych codziennych s!a-
bo'ci, do naszych niekonsekwencji moralnych. Gdy podkre'la si" dystans pomi"dzy 
zamiarem a do'wiadczeniem zasadnicz( spraw( nie jest przede wszystkim spójno'& 
[konsekwencja], to ile razy pope!nili'my b!(d, ale to, co tak naprawd" nas okre'la, 
nawet wtedy, gdy pope!niamy b!"dy; czyli zasadnicz( spraw( jest tre'& samo'wiado-
mo'ci, to co jest rzeczywistym punktem konsystencji, za czym faktycznie pod(%amy 
i co kochamy w dzia!aniu, co dla nas rzeczywi'cie jest istotne. Mo%na bowiem by& 
niekonsekwentnym, a równocze'nie skoncentrowanym na tym, co istotne, jak dziecko 
– o którym tak cz"sto mówi! ksi(dz Giussani – które rozrabia na wszystkie mo%liwe 
sposoby, które po stokro& razy na dzie* doprowadza do szale*stwa swoj( mam", ale 
w centrum jego spojrzenia jest tylko ona, mama, i biada, gdyby próbowano je od niej 
zabra&! Krzycza!oby, by!oby zrozpaczone. 

Przepa'& mi"dzy zamiarem [intencj(] a do'wiadczeniem nie ma nic wspólnego 
z dysproporcj( pomi"dzy teori( a jej zastosowaniem; wskazuje tylko na to, %e tre-
'ci( 'wiadomo'ci i mi!o'ci „w istocie” jest  (sta!o si") co' innego, niezale%nie od 
spójno'ci czy niespójno'ci etycznej. Jakby to powiedzie&, nawet nie zdaj(c sobie z 
tego sprawy, ju% zmienili'my pozycj", przenie'li'my nasze spojrzenie gdzie indziej, 
skupili'my si" na czym' innym (to, co istotne nie zosta!o zanegowane, ale prze-

11  Mt 6, 21.
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kszta!ci!o si" w jakie' a priori [odgórne za!o%enie], w jaki' postulat b"d(cy poza 
nami, który nie okre'la tego, kim jeste'my, nie okre'la naszej to%samo'ci i naszej 
twarzy w dzisiejszym 'wiecie). 

Nasza historia w niektórych swoich momentach – jak to zobaczymy jutro – 
pokaza!a nam to niesamowicie wyra$nie. Obecnie wystarczy jedynie przypomnie& 
sobie, co powiedzia! nam ksi(dz Giussani, a do czego nawi(zali'my na pocz(tku 
roku: „Projekt zast(pi! obecno'&”12, a my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Co pozwala nam patrze& na wszystko, wr"cz na nasze b!"dy, nawet na nasz brak sa-
mo'wiadomo'ci, bez l"ku, b"d(c wolnymi od pokusy usprawiedliwiania si" (jak celnicy, 
którzy udawali si" do Jezusa, poniewa% tylko przy Nim mogli by& sob( bez konieczno'ci 
negowania czegokolwiek w sobie samych; dlatego te% szukali Go, dlatego odczuwali po-
trzeb" powracania do Niego, po to, by w ko*cu by& sob()? Pewno'& Jego przymierza, 
pewno'&, %e On nawet nasze b!"dy uczyni okazj(, by'my mogli odkry& Jego odmienno'&, 
to, kim On jest. Pewno'& takiej mi!o'ci okre'la przymierze, jakie Bóg zawar! z nami, jak 
o tym wspomina prorok Izajasz: „Tak mówi Pan: «Gdy nadejdzie czas mej !aski, wys!u-
cham ci", w dniu zbawienia przyjd" ci z pomoc(. A ukszta!towa!em ci" i ustanowi!em 
przymierzem dla ludu, aby odnowi& kraj, aby rozdzieli& spustoszone dziedzictwa, aby 
rzec wi"$niom: ‘Wyjd$cie na wolno'&!’ [marniej(cym] w ciemno'ciach: ‘Uka%cie si"!’. 
Oni b"d( si" pa'li przy wszystkich drogach, na ka%dym bezdrzewnym wzgórzu b"dzie 
ich pastwisko. Nie b"d( ju% !akn(& ni pragn(&, i nie porazi ich wiatr upalny ni s!o*ce, 
bo ich poprowadzi Ten, co si" lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskaj(cych zdrojów. 
Wszystkie me góry zamieni" na drog" i moje go'ci*ce wznios( si" wy%ej. Oto ci przycho-
dz( z daleka, oto tamci z Pó!nocy i z Zachodu, a inni z krainy Sinitów». Zabrzmijcie we-
selem, niebiosa! Raduj si", ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem 
Pan pocieszy! swój lud, zlitowa! si" nad jego biednymi”13.

Wobec takiej preferencji my jednak rzucamy Panu wyzwanie nasz( gadanin(: 
„Mówi! Syjon: «Pan mnie opu'ci!, Pan o mnie zapomnia!»”14. Jak%e cz"sto tak 
w!a'nie my'limy! Na tego typu prowokacj" Pan móg!by zareagowa& podobnie jak 
my, z typow( dla nas reaktywno'ci(, z!oszcz(c si" na nas. On jednak zaskakuje 
nas swoj( ca!kowicie pierwotn(, niedaj(c( si" zredukowa&, obecno'ci(. Zamiast 
pozwoli& si" okre'li& przez nasz( gadanin", przez to, co o Nim mówimy i my'limy, 
korzysta z okazji, by po raz kolejny pokaza& swoj( inno'&, rzucaj(c w niesamowity 
sposób wyzwanie naszemu rozumowi: „Czy% mo%e niewiasta zapomnie& o swym 
niemowl"ciu, ta, która kocha syna swego !ona? A nawet, gdyby ona zapomnia!a, 
Ja nie zapomn" o tobie”15. 

12  L. Giussani, Dall’utopia alla presenza (1975-1978) [Od utopii do obecno'ci], dz. cyt., s. 64.
13  Iz 49, 8-13.
14  Iz 49, 14.
15  Iz 49, 15.

Pi!tek, wieczorem
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Czym by!oby nasze %ycie, gdyby'my nie mogli wci(% na nowo s!ysze& tych 
s!ów? I oto w!a'nie Jego wierno'& jest t(, która pozwala nam patrze& na wszystko, 
która pozwala nam godzi& si" na to, aby Jego obecno'& mog!a wkroczy& w nasze 
%ycie i która jako jedyna jest w stanie zmniejsza& ów dystans mi"dzy zamiarem a 
do'wiadczeniem, poniewa% czyni mo%liwym dla nas owo do'wiadczenie jedno'ci 
%ycia, które by!o udzia!em celników, kiedy spotykali Jezusa. Dlatego do Niego 
wracali, podobnie jak i my powracamy, maj(c nadziej" us!ysze& na nowo „owo 
s!owo, które […] mnie wyzwoli”, dzi"ki nadziei, jak( On […] obudzi! we mnie”16.

I to jest w!a'nie owa jedno'& %ycia, jakiej wszyscy pragniemy: „Doros!ym jest 
ten, kto osi(gn(! jedno'& %ycia, 'wiadomo'& swego przeznaczenia, jego znaczenia, 
energi" przylgni"cia”17. I to jest w!a'nie to, czego wszyscy chcemy: takiej jedno'ci 
%ycia. Tylko w ten sposób b"dziemy mogli by& naprawd" sob( i tylko tak nasza 
obecno'& b"dzie mog!a by& obecno'ci( po%yteczn( dla nas i dla innych. Jak wspo-
mina! ksi(dz Giussani w pewnym momencie naszej historii – a by! to rok 1977 
– „W tych ostatnich latach stali'my si" naprawd" o+ar( zarozumia!o'ci Ruchu 
jako recepty [panaceum] dla Ko'cio!a i W!och. Lecz […] je'li Ruch nie jest decy-
duj(cym, roz'wietlaj(cym moje problemy do'wiadczeniem wiary nie mo%e tak%e 
by& propozycj( dla innych”18. Dlatego ksi(dz Giussani pragn(!, aby wiara stawa!a 
si" do'wiadczeniem i ci(gle nas uczy!, %e drog( do osi(gni"cia tego jest nic innego, 
jak czynienie wiary aktem osobistym (personalizacja wiary). „Nadszed! moment 
personalizacji […] nowego wydarzenia zrodzonego w 'wiecie, czynnika nowego 
protagonizmu historii, jakim jest Chrystus, we wspólnocie z tymi, których da! 
Mu Ojciec”. […] Ksi(dz Giussani podkre'la, %e jest to problem do'wiadczenia: 
„Pierwsz( rzecz(, w której winni'my sobie nawzajem pomaga& jest potwierdzanie, 
%e zasad( wszystkiego jest do'wiadczenie […]. W poj"ciu do'wiadczenia zawiera 
si" próbowanie, które jest os(dzane”19. 

Je'li wiara nie staje si" osobistym do'wiadczeniem nie ma miejsca na misj", my 
natomiast stajemy si" zarozumia!ymi s"dziami wszystkiego. Dlatego propozycja 
przechodzi przez moje odmienione cz!owiecze*stwo, a „poryw misyjny staje si" 
wdzi"czno'ci(, w przeciwnym razie by!by jedynie zarozumia!o'ci(”20. To pozwala 
zrozumie&, %e jedyn( w!a'ciw( postaw( dzisiaj jest 'wiadectwo, do czego przywo-
!uje nas Papie%. T" racj" przypomina! nam równie% ksi(dz Giussani: „W spo!ecze*-
stwie takim jak nasze nie sposób stworzy& czegokolwiek inaczej jak tylko poprzez 

16  Zob. C. Chie-o, „Ballada starego cz!owieka” oraz „Monolog Judasza”, w: Canti [Pie'ni], Società Coop. 
Nuovo Mondo, Milano 2012, s. 218 i 230.
17  Fraternitá di Comunione e Liberazione (FCL), Archivio storico del Movimento Comunione e Liberazione 
(AMCL), fasc. CL/81, „Consiglio 18/19 giugno 1977”.
18  FCL, AMCL, fasc. CL/85, „Centro 17.11.77. Sintesi”.
19  A. Savorana, Vita di don Giussani
20  FCL, AMCL, fasc. CL/85, „Centro 17.11.77. Sintesi”.
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%ycie: nie ma takiej struktury, organizacji lub inicjatywy, które by si" osta!y. I 
w!a'nie dlatego jedynie odmienione i nowe %ycie potra+ zrewolucjonizowa& struk-
tury, inicjatywy, relacje, mówi(c krótko – wszystko. A %ycie jest moje, niereduko-
walnie moje”21. To zdanie jest przepi"kne! 

Potrzebne jest %ycie! Dialektyka nie wystarcza. A przecie% ci(gle nie brak ludzi, 
którzy s(dz(, %e 'wiadectwo, czyli %ycie, do'wiadczenie %ycia jest jakim' wybo-
rem „osób !atwo ust"puj(cych [wycofuj(cych si"]”, czym' bardzo osobistym i we-
wn"trznym, jakim' uzasadnieniem braku zaanga%owania. Nic bardziej b!"dnego. 
)wiadectwo, w rzeczywisto'ci, jest najbardziej wymagaj(cym wyborem, poniewa% 
domaga si" znacznie pe!niejszego zaanga%owania ni% jakakolwiek inna opcja. Ono 
domaga si" od nas wszystkiego [ca!ych nas], a nie tylko pewnego kawa!ka czasu, 
jaki zdecydujemy si" po'wi"ci& dla jakiego' projektu. )wiadectwo jest dla ludzi, 
którzy chc( %y& na wy%ynach swojego cz!owiecze*stwa; domaga si", aby'my byli 
obecni w ca!ej pe!ni, gdy wychodzimy na spotkanie drugiego cz!owieka, nios(c 
mu absolutn( nowo'& w tak radykalny sposób, by móg! on si" przebudzi& w ca!ym 
swoim cz!owiecze*stwie, od cz!owieka do cz!owieka. „Bóg zbawia cz!owieka za 
po'rednictwem cz!owieka”22, czytali'my na Szkole Wspólnoty. Potrzebne jest ca!e 
moje cz!owiecze*stwo. Potrzebny jest ca!y ból naszej przyjació!ki Nataszy w obli-
czu jej dziecka, aby móc powo!a& do %ycia nowy oddzia! patologii prenatalnej, a 
nie tylko konferencje pro life. )wiadectwo nie oznacza usytuowania si" na obrze-
%ach lub wycofanie si" z walki; ono wymaga zaanga%owania ca!ego mojego cz!o-
wiecze*stwa: energii, uczucia, inteligencji, czasu, jedno'ci %ycia. Nie jest to %aden 
spirytualizm! Có% to ma wspólnego z powierzeniem si" jakiemu' ekspertowi: zmo-
bilizujmy si"  i w drog"!   

Oto dlaczego nacisk na to, by czyni& wiar" aktem osobistym jest naciskiem na 
ów punkt $ród!owy, z którego mo%e wy!oni& si" owa inno'& sprawiaj(ca, %e sta-
jemy si" obecno'ci(, uzdalniaj(c nas do dawania oryginalnego 'wiadectwa w spo-
!ecze*stwie. Kto nie odczuwa potrzeby takiego 'wiadectwa? Odpowiedzialno'&, 
do której wezwa! nas Papie% mo%emy podj(& tylko w takiej mierze, w jakiej nie 
uwa%amy z góry za oczywiste, %e jeste'my podmiotem (tzn. s(dzimy, %e jeste'my 
'wiadkami ju% przez sam fakt, %e o tym mówimy), ale zgadzaj(c si" na przemie-
rzenie tej drogi, która uczyni z nas 'wiadków, wed!ug Bo%ego zamys!u, jak On 
zechce. Rol( Ruchu  wi"c – powiada ksi(dz Giussani – jest to, by nam w tym 
pomaga&, i tyle, ma on nam pomaga& by& sob(.

„Droga do prawdy jest do'wiadczeniem”. Tak w!a'nie by!o zawsze. „W poj"ciu 
rozwoju rozgrywa si" ca!e %ycie osobiste Newmana. To wydaje mi si" by& oczywiste w 

21  Movimento, „regola” di libertà [Ruch „regu!(” wolno'ci], „Litterae Communionis CL”, listopad 1978, s. 44.
22  L. Giussani,  Chrze'cija)stwo jako wyzwanie. U *róde$ chrze'cija)skiego roszczenia, Pallottinum, Pozna* 
2002, s. 165.

Pi!tek, wieczorem
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jego s!ynnym stwierdzeniu, zawartym w znanej ksi(%ce O rozwoju doktryny chrze'ci-
ja)skiej: «,y& tu na ziemi oznacza zmienia& si", za' doskona!o'& jest wynikiem wielu 
przemian», napisa! Newman we wspomnianym dziele. I w!a'nie Joseph Ratzinger cy-
tuje to zdanie, id(c dalej: «Newman w ci(gu swojego %ycia by! cz!owiekiem, który sta! 
si" konwertyt(, który si" przemieni!, i w taki oto sposób na zawsze pozosta! sob(, wci(% 
bardziej i pe!niej stawa! si" sob(. Przychodzi mi tu na my'l posta& 'w. Augustyna, jak%e 
podobna do postaci Newmana. Augustyn, kiedy si" nawróci! w ogrodzie podalpej-
skiej wsi Cassiciacum, swoje nawrócenie pojmowa! nadal wed!ug wzorca czcigodnego 
mistrza Plotyna i +lozofów neoplato*skich. S(dzi!, %e dotychczasowe grzeszne %ycie 
zosta!o ju% de+nitywnie pokonane; nawrócony mia!by odt(d by& osob( ca!kowicie 
now( i odmienion(, a jego dalsza w"drówka winna by& nieustannym wspinaniem si" 
ku coraz czystszym wy%ynom w blisko'ci Boga. Co' podobnego jest opisane tak%e w 
+yciu Moj%esza Grzegorza z Nyssy: «Podobnie jak cia!a, zaledwie otrzymawszy pierw-
szy impuls ku ziemi, nawet bez dodatkowych przynagle*, same z siebie si" zni%aj(…; 
tak samo, tyle %e w przeciwnym kierunku, dusza, która uwolni!a si" od ziemskich 
nami"tno'ci, wznosi si" nieustannie ponad siebie, szybkim wzbijaj(cym si" w gór" 
ruchem... lotem, który szybuje ku górze». Ale prawdziwe do'wiadczenie Augustyna 
by!o inne: musia! si" on nauczy&, %e bycie chrze'cijaninem oznacza raczej pod(%anie 
coraz trudniejsz( drog(, pe!n( wzlotów i upadków. Obraz wst"powania w gór" zosta! 
zast(piony iter – drog(, w"drówk(, na której trudy %ycia znajduj( pociech" i wspar-
cie momentów 'wiat!a, jakie od czasu do czasu s( nam podarowane. Nawrócenie jest 
w"drówk(, drog(, która trwa przez ca!e %ycie. Dlatego wiara jest zawsze rozwojem, i 
w!a'nie w taki sposób jest dojrzewaniem duszy ku Prawdzie, która «jest nam bli%sza 
ni% my sami wzgl"dem siebie»”23.

To dojrzewanie dokonuje si" poprzez wszystkie okoliczno'ci %ycia: „)wiat, ze 
wszystkimi swymi trz"sieniami ziemi, jest narz"dziem Bo%ego przywo!ania do au-
tentyczno'ci i do prawdy %ycia dla wszystkich, ale szczególnie dla chrze'cijanina, 
który jest niczym stra%nik na polu 'wiata”. Niekiedy owe trz"sienia ziemi powo-
duj( zamieszanie. Jest to normalne, jak nam przypomina ksi(dz Giussani: „W 
gruncie rzeczy, z regu!y, nie sposób unikn(& pewnego rodzaju zagubienia. «)wiat 
b"dzie si" 'mia&, podczas gdy wy b"dziecie p!aka&»”24.

To wszystko, co sobie powiedzieli'my, u'wiadamia nam nasz( potrzeb". )wia-
domo'& ta jest decyduj(ca dla takiego gestu, jaki teraz rozpoczynamy, bowiem 
Rekolekcje Bractwa s( w!a'nie gestem. St(d te% oprócz lekcji i spotkania pyta*, 
jego cz"'ci( jest tak%e milczenie, 'piew, modlitwa, nade wszystko b!aganie. Uczest-
nicz(c w ge'cie takim jak ten, mo%emy go zredukowa& przez to, %e ka%dy, wed!ug 
23  J. Ratzinger, Discorso in occasione del centenario della morte del cardinale John Henry Newman [Przemówienie 
z okazji setnej rocznicy 'mierci kard. J.H. Newmana], Roma 28 aprile 1990.
24  L. Giussani, La lunga marcia della maturità [D!uga w"drówka ku dojrza!o'ci], „Tracce-Litterae 
communionis”, marzec 2008, s. 71.
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w!asnego kryterium [uznania] wybierze sobie co', w czym zechce uczestniczy& 
albo zdecyduje co wybra& z ca!ej propozycji [„pakietu”]! To tak jak by'my udali 
si" na wizyt" lekarsk(, ale potem sami zadecydowali o tym, jakie lekarstwa stoso-
wa&. Natomiast, im bardziej jeste'my 'wiadomi naszej potrzeby, tym bardziej to 
wszystko, co b"dziemy w tych dniach prze%ywali, wszystkie o+ary, które b"dziemy 
podejmowali, stan( si" wo!aniem, wo!aniem o to, aby Pan si" nad nami ulitowa!. 
A zatem b!agajmy Go!

Pi!tek, wieczorem



MSZA !WI"TA
Liturgia Mszy 'w.: Mdr 2, 21.12-22; Ps 33 (34); J 7, 1-2. 10.25-30

HOMILIA KS. STEFANO ALBERTO

W drugim rozdziale „Ksi"gi m(dro'ci” z najwy%sz( precyzj( opisana jest dynamika, 
zgodnie z któr( wszystko skupia si" na swoistej wrogo'ci wobec Chrystusa: On, 
który „chlubi si" tym, i% ma Boga za ojca. Zobaczymy czy jego s!owa s( prawdzi-
we”. 

Nie zdo!aliby'my wnikn(& w najg!"bsz( prawd" naszego %ycia, gdyby'my nie 
uznali tego, co Szko!a Wspólnoty nazywa „instynktownym oporem” wobec Chry-
stusa, prawdziwego Boga i prawdziwego cz!owieka. Ten nasz opór niekoniecznie 
przejawia si" jako otwarty bunt, raczej przyjmuje form" pow(tpiewania tych, któ-
rzy wobec Jezusa mówili: „Wiemy, sk(d ten cz!owiek pochodzi, znamy go”. Opór, 
z powodu którego nale%y czuwa&, %ebra&, uczy& si" dotyczy tego, co my ju% wiemy 
i wobec czego nie czujemy ju% potrzeby, by da& si" pochwyci&. W obliczu tego, co 
jest najbardziej podst"pn( form( oporu, poniewa% to t!umi pragnienie szcz"'cia 
i 'wiadomo'& bycia ca!kowicie zale%nymi od Ojca, Chrystus odpowiada w!a'nie 
swoj( 'cis!( wi"zi(, jak( On ma z Ojcem: podstawa jego nieredukowalno'ci”. „Ja 
jednak nie przyszed!em sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie po-
s!a!, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie pos!a!”. 
My, którzy Go spotkali'my, spodziewamy si" Go pozna& nie za spraw( tego, co 
ju% wiemy, ale dzi"ki temu, co teraz, w tych dniach, od Niego otrzymamy. My, 
tacy jacy jeste'my, pragniemy biec, aby Go pochwyci&, a je'li jeste'my uczciwi, 
je'li jeste'my ludzcy wobec nas samych, to doskonale wiemy, %e potrzebujemy 
by& przez Niego pochwyceni. To za' bycie przez Niego pochwyconymi przybiera 
ludzk( form": jest pewnym miejscem, jest pewn( histori(, jest ludzk( obecno'ci(, 
z twarz( i g!osem.
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Sobota 5 kwietnia, rano
Na wej'cie i przy wyj'ciu:

Wolfgang Amadeusz Mozart, Koncert na fortepian i orkiestr# d-moll n. 20, K 466 
Clara Haskil, fortepian

Igor Markevitch – Orkiestra des Concerts Lamoureux
„Spirto Gentil” n. 32, Philips

Ks. Pino. „P"dz", abym te% [to] zdoby!, bo i sam zosta!em zdobyty przez Chrystusa 
Jezusa”25.

Anio$ Pa)ski

Jutrznia

! PIERWSZA MEDYTACJA
Julián Carrón

Najistotniejsze elementy dla #ycia

1. Istota rzeczy: pierwsze zanurzenie si# w sercu

„Wpatruj(c si" w g!"bi" twoich czu!ych oczu usuwa mi si" 'wiat z ca!ym jego 
piek!em”26. Czy to mo%liwe, by wpatrywanie si" w g!"bi" oczu mog!o usun(& 
piek!o? Aby móc zrozumie& to zdanie trzeba w oczach jakiej' osoby dojrze& dr%e-
nie Bytu, który w tej chwili j( stwarza. Poniewa% piek!a nie da si" usun(& tylko 
sentymentalnie, trzeba aby oczy zadr%a!y w taki sposób, by nie pozwoli!y mi za-
trzyma& si" na powierzchni dr%enia, ale abym poczu! si" przynaglony do ujrzenia 
w tym dr%eniu oczu Bytu, który je czyni, który w taki w!a'nie sposób wprawia 
je w dr%enie. My natomiast cz"sto zatrzymujemy si" tylko na powierzchni. A 
wystarczy!oby pomy'le& o tym, co nam si" wydarzy!o w chwili, gdy 'piewali'my. 

25  Flp 3, 12.
26  V. Heredia, „Ojos de cielo”, Canti [Pie'ni], dz. cyt., s. 295-296. „Wpatruj(c si" w g!"bi" twoich czu!ych oczu, 
usuwa mi si" 'wiat z ca!ym jego piek!em. Usuwa mi si" 'wiat i odkrywam niebo, kiedy zanurzam si" w twoich 
czu!ych oczach. Oczy niebia*skie, oczy niebia*skie, nie opuszczajcie mnie w trakcie lotu; oczy niebia*skie, 
oczy niebia*skie ca!e moje %ycie o tym marzy. Oczy niebia*skie, oczy niebia*skie... Gdybym zapomia! o 
tym, co prawdziwe, gdybym si" oddali! od tego, co szczere, twoje oczy niebia*skie by mi przypomnia!y, %e 
oddali!em si" od tego, co prawdziwe. Oczy niebia*skie, oczy niebia*skie... Gdyby s!o*ce, które mnie o'wieca 
zg!as!o pewnego dnia i ciemna noc zapanowa!aby nad moim %yciem, twoje oczy niebia*skie o'wieci!yby 
mnie, twoje szczere oczy, które b"d( dla mnie drog( i przewodnikiem. Oczy niebia*skie, oczy niebia*skie...”.  
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Czy usun"!o si" piek!o z naszych oczu? Czy ust(pi!y nasze l"ki, nasze niemoce i 
nasza nieumiej"tno'&, ów l"k przed nico'ci(, który wci(% na nowo pojawia si" w 
naszym %yciu? Je'li nic z tego wszystkiego si" nie wydarzy!o, je'li pozosta!o tylko 
jakie' doznanie sentymentalne, to ono nie potrwa zbyt d!ugo; a to oznacza, %e 
nie uchwycili'my ostatecznej racji tego, o czym 'piewali'my, %e nie stali'my si" 
uczestnikami tego do'wiadczenia, z którego ta pie'* si" zrodzi!a. Natomiast, kto 
sta! si" jego uczestnikiem móg! do'wiadczy& odkrycia „nieba, kiedy zanurzam si" 
w twoich czu!ych oczach”. I tylko z tego zanurzenia si" mo%e wyp!yn(& b!aganie: 
„Oczy niebia*skie, oczy niebia*skie, nie opuszczajcie mnie w trakcie lotu”. 

„Gdybym zapomia! o tym, co prawdziwe”, czyli, gdybym nie by! w stanie 
dostrzec prawdy rzeczy i „gdybym si" oddali! od tego, co szczere...”, to czego po-
trzebowa!bym? Tego, aby twoje oczy mi o tym przypomnia!y. Ale jeszcze wi"cej: 
„Gdyby s!o*ce, które mnie o'wieca, zg!as!o pewnego dnia i ciemna noc zapano-
wa!aby nad moim %yciem”, gdyby'my znale$li si" w absolutnej ciemno'ci, to czego 
by'my potrzebowali? Aby twoje oczy mnie o'wieci!y, poniewa% „twoje szczere oczy 
[...] b"d( dla mnie drog( i przewodnikiem”. Kiedy po raz ostatni w naszym %yciu, 
wpatruj(c si" w oczy najbardziej ukochanych osób, nam si" to wydarzy!o? Nie na 
zasadzie prze%ycia „poezji” czy „literatury” i nie w wymiarze sentymentalnym! Ale 
jako fakt, jako prze%yte do'wiadczenie, w tym bowiem zawarta jest ca!a metoda.

Kiedy by!em profesorem w liceum przytacza!em nast"puj(cy przyk!ad: gdyby 
jakie' dziecko uda!o si" ze swymi rodzicami do parku rozrywki, by!oby absolutnie 
zaaferowane wszystkimi otaczaj(cymi je atrakcjami, wszystko wydawa!oby mu si" 
tak fantastyczne, i% bez przerwy powtarza!oby: „Popatrz tato!”, „Popatrz na to, po-
patrz na tamto!”, absolutnie zachwycone. Ka%da atrakcja porywa!aby go, a ka%da 
rzecz, jak( by widzia!, wzbudza!aby w nim egzaltacj". Ale co by si" sta!o, gdyby w 
jakim' momencie nieuwagi owo dziecko zosta!o oddzielone od swoich rodziców 
i zosta!oby same w tym zamieszaniu, w tym wielorakim nieokre'lonym t!umie? 
To wszystko, co mia!o przed sob(, z ca!ym jego pi"knem, przemieni!oby si" w za-
gro%enie i dziecko zacz"!oby p!aka&. Wszystko doko!a by!oby takie, jak przedtem, 
wszystkie atrakcje pozosta!yby takie same, jednak%e dziecko p!aka!oby i nic z tego, 
na co patrzy!o ju% by go nie interesowa!o. Wszystko to zamieni!oby si" dla niego 
w piek!o. Co pozwoli!oby mu w jednej chwili o tym piekle zapomnie&? Dziecku 
wystarczy!oby odnala$& swoich rodziców i wszystko na nowo by si" ustabilizowa!o, 
poniewa% tylko w realcji z nimi zacz"!oby na nowo widzie& rzeczywisto'& tak(, jaka 
ona jest.

S!owa pie'ni, zatem, nie s( wyrazem jakiego' sentymentalizmu, ale opisuj( 
co' rzeczywistego: ka%dy z nas, gdyby nie móg! nieustannie spotyka& pewnego 
spojrzenia, gdyby nie trwa! w okre'lonej relacji nie by!by w stanie poprawnie pa-
trze& na rzeczywisto'&. Gdybym na moment oddzieli! si" od ciebie, towarzysza 
%ycia, nie widzia!bym ju% rzeczywisto'ci, wokó! mnie zapanowa!aby ciemna noc, 



dok!adnie jak w przypadku tamtego dziecka. Lecz czego potrzebowa!bym, gdyby 
owa „ciemna noc zapanowa!a nad moim %yciem”? Ponownie potrzebowa!bym 
„oczu niebia*skich oczu niebia*skich”, które by j( roz'wietli!y, potrzebowa!bym 
jakiego' spojrzenia, jakiej' relacji.

„By uczyni& l%ejszym to ci"%kie brzemi" naszych dni, ow( samotno'&, która 
wszystkich nas dotyka, jak samotne wyspy, aby unikn(& poczucia utraty wszyst-
kiego”27, czego potrzebuj"? „Potrzebuj" jedynie, aby' tu by!, z twoim jasnym 
spojrzeniem”. Ale o jakim jasnym spojrzeniu jest tu mowa? Jakie jasne spojrze-
nie trzeba spotka&, by cz!owiek nie mia! poczucia utraty wszystkiego? Jakiego 
jasnego spojrzenia potrzebuj", aby przezwyci"%y& samotno'&, której wszyscy do-
'wiadczamy? Jakiego jasnego spojrzenia potrzebuj", aby nie „zgubi& anio!a no-
stalgii”? To jest naprawd" niesamowite, poniewa% niejednokrotnie przebywanie 
z kim' innym jest równoznaczne z utrat( nostalgii. Potrzeba zatem, aby wyda-
rzy!a si" jaka' obecno'&, która nie tylko nie ugasi nostalgii, ale która j( jeszcze 
bardziej rozpali, która o%ywi pragnienie bycia z ni(. Czy to jest mo%liwe? „Aby 
odkry& [...] %ycie” to jakiego typu spojrzenie musimy spotka&? „By zda& sobie 
spraw", %e wszystko jest pi"kne i nic nie kosztuje”, %e wszystko jest podarowane, 
to jakie spojrzenie musimy spotka&? Czy jednak, „aby odkry& rzeczy i zda& sobie 
z nich spraw"”28 wystarczy jakiekolwiek spojrzenie? Nie, nie wystarczy spojrze-
nie m"%a czy %ony, ani nawet spojrzenie przyjació!. Potrzebne jest spojrzenie 
pewnej obecno'ci, która jest w stanie trwa& w obliczu wszystkich wyzwa*, aby 
potwierdzi& do'wiadczenie, %e %adne pi"kno, jakie wydarza si" w %yciu, nie zo-
stanie zagubione. Potrzebna jest relacja, która nie tylko nie zgasi!aby ognia no-
stalgii, ale jeszcze bardziej by go rozpali!a. Ale czy istniej( takie oczy? Czy istnieje 
w rzeczywisto'ci takie spojrzenie?

27  V. Heredia, „Razón de vivir” [Racja %ycia], Canti [Pie'ni], dz. cyt., ss. 296-297. „By zdecydowa&, czy nadal 
przelewa& t" krew dla ziemi, czy oddawa& to serce, które bije dniem i noc(, by kontynuowa& w"drówk" w 
s!o*cu po tych wszystkich pustyniach, by wci(% na nowo potwierdza&, %e jestem %ywy po'ród wielu umar!ych, 
aby zdecydowa&, aby kontynuowa&, aby na nowo potwierdza& i zdawa& sobie spraw" z rzeczy, potrzebuj" tylko 
jednego, aby' tu by! ze swoim jasnym spojrzeniem. O ogniu mi$o'ci i przewodniku, racjo, dzi#ki której %yj#. 
Aby uczyni& l%ejszym to ci"%kie brzemi" naszych dni, ow( samotno'&, która wszystkich nas dotyka, niczym 
samotne wyspy, aby unikn(& poczucia utraty wszystkiego, aby zrozumie& drog", któr( nale%y kroczy& i wybra& 
sposób, aby uczyni& j( l%ejsz(, aby unikn(&, poj(& i zda& sobie spraw" z rzeczy, potrzebuj" tylko jednego, aby' 
tu by! ze swoim jasnym spojrzeniem. O ogniu mi$o'ci... Aby po!(czy& pi"kno i 'wiat!o, nie trac(c dystansu, 
aby by& z tob( nie gubi(c anio!a nostalgii, aby odkry&, i% %ycie przemija o nic ciebie nie prosz(c, i aby zda& 
sobie spraw", %e wszystko jest pi"kne i nic nie kosztuje, aby to po!(czy&, aby by& z tob(, aby odkry& i zda& 
sobie spraw" z rzeczy, potrzebuj" tylko jednego, aby' tu by! ze swoim jasnym spojrzeniem. O ogniu mi$o'ci...”.   
28  Tam%e.
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Aconteceu – Wydarzy$o si#29. Wydarzy!o si", kiedy ludzie najmniej si" tego spo-
dziewali. Wydarzy! si" w historii pewien fakt, który na zawsze wprowadzi! w ni( 
to spojrzenie. 

Sk(d to wiemy?

Wiele lat temu ksi(dz Giussani pisa! tak: „Najpi"kniejsz( my'l(, której od wielu 
miesi"cy si" powierzam w tym wzgl"dzie, jest wyobra%enie sobie owego pierwszego 
zanurzenia w sercu, jakie prze%y!a Maria Magdalena, a to zanurzenie w sercu nie 
odby!o si" na zasadzie: «Porzucam wszystkich moich kochanków», ale dokona!o si" 
dzi"ki zakochaniu si" w Chrystusie. Z kolei dla Zacheusza to pierwsze zanurzenie w 
sercu nie wyrazi!o si" w ten sposób: «Oddam wszystkie pieni(dze», ale by!o niespo-
dziewanym zakochaniem si" w owym Cz!owieku. [A zatem] to, i% Bóg sta! si" jed-
nym z nas, towarzyszem drogi, jest tak absolutn( darmowo'ci(, i% nazywa si" !ask(”. 
Najbardziej zadziwiaj(c( darmowo'ci( jest to, %e Bóg sta! si" towarzyszem drogi, jak 
sobie z tego zda! spraw" Zacheusz i co sobie u'wiadomi!a Maria Magdalena. St(d te% 
„Jego obecno'& odbija si" [we mnie], w nas jako zdumiewaj(ca wdzi"czno'&”30. Jak(% 
wdzi"czno'& nale%y okaza& towarzyszowi drogi, który czyni l%ejszym ci"%ar moich 
dni, mojej samotno'ci, który uwalnia mnie od poczucia, %e wszystko straci!em! To 
w!a'nie dlatego Maria Magdalena i Zacheusz zostali pochwyceni, wybrani. Poczuli 
si" poci(gni"ci i dlatego natychmiast do Niego przylgn"li. Byli takimi samymi bie-
dakami jak my, grzesznikami, zranionymi przez %ycie, nic jednak nie przeszkodzi!o 
im, by zosta& pochwyconymi, by da& si" pochwyci&. Nic jednak nie by!o w stanie im 
przeszkodzi&, by zanurzy& si" w sercu, co nape!ni!o ich bezgraniczn( wdzi"czno'ci(. 
Do takiego zanurzenia w sercu nic nie by!o potrzebne, %adne warunki wst"pne, 
jedno tylko, by to si" wydarzy!o! Do'&, by si" wydarzy!o, by zosta& uderzonymi i 
poci(gni"tymi. Poniewa% to jest w!a'nie to, czego  ka%dy z nas pragnie, to jest to 
czego w ka%dej chwili oczekujemy: owego „pa!ania serca”, kiedy On do nas mówi 
„podczas drogi”31.

Co takiego wydarzy!o si" kobiecie o imieniu Maria Magdalena, i% nie by!a w 
stanie uwolni& si" od pragnienia, aby szuka& Go dniem i noc(? „Na !o%u mym 
noc( szuka!am  umi!owanego mej duszy”32, umi!owanego mojego serca.

29  A. Calcanhotto – P. Cavalcanti, «Aconteceu» [Wydarzy!o si"], z Cd A Fábrica do poema, 1994. „Wydarzy!o 
si", kiedy nikt si" tego nie spodziewa!, wydarzy!o si" bez bicia dzwonów, wydarzy!o si" w inny sposób, ni% w 
ten, w jaki zazwyczaj przekazuj( powie'ci. Wydarzy!o si", gdy na niebie nie by!o gwiazd, wydarzy!o si" bez 
po'wiaty ksi"%yca. Nasza mi!o'& przyby!a z wielk( delikatno'ci(, rozszerzy!a si" bardzo powoli, zwleka!a, aby 
w ko*cu pozosta&. Wydarzy!o si" bez podzi"kowania ze strony 'wiata, cho& nie rozkwit!y ró%e, bez 'piewu 
uwielbienia, wydarzy!o si" bez jakiegokolwiek dramatu. Czas jedynie uczyni! w niej swoje legowisko jak w 
ka%dej wielkiej mi!o'ci.
30  Ritiro dei Memores Domini [Dzie* skupienia Memores Domini] z 24-26 maja 1985, maszynopis, s. 15.
31  Zob. #k 24, 32.
32  Pnp 3, 1.



W taki to w!a'nie sposób Tajemnica pokonuje wszystkie etapy, wszystkie dy-
stanse, wszelkie rozproszenia i wszystkie b!"dy. ,adna z tych rzeczy nie mo%e prze-
szkodzi& Tajemnicy, by do nich si" zwróci& si" i sprawi&, by si" zakochali. Nie 
jest to %aden sentymentalizm. Wi"$, jak( Chrystus z nimi nawi(zuje nie ma nic 
wspólnego z sentymentalizmem, ten bowiem nie by!by w stanie a% do tego stop-
nia ich pochwyci&. Jest to natomiast wi"$, która sprawia, %e oni staj( si" sob(, co 
oczywi'cie ma tak%e pewne zabarwienie emocjonalne, jak wszystko, co wkracza w 
nasz horyzont33, posiada jednak znaczenie, które wykracza poza sentymentalizm 
i które wprowadza ich w takie do'wiadczenie siebie, o jakim wszelki sentymenta-
lizm mo%e jedynie pomarzy&, by go osi(gn(&.

Uczucie Jezusa nie ma nic wspólnego z sentymentalizmem, nie ma te% nic 
wspólnego z jakim' wyrzutem, pot"pieniem, trzymaniem si" od nich z daleka czy 
utrzymywaniem dystansu, jest natomiast u'ciskiem, czu!o'ci(, pasj( wobec ich %ycia, 
dzi"ki Niemu oni wreszcie staj( si" sob(, w!a'nie oni, którzy w ogóle nie mieli poj"-
cia, co znaczy by& sob(, co znaczy by& m"%czyznami i kobietami. W taki oto sposób 
wkracza w 'wiat nowy sposób bycia lud$mi, którego – 'wiadomie lub nie'wiadomie 
– ka%dy pragnie, ku czemu wszyscy wzdychaj(, ale czego nie s( w stanie osi(gn(& 
w!asnymi si!ami, w!asn( wyobra$ni(, w!asn( moc(.

„Wraz z Jezusem wkracza w 'wiat odkrycie osoby”34. To zdanie Szko!y Wspól-
noty nabiera dla nas, w tym okresie, w pe!ni historycznego znaczenia. Chrze'cija*-
stwo jest wydarzeniem, faktem obecnym, do tego stopnia obecnym, %e mo%emy je 
dotkn(& d!oni(, jak to widzieli'my w ósmym rozdziale U *róde$ chrze'cija)skiego 
roszczenia. Rozdzia! ten jest dokumentacj(, i%  w tera$niejszo'ci istnieje owo spoj-
rzenie, które trzeba spotka&, aby %y&, jest 'wiadectwem ksi"dza Giussaniego, dwa 
tysi(ce lat pó$niej, %e owo spojrzenie nadal pozostaje, jest obecne w rzeczywisto-
'ci, w przeciwnym razie nie móg!by tego napisa&. Jest to spojrzenie niedaj(ce si" 
sprowadzi& do naszego spojrzenia, do naszych uczu&, naszych reakcji, niedaj(ce si" 
nikomu zmanipulowa&, poniewa% jest to spojrzenie pewnej Obecno'ci ca!kowicie 
ró%nej od nas. Jedynie ten, kto to spojrzenie zobaczy!, tylko kto', kto si" z nim 
zderzy!, mo%e odpowiedzie& na to decyduj(ce pytanie: kim jest Jezus? 

I tylko wtedy, gdy pozwolimy, by to spojrzenie wkroczy!o, b"dziemy w stanie 
zrozumie& kim jest Jezus. Prze%ywaj(c – ze zdumieniem – do'wiadczenie jakie-
go' „wi"kszego” [pe!niejszego] cz!owiecze*stwa, zaczynamy rozumie&, kim rze-
czywi'cie jest Jezus. To równie% wyja'nia, dlaczego Maria Magdalena i Zacheusz 
zanurzyli si" w sercu, dzi"ki czemu od pierwszego dnia poczuli si" przyklejeni 
do Jezusa, podobnie jak Jan i Andrzej. „Lecz owo wyj(tkowe wra%enie, owo po-
cz(tkowe zdumienie, psychologicznie, z czego by!o uczynione? Owo pocz(tkowe 

33  Zob. L. Giussani,  Zmys$ religijny, dz. cyt., s. 45-58.
34  L. Giussani, Chrze'cija)stwo jako roszczenie. U *róde$ chrze'ciaj)skiego roszczenia, dz. cyt., s. 135.
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zdumienie by!o os!dem, które stawa!o si" natychmiastowym przylgni#ciem”. By!o 
to niemaj(ce równych sobie zakochanie si". „By! to os(d, który sta! si" niczym 
klej: os!d, który sprawia$, %e oni si# do Niego przykleili. I tak prze%ywali dzie* po 
dniu z d!o*mi usmarowanymi klejem i nie potra+li si" ju% uwolni&! [...] To rodzi 
zadziwiaj(cy szacunek, który pozwala ci przylgn(&”35. A to jest w!a'nie os(d, nie 
sentyment. I st(d jest zrozumia!e, dlaczego odt(d ca!e ich %ycie przerodzi!o si" w 
bieg, aby Go pochwyci&: by& mo%e kulej(c, pope!niaj(c tysi(ce b!"dów, jednak nie 
odchodz(c ju% od Niego. To za' jest ta sama, wyj(tkowa czu!o'&, jak( On przez 
ksi"dza Giussaniego obudzi! w nas. I my'my tego dotkn"li naszymi d!o*mi za 
spraw( jego 'wiadectwa.

Od tego zale%y to, kim jeste'my i jaki b"dzie nasz historyczny wp!yw.
Wyobra$my sobie owych rybaków z Galilei, którzy przybywaj( „jedynie” z 

tymi nowymi oczyma [z nowym spojrzeniem] do ówczesnego Rzymu, z tym zna-
nym nam ju% wszystkim sposobem %ycia. Co takiego zaw!adn"!o ich sercami? Co 
im le%a!o na sercu, kiedy przybyli do Rzymu? A gdyby Jan i Andrzej przybyli 
dzisiaj do naszego 'wiata, czym byliby zdominowani? Co oni uznaliby za istotn( 
rzecz? Co le%a!oby im na sercu, do tego stopnia, %e chcieliby to komunikowa& 
wszystkim w tym momencie, w obliczu wszystkich wyzwa*, jakie stawia przed 
nami tera$niejszo'&? Czy% ich jedyn( trosk( nie by!oby to, co zobaczyli w Jezusie, a 
zatem 'wiadczyliby o tym spojrzeniu, którym zostali ogarni"ci, pozwalaj(c by ono 
obejmowa!o ka%d( okoliczno'& i ka%d( relacj"?

Tak w czasach Jezusa, jak i obecnie prawdziwym wyzwaniem jest pojawie-
nie si" [narodziny] osoby. To wyja'nia pasj" Jezusa wobec cz!owieka. Zarówno 
czasy Jezusa, jak i obecn( epok" mo%emy okre'li& czasem „ewangelicznej n"dzy”, 
a zatem obecnie, podobnie jak i wówczas potrzebne jest to co' istotnego, trzeba, 
aby tu i teraz wydarzy!a si" Jego obecno'&, która pozwoli na zanurzenie si" w sercu. 

Ksi(dz Giussani o tym w!a'nie dawa! 'wiadectwo we wszystkim, co czyni!. U 
kresu swojego %ycia w nast"puj(cy sposób podsumowywa! to, na czym polega!y jego 
starania, co chcia! osi(gn(& w ci(gu swojego %ycia: „Nie tylko nigdy nie mia!em za-
miaru «zak!ada&» czegokolwiek, ale utrzymuj", %e geniusz ruchu, którego narodzin 
by!em 'wiadkiem, wynika! z odczucia przynaglenia i potrzeby g!oszenia konieczno-
'ci powrotu do podstawowych aspektów chrze'cija*stwa, a to znaczy, z pasji do faktu 
chrze'cija*skiego jako takiego, w jego najistotniejszych wymiarach. I to wszystko”36. 
To by!o istotne dla ksi"dza Giussaniego. Chrze'cija*stwo jest takim wydarzeniem. 
Jego znakiem jest wydarzenie ludzkiego „ja”, które staje si" mo%liwe dzi"ki do'wiad-
czeniu Chrystusa obecnego w odmiennym cz!owiecze*stwie.

35  L. Giussani, L’attrattiva di Gesù [Atrakcyjno'& Jezusa], BUR, Mediolan 1999, s. IX.
36  L. Giussani, List do Jana Paw$a II na 50. rocznic# narodzin CL, Mediolan 26 stycznia 2004 r. (Strona ruchu 
CL – Artyku!y). 



„Pisz" do ciebie po prowokuj(cym uderzeniu, jakim sta!o si" dla mnie uczest-
nictwo w Ekipach CLU (Ekipy dla studentów z CL – przyp. t!um.). Po pierw-
sze, chc" powiedzie&, i% uda!em si" na to spotkanie z przygotowan( wypowiedzi(, 
któr( pragn(!em wyg!osi&, jednak%e wzgl"dy czasowe sprawi!y, %e ani mnie ani 
wielu innym si" to nie uda!o. Ale praca z tob( podczas spotkania, przygl(danie 
si" temu, co si" wydarza!o na moich oczach poprzez inne 'wiadectwa oraz twoje 
ojcowskie spojrzenie na ka%dego z nas sprawi!o, %e pog!"bi! si" mój os(d, jaki 
zacz(!em dawa& w obliczu tego, co mi si" przytra+!o, tak i% w pewnym momen-
cie powiedzia!em sam do siebie: «To przecie% jest Chrystus, który si" wydarza!». 
Zacz"!o bowiem wydarza& si" to, co na Szkole Wspólnoty ksi(dz Giussani nazywa 
„spojrzeniem objawiaj(cym cz!owiecze*stwo”, albo inaczej: spojrzeniem, które 
bierze pod uwag" wszystkie czynniki, które «ocala» wszystkie czynniki ludzkiego 
do'wiadczenia: najw"kszy znak, jak nam mówi!e' dzisiaj, obecno'ci Chrystusa”. 
Aby Go przyj(& wystarczy by& jak dziecko: „Zaprawd", powiadam wam: Kto nie 
przyjmie królestwa Bo%ego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”37.

Po czym poznaj", %e Chrystus si" wydarzy! i %e ja Go przyj(!em? Po tym, %e 
Jego spojrzenie staje si" moim, do tego stopnia, %e mog" Jego oczyma patrze& na 
ka%dego cz!owieka, a% do wzbudzenia w nim, do zobaczenia w nim owego dr%enia 
Bytu, jakie On sprawia.

Oto Kto' Inny jest tym, który %yje we mnie: „Cho& %yj" w ciele, uczestnicz" w 
Wydarzeniu, które uzdalnia mnie do nowego pojmowania, g!"bszego i prawdziw-
szego ni% moje okoliczno'ci. Co oznacza  – pisa! ksi(dz Giussani – patrzenie na 
twarz dziewczyny wed!ug cia!a? Oznacza to, %e wszystko zostaje sprowadzone do: 
«podoba mi si", nie podoba mi si"», «darz" kogo' sympati(, nie darz" sympati(», 
«sprawia mi trudno'&, przychodzi mi !atwo». «Cho& nadal prowadz" %ycie w ciele, 
jednak obecne %ycie moje jest %yciem wiary» oznacza natomiast: stawiam czo!a 
relacji z ni( w wierze w Syna Bo%ego, w przylgni"ciu do Chrystusa”38. Chrystus 
jako obecny fakt otwiera na o'cie% moje spojrzenie: jednak nie Chrystus, któ-
rego przywo!ujemy s!ownie, jako puste imi" [czysty d$wi"k], ale jako fakt obecny, 
podobnie jak obecno'& rodziców oddzia!ywuje na spojrzenie dziecka, kszta!tuje 
jego sposób patrzenia na rzeczywisto'&. Nie wystarczaj( slogany, puste has!a, ani 
te% jakie' strategie. Trzeba, aby obecno'& Chrystusa by!a tak bardzo realna, aby 
mnie tak bardzo okre'li!a, aby do tego stopnia zdeterminowa!a g!"bi" mojego 
spojrzenia, bym w prawdziwy sposób potra+! patrze& na kogo' innego. „A wi"c 
ta dziewczyna, w takim stopniu, w jakim mnie fascynuje – zobaczmy, %e ksi(dz 
Giussani niczego nie gubi – jest znakiem, poprzez który zostaj" zaproszony, aby w 
ciele przylgn(&  do istoty rzeczy, by wej'& w rzeczywisto'& rzeczy, a% do punktu, w 

37  Mk 10, 15.
38  L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Zostawi& 'lady w historii 'wiata, Opole 2011, s. 78.
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którym rzeczy s( czynione”39. Zobaczmy, jak bardzo si" gubimy, kiedy Jego bra-
kuje! Je'li na wszystko patrz" z otwarto'ci(, jak( mnie obdarza Chrystus, który jest 
obecny, wówczas oczy kogokolwiek potra+( usun(& piek!o. Trzeba jednak, aby' to 
zwery+kowa! w rzeczywisto'ci.

2. Wyzwanie p$yn%ce z okoliczno&ci i droga do przebycia

Kim jest Jezus? Co dla nas jest istotne?
Po takim do'wiadczeniu, jakie dopiero co opisali'my, tak%e i my, na pytanie o 

to, co jest istotne, odpowiedzieliby'my podobnie jak Piotr.
„A wy, za kogo Mnie uwa%acie?”40. Piotr, jak to niedawno wyja'ni! papie% 

Franciszek, „owego dnia, kiedy Jezus zapyta! uczniów: «A wy za kogo Mnie uwa-
%acie?», by! z pewno'ci( najodwa%niejszy. I w zdecydowany sposób odpowiedzia!: 
«Ty jeste' Chrystus». [...] Równie% i my, jak Piotr, daliby'my tak( sam( odpo-
wied$, której nauczyli'my si" na katechezie: «Ty bowiem jeste' synem Boga %y-
wego, Ty jeste' Zbawicielem, Ty jeste' Panem!»”. I Papie% kontynuuje: „Kiedy jed-
nak Jezus zacz(! wyja'nia&, co si" mia!o wydarzy&, %e Syn cz!owieczy b"dzie musia! 
cierpie&, wówczas Piotr poczu! si" zagubiony. I z pewno'ci( nie spodoba!y mu si" 
s!owa Jezusa. On bowiem my'la! w ten sposób: «Ty jeste' Chrystus! Ty zwyci"%ysz 
i pójdziemy dalej!». Z tego powodu «nie rozumia! takiej drogi», drogi cierpienia, 
o jakiej mówi! Jezus, do tego stopnia, %e jak podaje Ewangelia, «wzi(! Jezusa na 
bok i pocz(! Mu robi& wyrzuty». Piotr by! tak bardzo zadowolony z udzielonej 
odpowiedzi: «Ty jeste' Chrystus», %e wr"cz o'mieli! si" Jezusowi czyni& wyrzuty”41.

Nam tak%e, podobnie jak Piotrowi, nie s( oszcz"dzone ró%ne wyzwania po tym, 
jak zanurzyli'my si" w sercu. Widzimy to wsz"dzie tam, gdzie jest obecny Ruch. 
Zaledwie rozpocz(!em kiedy' spotkanie ze studentami z CL w Stanach Zjednoczo-
nych, kto' mnie zapyta!: „Jak to jest mo%liwe, %eby nie zgubi& tego ca!ego pi"kna, 
jakie mi si" w %yciu wydarzy!o?”. To jest to samo pytanie z piosenki: „jak unikn(& 
poczucia utraty wszystkiego?”42. Pewna dziewczyna z Brazylii, która pracuj(c w szpi-
talu ma nieustannie do czynienia z cierpieniem, zach"cana przez swoich kolegów do 
tego, by nie przywi(zywa!a zbytniej wagi do cierpienia i stara!a si" jako' od niego 
oddziela& b(d$ si" do niego przyzwyczai&, zapyta!a: „Jak mo%na %y& w obliczu tak 
przejmuj(cego bólu?”. Przyjacio!om z Wenezueli zosta!o rzucone wyzwanie przez 
sytuacj" spo!eczno-polityczn(, która staje si" coraz bardziej dramatyczna; natomiast 

39  Tam%e
40  Mt 16, 15.
41  Franciszek, Medytacja poranna: „A wy, za kogo mnie uwa%acie?”,  
42  V. Heredia, „Razón de vivir”, Canti, dz. cyt., s. 296.



przyjaciele z Argentyny zmagaj( si" z ró%nymi dramatami historycznymi z niedale-
kiej przesz!o'ci; problemem Meksyka*czyków jest nieustaj(ca przemoc doprowa-
dzaj(ca ka%dego roku do 'mierci wiele osób, wi"cej ni% podczas wojny. Mieszka*cy 
Urugwaju zmagaj( si" z problemem legalizacji marihuany, traktowanej jako odpo-
wied$ na dramat %ycia; Amerykanie s( wystawieni na prób" przez trudn( sytuacj" 
gospodarcz(; przyjaciele z Rosji i Ukrainy pozostaj( pod presj( kryzysu zwi(zanego 
ze sprawami Krymu; Hiszpanie musz( ponownie stawi& czo!a propozycji nowego 
prawa w sprawie aborcji... Wielu z nas, w ró%nych zak(tkach 'wiata, musi %y& w 
kontekstach, które s( ca!kowicie obce chrze'cija*stwu. Do wszystkich znanych ju% 
wyzwa*, reprezentowanych przez kryzys gospodarczy, problemy wychowawcze, 
brak pracy, stopniowy rozk!ad spo!ecze*stwa (czego potwierdzeniem s( chocia%by 
trudno'ci ma!%onków w prze%ywaniu relacji mi"dzy sob(, zagubienie wielu w obli-
czu problemów wychowawczych swoich dzieci czy ró%ne niedogodno'ci %ycia), do-
chodzi kolejne, odbierane przez wielu jako pal(ce [pilne], a mianowicie wyzwanie 
„nowych praw”, symptom g!"bokiego kryzysu kulturalnego i spo!ecznego, pewnego 
sposobu pojmowania cz!owieka, który obecnie coraz bardziej si" narzuca i rozpo-
wszechnia. Wyzwa* [prowokacji], w gruncie rzeczy, nikomu z nas nie brakuje.

One to s( prowokacj( dla ka%dego z nas i dla ka%dej z naszych wspólnot gdzie-
kolwiek w 'wiecie si" znajduje. Pi"kno polega na tym, %e te wyzwania dotycz( 
wszystkich i %e nikt nie mo%e si" od nich uchyli&. I faktycznie, ka%dy ju% na nie 
zaczyna odpowiada& – w dialogach z kolegami, z przyjació!mi, z domownikami – 
na tego rodzaju pal(ce kwestie, których warto'ci( jest to, %e pomagaj( nam wycho-
dzi& z nory, przynaglaj(c nas do odkrywania tego, co jest dla nas istotne. Poniewa% 
to, co istotne, jak mówili'my wczoraj, ujawnia si" kiedy patrzymy na siebie w dzia-
!aniu. Wszyscy zatem, w obliczu wyzwa*, którym musimy stawia& czo!o, mo%emy 
zapyta& siebie: co si" wy!oni!o w mojej odpowiedzi, co powiedzia!y o mnie moje 
starania, co odkry!em w sobie jako istotne? Co zamierza!em powiedzie&? Jaka by!a 
moja odpowied$ na te wszystkie okoliczno'ci? Potrzebujemy sobie zatem pilnie 
wyja'ni&, jaki powinien by& w!a'ciwy sposób, by wobec tego wszystkiego stawa&.

Pierwsz( rzecz(, jak( nale%y zrozumie&, jest natura tej prowokacji.
Wszelkie wyzwania stanowi( dla nas przywo!anie, jak to zawsze mia!o miej-

sce. Mówi! ksi(dz Giussani: „W historii Ko'cio!a zawsze tak by!o, i% to w!a'nie 
'wiatowe ['wieckie] zaanga%owanie – które, jakkolwiek cz(stkowe i stronnicze, 
podkre'la jednak%e jak(' piln( potrzeb" b(d$ jaki' aspekt %ycia – przyczynia si" 
do odnowienia 'wiadomo'ci, do kryzysu i odnowienia 'wiadomo'ci wewn(trz au-
tentycznego ludu chrze'cija*skiego. Pan Bóg pos!uguje si" tym wszystkim, co si" 
wydarza. [...] Cokolwiek si" wydarza Pan Bóg to dopuszcza dla dojrza!o'ci tych, 
których sobie wybra!”43. W obliczu z!o%ono'ci sytuacji wiele osób b!(dzi, odczuwa 

43  L. Giussani, La lunga marcia della maturità, [D!ugi marsz ku dojrza!o'ci], dz. cyt., s. 60-61.
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zagubienie, nie brak i takich, którzy s( zal"knieni. I im bardziej odczuwamy ci"%ar 
owych wyzwa*, tym bardziej nasila si" w nas pilna potrzeba uczynienia czego', 
dania z naszej strony jakiego' wk!adu, coraz pilniejsze staje si" pytanie o to, co 
nale%y czyni&, jak( inicjatyw" podj(&.

I niezale%nie od sposobu, w jaki podj"li'my prowokacje rzeczywisto'ci, ka%dy z 
nas móg! zwery+kowa& to, co mówi! papie% Franciszek na temat Piotra: „Aby od-
powiedzie& na to pytanie, jakie wszyscy s!yszymy w sercu – a mianowicie, kim jest 
dla nas Jezus? – nie wystarcza to, czego nauczyli'my si" na lekacjach katechizmu”. 
Oczywi'cie, „bardzo wa%n( rzecz( jest uczenie si" o Nim i poznawanie Go, ale to 
nie wystarcza”, podkre'la! papie% Franciszek, poniewa%, aby Go naprawd" pozna& 
„konieczne jest przej'cie pewnej drogi, jak to uczyni! Piotr”44. 

Oznacza to, %e zarówno dla nas, jak i dla owych pierwszych, nic si" nie ko*czy 
w momencie zanurzenia si" w sercu, %ycie bowiem toczy si" dalej wraz ze swoimi 
prowokacjami. Tak%e my, podobnie jak Piotr, mo%emy odpowiedzie& na pytanie 
Jezusa, czyli rozpozna& w Nim to, co jest isotne dla %ycia. Lecz jak%e cz"sto tak%e i 
my czujemy, i% odsuwamy si" [oddalamy si"] od tego czego' istotnego, co przecie% 
za takie uznali'my. Dlatego, by nie zagubi& si" tak jak Piotr, trzeba nam podj(& 
drog" „Wiara ponadto jest poznaniem zwi(zanym z up!ywem czasu, którego po-
trzebuje s!owo, aby si" wypowiedzie&: jest poznaniem, którego uczymy si" jedynie 
na drodze na'ladowania”45.

Pytanie o to, co istotne, nie jest zatem pytaniem retorycznym, zadanym jedy-
nie po ty, by dzisiejszego poranka odwróci& troch" nasz( uwag". Jest ono czym' 
bardzo zasadniczym, aby'my mogli odpowiedzie& na postawione pytania – jak 
%y& i po co tak naprawd" jeste'my na 'wiecie? Widzimy to, kiedy ró%ne wyzwania 
rozszarpuj( nasze cia!o i nie pozwalaj( nam patrze& na nie „z trybun”.

Opowiada! mi pewien przyjaciel z Hiszpanii: „Którego' dnia wybrali'my si" 
razem na manifestacj", aby stan(& w obronie stara* rz(du Hiszpanii nad przygo-
towaniem nowej ustawy ograniczaj(cej prawo do aborcji. W drodze na t" ma-
nifestacj" rozmawia!em z pewnym naszym przyjacielem, który maj(c ju% trójk" 
dzieci dowiedzia! si" nieoczekiwanie, %e oczekuj( czwartego dziecka. Ich sytuacja 
jest bardzo dobra: oboje z %on( si" kochaj(, %yj( w trwa!ym zwi(zku, nie maj( ja-
kich' szczególnych problemów ekonomicznych, nale%( do ruchu, s( katolikami... 
wszystko jak nale%y. Nagle ów przyjaciel powiedzia! mi: «Wiesz co, w pierwszym 
momencie, kiedy moja %ona wróci!a z wynikiem potwierdzaj(cym, %e jest w ci(%y, 
zareagowa!em s!owami: ‘Nie, to nie prawda, to nie mo%e by& prawda’. Ju% w tej 
chwili jest mi trudno, nie mam ochoty, to zmienia wszystkie moje plany...». A 
po chwili doda!: «W!a'nie teraz udajemy si" na manifestacj" przeciwko aborcji, 

44  Franciszek, Medytacja poranna: „A wy za kogo Mnie uwa%acie?”,  Marta, 20 kwietnia 2014 r. 
45  Franciszek, Encyklika Lumen (dei, nr 29.



ale natur" odrzucenia tak%e ja nosz" w sobie, ja, który mam towarzystwo, jestem 
wychowywany, wspierany przez to towarzystwo od dwudziestu lat... A co ma po-
wiedzie& jaka' samotna dziewczyna, która jest niezam"%na, która nie ma pieni"-
dzy? A co ma pomy'le& kobieta samotna, albo i nie samotna, czy osiemnastoletnia 
dziewczyna w obliczu testu ci(%owego, je'li nie to: ‘Skoro nie potra+" sobie po-
radzi& z t( ci(%(, to j( usun", pozb"d" si" jej, bo to wydaje si" by& naj!atwiejsze’». 
Zacz"li'my wi"c o tym rozmawia& i ja powiedzia!em do niego: «Popatrz, bez takiej 
'wiadomo'ci nie jest rzecz( w!a'ciw( uczestniczenie w tej manifestacji, poniewa% 
w przeciwnym razie jeste'my tu, aby broni& warto'ci katolickich, cho& nie do 
ko*ca rozumiemy, co to mo%e oznacza& dla %ycia...»”.

Prowokacje nie s!abn(, nie staj( si" mniejsze wówczas, gdy w naszych my'lach 
staramy si" pomniejszy& potrzeb" kogo' drugiego. Wr"cz przeciwnie, bunt tego 
kogo' wobec naszej próby pomniejszenia jego pragnienia sprawia, %e pytanie: po 
co jeste'my na 'wiecie? staje si" jeszcze bardziej natarczywe. „Jeste'my grup( przy-
jació!, która pomaga innym szuka& pracy. Staramy si" to robi& w bardzo prosty 
sposób: towarzysz(c im w tym! S( w'ród nich tacy, z którymi wystarczy spotka& 
si" dwa razy, aby przebudzi!o si" ich «ja», i potem szybko sami ju% znajduj( prac". 
Ale s( i tacy, bardziej krytyczni, którzy s( mniej samodzielni w poruszaniu si"; 
im to staramy si" towarzyszy& osobi'cie i jeste'my z nimi tak d!ugo, dopóki nie 
znajd( pracy”. Nie zawsze jednak udaje si" znale$& im prac". „W'ród wielu ta-
kich osób, trzy lata temu spotkali'my pewnego niepe!nosprawnego m"%czyzn", 
maj(cego oko!o pi"&dziesi"ciu lat, je%d%(cego na wózku, któremu towarzyszy!a 
matka. W trakcie rozmowy, podaj(c ró%ne informacje powiedzia! nam, %e potra+ 
pisa& na komputerze. Zareagowa!am natychmiast, mówi(c, %e pomog" mu znale$& 
prac", któr( b"dzie móg! wykonywa& w domu. Na to on, «pokazuj(c» ca!e swoje 
«ja» odpowiedzia! mi, %e on w!a'nie chcia!by wyj'& z domu! W tym momencie 
u'cisn"!am go: przecie% on ma takie samo niesko*czone serce jak moje, a ja ju% go 
przyku!am do wózka inwalidzkiego”. Wystarczy! ma!y szczegó!, aby na jaw wysz!a 
ca!a natura potrzeby: ów cz!owiek nie móg! si" zadowoli& czym' mniejszym.

Jeszcze inny przyk!ad. Pewna dziewczyna napisa!a do grupy przyjació! o spo-
tkaniu ze swoj( kuzynk(, która oczekiwa!a dziecka. Ta powiedzia!a jej, %e robi 
ró%ne badania prenatalne, aby mie& pewno'&, %e dziecko jest zdrowe. Zapytana 
o to, po co jej ta wiedza na temat zdrowia dziecka przed urodzeniem, kuzynka 
odrzek!a w lodowaty sposób: „Je'li ma jaki' problem, to je odrzuc"”. Odrzuc" je! 
„Zapad!a najd!u%sza w moim %yciu chwila ciszy. Nie by!am w stanie pozbiera& 
my'li, zastyg!am w bezruchu, skamienia!am, nie by!am w stanie wykrztusi& s!owa. 
Pozdrowi!am j(, zabieraj(c te dwa s!owa, które zawis!y w powietrzu; z nieutu-
lonym smutkiem. Potem powróci!am my'l( do s!ów Pierwszej strony [...]: «Czy, 
w 'wietle Szko!y Wspólnoty, mo%liwe jest trwanie wewn(trz okoliczno'ci z ca!( 
ludzk( miar( wobec dramatyczno'ci %ycia?» [Czy owo zanurzenie si" w sercu jest 
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wystarczaj(ce do %ycia, czy jest w stanie da& wsparcie wobec ka%dego wyzwania?]. 
«Tutaj ka%dy z nas wery+kuje, niezale%nie od opinii, jak( mo%emy sobie wyrobi&, 
czy odpowied$, której udziela na prowokacj" rzeczywisto'ci, jest naprawd" w sta-
nie zaoferowa& odpowied$, aby stan(& wobec problemu, który mnie prowokuje i 
rzuca mi wyzwanie». Potem owa dziewczyna doda!a: «To jest zasadnicza sprawa. 
To jest droga! W bólu, z wieloma pytaniami, jakie si" pojawiaj( wobec sytuacji, 
któr( opisa!am, z pragnieniem, aby tak po ludzku by& jak najbli%ej owej kuzynki, 
jak najpe!niej, prawdziwie, z pokor( i dyskrecj(, ja, raz jeszcze i wci(% na nowo, 
pragn" zwery+kowa& czy jest prawd( i w jaki sposób jest prawdziwe to, %e Chry-
stus jest Ska!(, jedyn( – po prostu jedyn(, Kamieniem w"gielnym; czy jest praw-
dziwa i w jaki sposób jest prawdziwa odpowied$ na pytanie: Quid animo satis? 
– Est Vir qui adest»” [Co mo%e zaspokoi& dusz"? – Cz!owiek, który jest tu obecny].

Przytoczone 'wiadectwa czyni( nas bardziej 'wiadomymi drogi, któr( musimy 
przemierzy&. Istotnie, je'li nie zrozumiemy znaczenia prowokacji, je'li nie uchwycimy 
wszystkich elementów gry, b"dziemy nadal pope!nia& te same b!"dy z przesz!o'ci.

3. !wiat$o naszej historii

Aby stawia& czo!o aktualnym wyzwaniom – kulturalnym, spo!ecznym, politycz-
nym, prawnym – nie musimy zaczyna& od zera. Posiadamy ca!e bogactwo historii, 
drogi przebytej w towarzystwie ksi"dza Giussaniego. St(d te%, aby rzuci& 'wiat!o 
na aktualne wyzwania, uzna!em za stosowne przywo!a& niektóre momenty z naszej 
historii, poczynaj(c od 1968 roku, a% po te kolejne lata, w których prowokacja i 
presja okoliczno'ci by!a tak ogromna, %e doprowadzi!a do odej'cia wielu osób. W 
tamtych sytuacjach obecno'& ksi"dza Giussaniego raz jeszcze okaza!a si" decyduj(-
ca. Zaskakuj(c nas w dzia!aniu, pomaga! nam zdawa& sobie spraw" z tego, co tak 
naprawd" by!o istotne, wbrew naszym intencjom, a to dlatego, %e on bior(c pod 
uwag" wszystkie czynniki nie redukowa! wymiarów problemu – jak to natomiast 
my cz"sto zwykli'my czyni&. Jego os(dy by!y gestami mi!o'ci mi!osiernej wzgl"dem 
nas, a równocze'nie ukazywa!y naszym oczom ca!y jego autorytet, przez co chroni! 
nas przed zagubieniem. 

Powiada! ksi(dz Giussani: „Dla mnie historia jest wszystkim; od historii 
wszystkiego si" nauczy!em”46, od niej [historii], tzn. z do'wiadczenia. Czytaj(c 
ksi(%k" Alberto Savorany, mo%emy wery+kowa& prawd" tych jego s!ów. Tak%e 
jemu nie by!y zaoszcz"dzone %adne okoliczno'ci.

W 1993 r. ksi(dz Giussani zosta! sprowokowany wypowiedzi( pewnego stu-
denta, który mówi! o tym, i% niektórzy intelektuali'ci narzekali na CL, twierdz(c 

46  A. Savorana, Vita di don Giussani [,ycie ksi"dza Giussaniego], dz. cyt., s. VIII. 



%e kiedy', a konkretnie „przed 1976 r. ruch CL by! znacznie lepszy [...] kiedy 
rzuca! si" w zawirowania polityczne, wdawa! si" w polemiki ideologiczne, kiedy 
rozwija! jaki' swój projekt, sk!ada! spo!ecze*stwu swoje propozycje; natomiast 
teraz... – tak mieli twierdzi& owi intelektuali'ci – Ruch zosta! sprowadzony do 
jakiej' pietystycznej, pobo%no'ciowej formy”47. B"dziecie mogli przeczyta& o tym 
w kolejnym tomie z Ekip, który zostanie opublikowany jesieni(. Aby odpowie-
dzie& na powy%sz( prowokacj", ksi(dz Giussani odwo!a! si" do fragmentu tekstu z 
1982 r., Uomni senza patria  [Ludzie bez ojczyzny], w którym pisa!: „Ca!a nasza 
aktywno'&, od lat ’70, od kiedy powsta!o CL [...], wszystko to, co czynimy [i co 
zrobili'my] jest po to, aby mie& ojczyzn", s!u%y temu, by mie& ojczyzn" na tym 
'wiecie”. Niektórzy pami"taj( dalszy ci(g: „Nie mówi", %e nie jest to s!uszne. Chc" 
powiedze&, %e czynimy to wszystko, aby mie& tu ojczyzn" i %e tej ojczyzny tutaj 
mie& nie b"dziemy”48.

Dlaczego to si" wydarzy!o? Aby udzieli& odpowiedzi na to pytanie ksi(dz 
Giussani ponownie powraca do wydarze* z tamtych lat: „W latach 1968-1969 
zostali'my jakby wyrzuceni z domu”49, zepchni"ci na margines przez ideologi" 
marksistowsk( i jej pragnienie wyzwolenia. Podobnie dzisiaj mo%emy do'wiad-
cza& spychania nas na margines wskutek jakich' podziemnych wstrz(sów i no-
wych oczekiwa* co do wyzwolenia, które np. przejawiaj( si" jako roszczenie do 
egzekwowania tzw. nowych praw, rodem z 1968 roku. Ka%de z tych praw stanowi 
cz(stkowy i cz"sto sprzeczny sam w sobie sposób, w jaki poszukuje si" zaspoko-
jenia tych wymogów, które z trudem uznajemy za najbardziej ludzkie: potrzeba 
mi!o'ci, pragnienie macierzy*stwa i ojcostwa, l"k przed bólem i 'mierci(, poszu-
kiwanie w!asnej to%samo'ci... Ka%de z tych nowych praw ma swoje korzenie w tej 
samej tkance, z której uczynione jest ka%de ludzkie istnienie. St(d te% ich atrakcyj-
no'&. Mno%enie si" owych indywidualnych praw wyra%a oczekiwanie, %e porz(dek 
prawny potra+ rozwi(za& ludzkie dramaty i przyniesie satysfakcj" niesko*czonym 
pragnieniom, które wype!niaj( [zamieszkuj(] ludzkie serce.

„W jaki sposób Ruch [...] odebra! to uderzenie [pragnienie wyzwolenia z 1968 
r.]? Dozna! swoistego zagubienia [...], zagubienia charakterystycznego dla kogo', 
kto krocz(c w!asn( drog( i prze%ywaj(c swoje podstawowe do'wiadczenie zostaje 
zaskoczony przez wydarzenia, które domagaj( si" jakiej' zmiany, przek!adu, in-
terpretacji i decyzji na takim poziomie, jakiego nasze do'wiadczenie jeszcze nie 
osi(gn"!o”50.

47  Jest to odniesienie do jednego ze spotka* Ekip zawartego, zawartej w tomie: L. Giussani, In cammino 
(1993-1998) [W drodze], który jest przygotowywany do druku w wydawnictwie BUR. 
48  L. Giussani, Uomini senza patria (1982-1983) [Ludzie bez ojczyzny], BUR, Mediolan 2008, s. 88.
49  Jest to odniesienie do jednej z Ekip, zawartej w tomie: L. Giussani, In cammino (1993-1998) [W drodze], 
który jest przygotowywany do druku w wydawnictwie BUR.
50  L. Giussani, La lunga marcia della maturità [D!ugi marsz ku dojrza!o'ci] ,dz. cyt., s. 62.
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W obliczu takiej sytuacji wielu zadawa!o sobie pytanie: „«Co powinni'my 
robi&?» [...]. Pewnego dnia pojawi!a si" grupka trzech lub czterech studentów [...], 
z ulotk( w r"ku, z pierwsz( «kontrrewolucyjn(» ulotk(, jaka si" ukaza!a, i by& 
mo%e tylko dlatego, %e by!o ich czterech, tym razem nie zostali pobici. Ulotka by!a 
zatytu!owana: «Comunione e Liberazione» [Komunia i Wyzwolenie] [...]. A co 
oznacza! ten tytu!?”51.

Po pierwsze oznacza!, %e wyzwolenie by!o wymogiem równie% naszego serca. 
My tak%e odczuwali'my pragnienie wyzwolenia: „Istnia!a cienka nitka, która nas 
!(czy!a z sercem wszystkich ludzi, poniewa% wo!aj(c «wyzwolenie, wyzwolenie» 
równie% marksista wyra%a! pragnienie swego serca, jakkolwiek pe!ne zamieszania, 
zaciemnione, przysypane przez ideologiczny dyskurs. Tak czy inaczej by!o to pra-
gnienie serca”52.

Po drugie, ów tytu! oznacza!, %e wyzwolenie przynale%y do or"dzia chrze-
'cija*skiego: wyzwolicielem jest Chrystus. Istotnie, „Chrystus da! si" nam 
pozna& jako wyzwoliciel cz!owieka. To jest w!a'nie poj"cie Zbawiciela: Chry-
stus-zbawiciel oznacza w!a'nie Chrystusa wyzwoliciela”. Wyzwolenie nie mo%e 
pochodzi& „z wysi!ku ludzkiego; [...] nie mo%ecie czego' zmieni& w!asnymi 
si!ami, wyzwolenie 'wiata mo%e przyj'& jedynie od czego', co ju% jest wolne. 
A co w tym 'wiecie ju% jest wolne? Co', co nie jest jedynie z tego 'wiata, co', 
co jest na tym 'wiecie, ale nie nale%y tylko do tego 'wiata; co', co przycho-
dzi z zewn(trz, sk(din(d: wyzwolicielem jest Chrystus. Ale gdzie jest obecnie 
Chrystus? [...] Chrystus staje si" obecny poprzez towarzystwo tych, którzy Go 
rozpoznaj(”53.

Lecz %ycie nowo'ci( przyniesion( przez Chrystusa w przynale%no'ci do Ko-
'cio!a, w Ruchu b"d(cym znakiem przemiany, nie wydawa!o si" by& wystarczaj(ce. 
Budowanie wspólnoty chrze'cija*skiej wydawa!o si" by& niewystarczaj(ce wobec 
wagi wyzwania, st(d trzeba by!o „co' robi&”. Jednak wyobra%enie tego „robienia 
czego'” by!o odgórnie dyktowane przez innych: chodzi!o o jakie' poci(gni"cie 
takie samo, jak innych a zarazem przeciwne – przeciwne w sensie inspirowania si" 
zasadami chrze'cija*skimi. 

W jaki sposób, zatem, szukano odpowiedzi na to zagubienie? „Zagubienie pró-
bowano natychmiast przezwyci"%a& wol( dzia!ania”54. Mówi! ksi(dz Giussani: „Pod-
j"li'my niesko*czon( ilo'& inicjatyw”, – najwi"ksz( z nich by!o wielkie zgromadze-
nie w Palalido – „ogarni"ci gor(czk( dzia!ania, mo%liwo'ci( udzielania opowiedzi i 
podejmowania dzia!a*, przez które mogli'my pokazywa& innym, %e dzia!aj(c zgod-

51  Jest to odniesienie do jednej z Ekip, zawartej w tomie: L. Giussani, In cammino (1993-1998) [W drodze], 
który jest przygotowywany do druku w wydawnictwie BUR.
52  Tam%e.
53  Tam%e.
54  L. Giussani, La lunga marcia della maturità [D!ugi marsz ku dojrza!o'ci], dz. cyt., s. 62.



nie z zasadami chrze'cija*skimi, post"powali'my lepiej od nich. Tylko w ten sposób 
tak%e i my mogli'my mie& swoj( ojczyzn"”55.

Starano si" zatem przezwyci"%y& zagubienie wol( dzia!ania, skuteczno'ci(, ak-
tywno'ci(, „rzucaniem si" na o'lep w na'ladowanie 'wiata”56, podejmuj(c wysi-
!ek i kieruj(c si" roszczeniem zmiany rzeczy w!asnymi si!ami, czyli dok!adnie tak 
samo, jak inni.

I co si" sta!o? Nast(pi!o pewne przesuni"cie [zmiana pozycji] przez nie do prze-
widzenia konsekwencje. Nie zdaj(c sobie z tego sprawy, mówi! ksi(dz Giussani, 
nast(pi!o „przej'cie od jednej matrycy do drugiej, [...] minimalizuj(c i czyni(c 
mo%liwie najbardziej abstrakcyjnym dyskurs i rodzaj do'wiadczenia, w którym 
wcze'niej uczestniczyli'my”. W ten sposób „nast(pi!o zredukowanie faktu chrze-
'cija*skiego czy wr"cz pozbawienie go historycznej warto'ci, [...] minimalizuj(c 
jego znaczenie historyczne, «os!abiaj(c go»”, czyni(c wszystko co mo%liwie, by 
pozbawi& go historycznego wp!ywu”57. To s( wszystko jego s!owa (ksi"dza Gius-
saniego). Koniec ko*ców, to wszystko, czym si" wówczas %y!o w przynale%no'ci 
do Ruchu (otrzymane wychowanie, wymiar charytatywny, codzienna obecno'& w 
szko!ach i na uniwersytetach, odpowied$ na ró%ne potrzeby) zosta!o jakby pozba-
wione tre'ci, uwa%ane za niewystarczaj(ce: trzeba by!o robi& co' innego, aby po-
kaza&, %e równie% nas interesowa!y losy 'wiata, %e potra+li'my dawa&, w!a'nie jako 
chrze'cijanie, bardziej zdecydowany wk!ad, %e mieli'my lepszy projekt i wi"ksz( 
praktyk". Taka oto postawa w zasadzie okre'la!a wi"ksz( cz"'& tych, którzy pozo-
stali, a nie tylko tych, którzy zdecydowali si" od nas odej'&.

Taka redukcja historycznej warto'ci faktu chrze'cija*skiego poci(gn"!a za sob( 
okre'lone konsekwencje. Zobaczmy, jak je ukazuje ksi(dz Giussani.

„Pierwsz( konsekwencj( jest: «pewnego rodzaju koncepcja skuteczno'ci zaanga-
%owania chrze'cija*skiego, z akcentem na moralizm». Gorzej: bardziej ni% podkre-
'lanie moralizmu by!a to ca!kowita redukcja do moralizmu! Po co nadal jeszcze nale-
%a!o by& chrze'cijanami? Po to tylko, by chrze'cija*stwo popycha!o ci" do dzia!ania, 
przynagla!o ci" do zaanga%owania! [...] Chrze'cijanin ma prawo pozostawa& na 'wie-
cie tylko w takiej mierze, w jakiej anga%uje si" w dzia!ania 'wiata: oto chrze'cija*-
stwo typu etycznego [...] W obliczu potrzeb 'wiata, nast"puje analiza jego potrzeb, 
teoria, by na nie odpowiedzie& i odpowied$ zgodna z t( teori(. Wszystko rozgrywa 
si" zgodnie z ludzk( miar(, a Chrystus nie ma z tym nic wspólnego; a je'li ma jeszcze 
co' do powiedzenia to poza czasem i przestrzeni(; jest jak(' inspiracj( moraln(, która 
wykracza poza czas i przestrze*, jest «transcendentalny»”58.

55  Jest to odniesienie do jednej z Ekip, zawartej w tomie: L. Giussani, In cammino (1993-1998) [W drodze], 
który jest przygotowywany do druku w wydawnictwie BUR.
56  L. Giussani, La lunga marcia della maturità,[D!ugi marsz ku dojrza!o'ci], dz. cyt., s. 64.
57  Tam%e, s. 62.
58  Tam%e, s. 63 i 65.
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„Konsekwencja druga – i to jest najpowa%niejsza rzecz: nieumiej"tno'& prze-
k!adania dyskursu na wymiar kulturalny; niezdolno'& doprowadzenia w!asnego 
do'wiadczenia chrze'cija*skiego do poziomu, w którym staje si" ono systema-
tycznym i krytycznym os(dem, a zatem podpowiedzi( sposobu dzia!ania. W taki 
w!a'nie sposób do'wiadczenie chrze'cija*skie zostaje zablokowane w jego mo%li-
wo'ci oddzia!ywania na 'wiat, poniewa% do'wiadczenie ma wp!yw na 'wiat tylko 
w takiej mierze, w jakiej staje si" kultur(”59.

„Trzecia konsekwencja: teoretyczne i praktyczne lekcewa%enie do'wiadczenia 
autorytatywnego, autorytetu. [...] Stworzona przez Chrystusa funkcja autorytetu 
w obr"bie Faktu chrze'cija*skiego ma swoje precyzyjne miejsce, w którym ocalona 
zostaje Tajemnica60.

I podsumowuje ksi(dz Giussani: „Tak wi"c, w ogólnym zagubieniu [...] [tym, 
co zdominowa!o] by!o rzucanie si" na o'lep w sprawy 'wiata. W!asna historia, jej 
najcenniejsze tre'ci zosta!y zminimalizowane, ca!kowicie zinterpretowane w opar-
ciu o jak(' abstrakcyjn( wersj" %ycia, jako oderwane, pozbawione mo%liwo'ci od-
dzia!ywania na okre'lony moment historyczny i wskutek czego pozbawione praw-
dziwego wcielenia”. Zanim poczyni! t" obserwacj", odnosz(c si" do ca!o'ciowej 
postawy tych, którzy brali udzia! w ruchu kontestacyjnym z 1968 r., ksi(dz Gius-
sani powiedzia!: „Jest jak(' naiwno'ci( z mojej strony uwa%anie siebie za «miar" 
wszystkich rzeczy», jest naiwno'ci( cz!owieka, który mówi: «Przychodz", aby teraz 
wszystko uporz(dkowa&». Oto w!a'nie naiwno'& cz!owieka jako miary wszystkich 
rzeczy, naiwno'& mi!o'ci w!asnej”. A nast"pnie zawo!a!:  „Có% za smutek! Jakiego% 
smutku natychmiast doznali'my, i jak%e si" to pog!"bi!o wraz z up!ywem lat”61.

Rzucaj(c si" w czynienie ró%nych rzeczy w imi" bycia chrze'cijanami, aby po-
kaza&, %e jako chrze'cijanie, mieli'my lepsze od innych odpowiedzi na problemy, 
mog!o si" wydawa&, %e Chrystus by! kim' istotnym. Jednak os(d ksi"dza Gius-
sniego, jak zwykle, stawia nas do pionu: „Naszym idea!em w %adnym razie nie jest 
[...] to, co sobie wyobra%a prasa; naszym idea!em absolutnie nie jest posiadanie 
prawa bycia na ziemi i w spo!ecze*stwie tylko dlatego, %e jeste'my w stanie odpo-
wiedzie& na roszczenia, wymogi czy potrzeby, jakie maj( inni, jakie maj( ludzie. 
Oczywi'cie, %e jest czym' dobrym odpowiadanie na potrzeby i konieczne sprawy 
ludzi, my jednak nie po to jeste'my na 'wiecie. W 1976 r. w Riccione, wobec 
dwóch tysi"cy studentów, kiedy wsta!em i nie widzia!em, co mam im powiedzie&, 
odczuwaj(c w sobie wielkie zamieszanie, [....] powiedzia!em: «My nie po to tutaj 
jeste'my, nie to jest naszym celem jako chrze'cijan. Mo%emy przyst(pi& do wszyst-
kich spó!ek 'wiata; mo%emy si" przy!(czy& do wszystkich stowarzysze* 'wiata i 

59  Tam%e, s. 63.
60  Tam%e, s. 64.
61  Tam%e, s. 61, 64-65.



poprzez nie wnie'& nasz wk!ad w dobro wspólne, jednak chrze'cija*stwo nie jest 
tego typu stowarzyszeniem, chrze'cija*stwo nie jest organizacj( pomocow(, by 
zaspokaja& potrzeby ludzi». [...] Oto iluzja, z jak( we wszystkich epokach mierzy! 
si" cz!owiek i jakiej zawsze ulega!. Jest to iluzja, która zwie si" utopi(. [...] [Dla-
czego?] Dlatego, %e cz!owiek nie jest w stanie wyodr"bni&, zasymilowa&, po!(czy& 
i zrealizowa& wszystkich czynników wchodz(cych w gr"; cz!owiekowi zawsze co' 
umyka”62. 

W ten sposób, nie zdaj(c sobie z tego sprawy przeszli'my od Chrystusa do 
utopii. To, co istotne równie% dla nas sta!o si" utopi(. Mogli'my nadal mówi& , 
%e Chrystus jest dla nas kim' istotnym, jednak ksi(dz Giussani, zaskakuj(c nas w 
dzia!aniu przynagla! nas do zdania sobie sprawy, %e ju% zmienili'my nasz( pozycj" 
(stawa!o si" to widoczne przez to, %e nie byli'my w stanie „wyodr"bni& i zrealizo-
wa& wszystkich czynników”). Istotnie, „mo%na by s(dzi&, %e ruch Comunione e 
Liberazione [Komunia i Wyzwolenie], poczynaj(c od lat ’70 pracowa!, budowa! i 
walczy! w oparciu o warto'ci przyniesione przez Chrystusa, podczas gdy sam fakt 
Chrystusa dla nas, dla poszczególnych osób i dla tych wszystkich, którzy wraz z 
nami tworzyli CL, «pozostawa! czym' równoleg!ym [paralelnym]»”63.

Co doprowadzi!o do tego? Brak 'wiadomo'ci co do problemu. Na tym polega 
nasze bycie „nowoczesnymi”, dzie&mi otaczaj(cej nas mentalno'ci. To jest problem 
koncepcji, 'wiadomo'ci siebie, samo'wiadomo'ci, a nie jakiejs spójno'ci etycznej. 
Nasze bycie „nowoczesnymi” (w gruncie rzeczy „nowoczesno'&” jest pokus( ducha 
ka%dego cz!owieka w ka%dej epoce) dokumentuje si" owym przesuni"ciem 'rodka ci"%-
ko'ci na nasze performances, czyli dokonania, osi(gni"cia religijne, kulturalne, opera-
tywne: Obecno'&, Fakt Chrystusa staje si" jakim' odgórnym teoretycznym za!o%eniem 
[a priori]; owo za!o%enie, które nie okre'la tego, kim jeste'my, tego w jaki sposób pa-
trzymy czy sensu naszego bycia w 'wiecie64.

Jak trudno wykorzeni& z nas t" mentalno'& dokumentuje dalsza historia 
Ruchu, ostatnio przywo!ana w artykule z dzia!u Pierwsza strona65. „Ale kiedy 
w roku 1982 zosta! opublikowany pierwszy plakat wielkanocny, zatytu!owany 
«Chrystus – Bo%e towarzystwo dla cz!owieka», wszyscy struchleli – s(dzili, %e 
wszystko jest ju% jasne od 1976 r. Pos!uchajmy, co mówi o tym ksi(dz Giussani: 

62  Jest to odniesienie do jednej z Ekip, zawartej w tomie: L. Giussani, In cammino (1993-1998) [W drodze], 
który jest przygotowywany do druku w wydawnictwie BUR.
63  L. Giussani, Uomini senza patria (1982-1983) [Ludzie bez ojczyzny], dz. cyt., s. 56.
64  Por. „Epoka nowo%ytna, co wi"cej, wspó!czesna epoka jest tragiczn( dokumentacj( tego, do czego dochodzi 
cz!owiek w swym roszczeniu autonomii: roszczenie, by spe!ni& si" samemu z siebie, by si" realizowa& samemu, 
by si" kszta!towa& samemu, by samemu o sobie decydowa&, by siebie stawa& w centrum. Takie roszczenie 
prowadzi do rozk!adu, , do utraty wolno'ci jako $ród!a os(du o %yciu; to z kolei prowadzi do alienacji w opinii 
powszechnej, w kulturze, w opiniach wprowadzanych przez dominuj(c( kultur"” (L. Giussani, Uomini senza 
patria, dz. cyt., s. 265) 
65  J. Carrón, J. Carron "wiadectwo i opowiadanie,
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«Szli'my naprzód przez dziesi"& lat, pracuj(c nad warto'ciami chrze'cija*skimi i 
zapominaj(c o Chrystusie, nie poznaj(c Chrystusa»”66.

Ksi(dz Giussani owo przesuni"cie 'rodka ci"%ko'ci, zast(pienie istoty rzeczy 
naszymi dzia!aniami – jak wszyscy wspó!cze'ni ludzie – nie zdaj(c sobie nawet 
sprawy z jego absolutnej nieadekwatno'ci wobec czynników problemu, obna%y! 
nast"puj(cymi s!owami: „Skoro jeste'my tak bezwstydnie podzieleni, rozcz!on-
kowani, %e nawet niemo%liwa jest jedno'& pomi"dzy m"%czyzn( i kobiet(, i ni-
komu nie mo%na ju% zaufa&; je'li jeste'my a% tak cyniczni wobec wszystkich i 
wszystkiego i tak bardzo wyzuci z mi!o'ci wobec samych siebie, to w jaki sposób 
z tego b!ota, z tego mu!u wydoby& co', dzi"ki czemu mogliby'my odbudowa& 
zburzone mury, osi(gn(& cement, by zbudowa& nowe mury? [...] Zwa%ywszy 
na te nasze zranienia, faktycznie nie mo%emy powiedzie&: «We$my si" wspól-
nie za odbudowanie naszego cz!owiecze*stwa!». Je'li do tego stopnia jeste'my 
pokonani, to co mo%emy zrobi&, aby zwyci"%y&? [...] Trzeba, aby przyby! kto' 
z zewn(trz – musi przyby& kto' z zewn!trz – i aby to on odbudowa! nasze zbu-
rzone mury [...] I to jest w!a'nie nasza najwi"ksza trudno'& w odniesieniu [...] 
do autentycznego chrze'cija*stwa: przyj(&, %e poprzez co' innego – przez co', co 
przychodzi z zewn(trz – cz!owiek staje si" sob( [...]. [Ale to ] «si" nie podoba», 
poniewa% sprawia, %e wkracza co', %e trzeba przyj(& co', co nie odpowiada naszej 
fantazji i naszemu wyobra%eniu do'wiadczenia, co' co naszemu roszczeniu jawi 
si" jako abstrakcja”67.

To, „co' innego”, Chrystus, wydaje si" nam abstrakcj(. A poniewa% On jawi 
si" nam jako abstrakcja, to aby odpowiedzie& na piln( potrzeb" zmiany, budowa-
nia „zatrzymujemy si" [...] na jakim' bezsilnym d(%eniu naprawy albo na jakim' 
k!amliwym, podst#pnym roszczeniu, a to oznacza uto%samienie 'rodka zaradczego z 
w!asnym wyobra%eniem i wol( naprawy”. To straszne! I kontynuowa! ksi(dz Gius-
sani: „W ten sposób rodzi si" «wywód, dyskurs» na temat warto'ci moralnych, 
poniewa% wywód o warto'ciach moralnych zak!ada, %e 'rodek zaradczy w obliczu 
rozpadu mo%e pochodzi& z si!y fantazji i z woli cz!owieka: «Zbierzmy si" razem i 
damy sobie rad"!»”68. Nowocze'ni, wspó!cze'ni a% do szpiku ko'ci! A on mówi! to 
wszystko do nas, nie do innych.

Dlaczego zatem przechodzimy od Chrystusa do owego aktywizmu, do „dzia-
!ania”? I oto w tym miejscu os(d ksi"dza Giussaniego jest jeszcze bardziej zaskaku-
j(cy: dokonujemy tego przesuni"cia, poniewa% nasze dzia!anie jako punkt oparcia 
b"d(cy odpowiedzi( na nasze l"ki, wydaje si" nam by& mniej abstrakcyjny ni% 
Chrystus. Faktycznie, powiada, „to jaki' egzystencjalny brak pewno'ci, jaki' g!"-
66  L. Giussani, Uomini senza patria (1982-1983) [Ludzie bez ojczyzny], dz. cyt., s. 88-89. 
67  L. Giussani, [Zawsze jest to !ask(], w: [Jest, skoro dzia!a], suppl. 
„30Giorni”, luty 1994, s. 57-59.
68  Tam%e, s. 59.
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boki l"k sprawiaj(, %e za oparcie dla siebie, za racj" [...] [w!asnej] konsystencji wo-
limy uzna& to, co czynimy z punktu widzenia kulturalnego czy organizacyjnego”69.

Jednak jeszcze bardziej zdumiewaj(ca okazuje si" by& konsekwencja, jak( ksi(dz 
Giussani z tego wyprowadza. Owe „dzia!ania” – poprzez które usi!ujemy pokona& 
nasz brak pewno'ci – zosta!yby automatycznie zidenty+kowane jako „obecno'&”. 
Jakie% jednak jest to dalekie od rzeczywisto'ci! Pos!uchajcie, co mówi dalej: „W 
ten sposób ca!a aktywno'& kulturalna i wszelkie dzia!ania organizacyjne nie stan( 
si" wyrazem nowej +zjonomii, obliczem nowego cz!owieka” – co najwy%ej b"d( 
wyrazem naszego l"ku, naszego braku pewno'ci – „Gdyby faktycznie by!y wyra-
zem nowego cz!owieka, mog!yby nawet nie istnie&, kiedy okoliczno'ci na to nie 
pozwalaj(, ale cz!owiek sta!by mocno na nogach. Tymczasem wielu tu obecnych 
– mówi! – bez tego wszystkiego nie sta!oby mocno na nogach, nie wiedzia!oby po 
co tutaj s(, nie wiedzia!oby do czego przynale%(: nie stoj( na nogach, brakuje im 
czego' istotnego, poniewa% konsystencj( osoby jest obecno'& Kogo' Innego”70. W 
tym miejscu z ca!( wyrazisto'ci( ods!ania si" relacja pomi"dzy tym, co pozwala mi 
sta& na nogach, „to co' istotnego” i to, po co jeste'my na 'wiecie.

Bez uznania i do'wiadczenia tego, co stanowi odpowied$ na nasz( egzysten-
cjaln( niepewno'& i na nasz wewn"trzny l"k, nasza obecno'& jest niczym innym, 
jak tylko znakiem wspó!czesnych usi!owa* znalezienia konsystencji w tym, co 
czynimy. Dlatego, gdyby nie by!o pewnych dzia!a*, tak wiele osób „nie mia!oby 
poj"cia po co tutaj jest”71, stwierdzi! ksi(dz Giussani.

Jaka jest zatem ostateczna „przyczyna” owego przesuni"cia [zmiany pozycji], 
do czego powróc" jeszcze w popo!udniowej lekcji? „Ow( «przyczyn(», ostatecz-
nie, jest trudno'&, by chrze'cija*ski dyskurs, do'wiadczenie chrze'cija*skie mog!o 
osi(gn(& dojrza!o'& [...]. I dlatego pierwsz(, a nie ostatni(, pu!apk( jest niecierpli-
wo'&. Do'wiadczenie chrze'cija*skie – pomy'lcie – zmieni 'wiat. Aby jednak ten 
'wiat zmieni& potrzebna jest ca!a droga historii. [...] Do'wiadczenie chrze'cija*-
skie przemieni moje %ycie, ale potrzebna jest droga %ycia [historii: my natomiast 
nieustannie szukamy jakich' 'cie%ek na skróty, by wcze'niej doj'& do celu, s(dz(c, 
%e jeste'my m(drzejsi! [...] Do'wiadczenie chrze'cija*skie, w gruncie rzeczy, nie 
zaspokaja gor(czkowej ch"ci cz!owieka na bycie skutecznym, natychmiastowego 
zdobycia, posiadania, co by!o w!a'nie pokus( faryzeuszów, którzy mówili do Chry-
stusa: «dokonaj cudu zgodnie z naszym wyobra%eniem, a mianowicie, ze'lij ogie* 
na ziemi". Ze'lij z nieba ogie*, a uwierzymy ci». Ale to oni ustalali, jaki to mia! 
by& cud”72, w jaki sposób winna si" zmieni& rzeczywisto'&, id(c za Nim („Nie by! 

69  L. Giussani, Uomini senza patria (1982-1983) [Ludzie bez ojczyzny], dz. cyt., s. 97.
70  Tam%e. 
71  Tam%e.
72  L. Giussani, La lunga marcia della maturità, [D!ugi marsz ku dojrza!o'ci], dz. cyt., s. 66.
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z Nim z powodu trzydziestu denarów [...] Lecz Jego królestwo nie nadchodzi!o”73. 
Oto w!a'nie patos, który spoczywa u pod!o%a ówczesnego dramatu oraz obecnych 
niepewno'ci, melancholii, um"czenia i w(tpliwo'ci. To za' jest ów punkt, w któ-
rym cz!owiek pojmuje i u'wiadamia sobie co oznacza wiara – wierzy&, wierzy& 
w Niego – da& kredyt zaufania Faktowi chrze'cija*skiemu [tzn., powierzy& si" 
Jego zamys!owi w sposobie przemiany 'wiata; my jednak mamy wra%enie, %e to 
dzieje si" zbyt wolno, %e za ma!o skutecznie]. W pewnych momentach bowiem 
jest naprawd" tak, jakby'my umierali sami dla siebie, co wi"cej, jest naprawd" 
umieraniem nas samych. [St(d te%] osoby, które ocala!y, zosta!y ocalone – mo%na 
tak powiedzie&, wy!(cznie – dzi"ki poczuciu wierno'ci wobec w!asnej historii, 
maj(c jasn( 'wiadomo'& ogromu wymiaru religijnego z jego oddzia!ywaniem na 
konkretn( chwil", sytuacj", [tzn.] dzi"ki obecno'ci Tajemnicy b"d(cej czynnikiem 
wp!ywaj(cym na konkretne cz!owiecze*stwo; a po drugie dzi"ki lojalnemu i wy-
ra$nemu udzieleniu kredytu autorytetowi, historycznej roli autorytetu”74. 

By& mo%e obecnie lepiej rozumiemy, dlaczego ksi(dz Giussani pyta! si" w 1993 
r.: „Po co zatem tutaj jeste'my?”. Skoro naszym celem jako chrze'cijan nie jest po-
dejmowanie inicjatyw i tworzenie dzie!, by odpowiada& na potrzeby, aby rozwi(-
zywa& ludzkie problemy, to co jest celem? On ponownie przesuwa nas, odsy!aj(c 
do tego, co istotne, potwierdzaj(c na nowo wa%no'& udzielania kredytu zaufania 
faktowi chrze'cija*skiemu. To jest jego odpowied$ na prowokacj": bez powrotu 
do $ród!a, pocz(tku,nie sposób cokolwiek uczyni&.

4. Powrót do 'róde$: „Ruch post#puje naprzód wy$%cznie moc% mi$o&ci do 
Chrystusa”

„A zatem, po co tutaj jeste'my?”. W 1993 r. ksi(dz Giussani odpowiada: „Powo-
dy tego s( dwa, przy czym drugi z nich jest konsekwencj( pierwszego; mo%naby 
powiedzie&, konsekwencj( okazjonaln( b(d$ przypadkow( pierwszej racji”75. Jest 
to niesamowite, poniewa%, aby go rozja'ni&, mówi wprost: „jeste'my tutaj, aby 
powiedzie&... kroczyli'my drog(, gdy us!yszeli'my pewnego cz!owieka, pewnego 
mówc" [ideologa], który przemawia!; on jednak by! kim' wi"cej ni% ideologiem, 
poniewa% by! kim' bardzo powa%nym, nazywa! si" Jan Chrzciciel. Zatrzymali'my 
si" tam, aby po pos!ucha&. W pewnym jednak momencie, kto' kto by! tam razem 
z nami, zacz(! okazywa& zamiar odej'cia stamt(d, i zobaczyli'my, jak Jan Chrzciciel 
zatrzyma! si", wpatruj(c si" w odchodz(cego, a w pewnym momencie, podnosz(c 
73  C. Chie-o, Monologo di Giuda [Monolog Judasza], w Canti, dz. cyt., s. 230-231.
74  L. Giussani, La lunga marcia della maturità [D!ugi marsz ku dojrza!o'ci], dz. cyt., s. 66, 68.
75  Jest to odniesienie do jednej z Ekip, zawartej w tomie: L. Giussani, In cammino (1993-1998) [W drodze], 
który jest przygotowywany do druku w wydawnictwie BUR. 



g!os zawo!a!: «Oto Baranek Bo%y». No có%, to prorok, który mo%e mówi& ró%-
ne dziwne rzeczy. Jednak%e my dwaj, którzy byli'my tam po raz pierwszy, którzy 
przybywali'my z wioski, z daleka, oderwali'my si" od grupy i poszli'my 'ladami 
tamtego cz!owieka, ot tak, z ciekawo'ci, chocia% nie by!a to jedynie ciekawo'&, ale 
jakie' dziwne zaciekawienie (któ% to wie, kto nam je umie'ci! wewn(trz nas?). On 
za', odwróciwszy si", w pewnym momencie zapyta! nas: «Czego chcecie?». My w 
zamian zapytali'my: «Gdzie mieszkasz?», na co On odpowiedzia!: «Chod$cie, a 
zobaczycie». Poszli'my i pozostali'my tam przez ca!y dzie*, aby patrze& na Niego, 
gdy przemawia!, jako %e s!ów, które wypowiada! nie rozumieli'my; jednak%e On 
mówi! w taki sposób, wypowiada! s!owa w taki sposób, z takim wyrazem twarzy, %e 
my byli'my tam, patrz(c na Niego jak mówi!. Kiedy stamt(d odchodzili'my, po-
niewa% nadci(gn(! wieczór, wracali'my do domu z inn( twarz(; popatrzyli'my na 
nasze %ony i na nasze dzieci w inny sposób; mi"dzy nami a nimi by! jakby pewien 
welon, jakby pewne mu'ni"cie Jego twarzy, od którego  nie mogli'my oderwa& 
my'li. Owej nocy %aden z nas nie spa! spokojnie i nast"pnego dnia znów poszli-
'my Go szuka&. Powiedzia! pewne zdanie, które nast"pnie powtórzyli'my naszym 
przyjacio!om: «Chod$cie zobaczy& kogo', kto jest Mesjaszem, który mia! przyj'&; 
On jest Mesjaszem, sam to powiedzia!: jestem Mesjaszem». Przyszli wi"c tak%e nasi 
przyjaciele i równie% oni zostali przez owego Cz!owieka przyci(gni"ci. I by!o tak, 
jak gdyby wieczorem, kiedy gromadzili si" przy ognisku, z czterema rybami z!owio-
nymi poprzedniej nocy, mówili do siebie: «Je'li kto' nie wierzy temu Cz!owiekowi, 
je'li ja nie wierz" takiemu cz!owiekowi, to nie b"d" móg! tak%e uwierzy& nawet 
w!asnym oczom»76.

I mówi! dalej ksi(dz Giussani: „Jeste'my na 'wiecie po to, aby wo!a& wobec 
wszystkich ludzi: «Zobaczcie, %e jest po'ród nas pewna dziwna Obecno'&; w'ród 
nas, tutaj, teraz, znajduje si" pewna dziwna obecno'&: Tajemnica, która stwarza 
gwiazdy, stwarza morze, która wszystko czyni [...] sta!a si" cz!owiekiem, który 
narodzi! si" z !ona kobiety [...]». My jeste'my na 'wiecie, poniewa% to nam, a nie 
innym, zosta!o objawione, %e Bóg sta! si" cz!owiekiem. Jest mi"dzy nami Cz!o-
wiek, przyby! do nas dwa tysi(ce lat temu i po'ród nas pozosta! («B"d" z wami po 
wszystkie dni, a% do do sko*czenia 'wiata»), mi"dzy nami jest cz!owiek, który jest 
Bogiem. On jest szcz"'ciem ludzko'ci, rado'ci( ludzko'ci, spe!nieniem wszystkich 
pragnie* ludzko'ci, które doprowadzi do ko*ca; doprowadzi je a% do ko*ca w 
tych, którzy za Nim id(»”77.

I oto pora, by przedstawi& tak%e drugi powód: „Niezamierzon( konsekwencj( 
patrzenia na Niego, patrzenia na Niego, jak przemawia, s!uchania Go, pój'cia za 
Nim, mówienia wszystkim: «On jest tu; tu w'ród nas jest Bóg, który sta! si" cz!o-

76  Tam%e.
77  Tam%e.
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wiekiem [...]”, tak( nieprzewidzian( konsekwencj( dla kogo', kto tak mówi jest 
to, i% zaczyna on lepiej %y& – lepiej, nie w sensie rozwi(zania problemów swego 
cz!owiecze*stwa, ale lepszego ich prze%ywania – zaczyna bardziej kocha& swoj( 
%on"; wie, jak lepiej kocha& swoje dzieci; bardziej kocha samego siebie; kocha 
przyjació! bardziej ni% inni; na obcych spogl(da z bezinteresowno'ci(, czu!o'ci( 
serca, jakby byli przyjació!mi; tak jak potra+ spieszy z pomoc( drugiemu; z na-
dziej( spogl(da na czas i dlatego kroczy z energi(; wykorzystuje wszystko, by móc 
i'& dalej i pomaga& tak%e innym w"drowa&; w bólu dodaje otuchy, w rado'ciach 
jest rozwa%ny, zdecydowanie rozwa%ny; z g!"bok( rado'ci(, ale i ze 'wiadomo-
'ci(, %e wszystko jest ograniczone, ma ograniczenie, które jest prowizoryczne. I tak 
cz!owiek, od jednego ograniczenia do kolejnego, razem, pod(%a ku swemu prze-
znaczeniu, ku owemu dniowi, w którym On ponownie si" objawi, ale nie tak, jak 
objawi! si" Janowi i Andrzejowi, owym dwom, którzy za Nim poszli, natomiast 
objawi si" tak, jak to uczyni! w pewnym momencie swego %ycia na górze Tabor, i 
jak objawi! si" po swoim zmartwychwstaniu”78.

My, zatem, jeste'my tutaj dzi"ki tej Obecno'ci. Kto jednak rozumie te sprawy? 
Ksi(dz Giussani zadawa! sobie pytanie: „Kto tak naprawd" rozumie odmienno'& 
[inno'&] tego zadania – rodzice, ksi"%a, stowarzyszenia katolickie – kto tak na-
prawd" pojmuje t" Obecno'&? Kto nie zabiega o to, aby znale$& w tym 'wiecie 
godne miejsce dla siebie, aby mie& prawo do %ycia w tym 'wiecie tylko z tego 
powodu, %e odpowiada na potrzeby innych?”79.

To jest w!a'nie 'wiadectwo, jakie oferuje nam ka%dego dnia papie% Franciszek: 
ale kto to rozumie?

„Trzeba zatem, aby jakie' wielkie oczyszczenie i jakie' ogromne o'wiecenie 
zago'ci!o i zaw!adn"!o naszym duchem; powinna nam si" wydarzy& jaka' wielka 
!aska... Co takiego powinno nam si" wydarzy&? To, co ju% nam si" wydarzy!o! 
To jest bowiem to, cho& mo%e wyra%one innymi s!owami, co mówili'my sobie w 
Ruchu od pierwszego dnia; to jest to, co s!yszeli'my i z powodu czego powiedzie-
lieli'my sobie: «Otó% to, chcia!bym si" do nich przy!(czy&», to jest w!a'nie to, co 
wszyscy przeczuwali'my (i musimy si" zgodzi&, %e dla wszystkich jest to porusza-
j(ce): centrum %ycia nie jest sukces, ale rozpoznanie Kogo' Jedynego. Nie «suk-
ces», ale «rozpoznanie Kogo' Jedynego»”80. To by!o w!a'nie owo zanurzenie si" 
w sercu. Ale niemal natychmiast ksi(dz Giussani stawia nast"puj(c( alternatyw": 
„Co tak naprawd" jest $ród!em warto'ci osoby: czy uznanie tego jaka to ona jest 
wspania!a, jaka jest zr"czna i sprytna, czy te% to, %e jest umi!owana? Jest absolutnie 
prawdziwe to, %e wyj(tkowa godno'& osoby tkwi w tym, %e jest umi!owana, %e 

78  Tam%e.
79  Tam%e.
80  Tam%e. 
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konsystencj( i natur( «ja», twojego «ja» jest fakt bycia wybranym przez Tajemnic"; 
[...] bycie umi!owanym jest konstystencj(, jest natur( twojego «ja»”81.

Gdy tego brakuje, wszyscy czujemy si" zagubieni. Centrum %ycia nie jest 
„sukces, ale uznanie pewnej Obecno'ci” (i by& mo%e dlatego niektórzy spo'ród 
nas, podobnie jak wielu nam wspó!czesnych, poniewa% nie doznali mi!o'ci, po-
niewa% nie czuj( si" kochani poszukuj( spe!nienia gdzie indziej). I dalej mówi!: 
„Oto jest w!a'nie chrze'cija*ski problem w stosunku do problemu jakiejkolwiek 
+lozo+i [...]: to nie utopia jest naszym zbawieniem, [...], ale Obecno'&, któr( 
trzeba rozpozna&: to nie jest jakie' «dzia!anie, zaanga%owanie», ale mi!o'&”82. 
Wystarczy!oby tylko zda& sobie spraw" z tego czym jeste'my, by zrozumie&, %e 
naszym „dzia!aniem” nie zdo!amy odpowiedzie& na nasz ludzki dramat. ,yciem 
jest ta mi!o'&, jest uznanie faktu, i% jeste'my umi!owani („Umi!owa! nas mi!o-
'ci( odwieczn(, okazuj(c !askawo'& naszej nico'ci”83). A ksi(dz Giussani doda-
wa!: „Kiedy wypowiadam to s!owo [mi!o'&], kiedy mówi" to, co powiedzia!em 
teraz – i% problemem egzystencji nie jest «dzia!anie», ale mi!o'& – w twarzach 
99% osób dostrzegam dziwn( obco'&”84.

Czym jest owa obco'&? Jest znakiem, %e nie pojmujemy tego, i% ju% dokona!o 
si" w nas owo przesuni"cie [zmiana pozycji]. Ta obco'&, bardziej ni% cokolwiek 
innego, pokazuje sk(d i od czego spodziewamy si" odpowiedzi. Co wi"cej, w!a'nie 
wskutek tej obco'ci odchodzimy od tego, co istotne, by szuka& naszej konsystencji 
w tym, co czynimy. Owa obco'& jest najpot"%niejszym os(dem, jaki wydajemy 
o Chrystusie i o nas samych. Bez zrozumienia na czym polega nasz problem nie 
zdamy sobie do ko*ca sprawy kim jest Chrystus. W gruncie rzeczy to, co istotne, 
znajduje si" gdzie indziej. Owa dziwna obco'&, jak( odczuwamy w obliczu tajem-
niczego zamys!u Boga, jest t( sam( obco'ci(, jakiej doznawa! Piotr wobec planu 
Ojca, do którego przynale%a! Jezus, a którego Piotr nie by! w stanie poj(&. To 
w!a'nie owa obco'& sprawia, %e oddalamy si" od tego, co istotne, by szuka& w!asnej 
konsystencji w czym', co „w najskrytszych zakamarkach naszych serc” uwa%amy za 
bardziej „konkretne” ni% Chrystus.

Nie b"dziemy w stanie wnie'& naszego oryginalnego wk!adu w %ycie 'wiata, 
je'li nie odnajdziemy w!asnej konsystencji w owej mi!o'ci, która pozwala nam by& 
kim' innym w ca!ej panoramie spo!eczno-kulturalnej. Ksi(dz Giussani nigdy nie 
przestawa! wskazywa& nam miejsca, w którym winni'my szuka& naszej prawdziwej 
konsystencji: „Konsystencj( mojej osoby jest obecno'& Kogo' Innego”85. 

81  Tam%e.
82  Tam%e.
83  Por. Jer 31, 3.
84  Jest to odniesienie do jednej z Ekip, zawartej w tomie: L. Giussani, In cammino (1993-1998), [W drodzw]
który jest przygotowywany do druku w wydawnictwie BUR.
85  L. Giussani, Uomini senza patria [Ludzie bez ojczyzny], dz. cyt., s. 97. 
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Przeciwnie, przypomina! nam, i% my poszukujemy konsystencji „w tym, co 
czynimy b(d$ w tym, co posiadamy (co jest w gruncie rzeczy tym samym). W ten 
sposób nasze %ycie nie posiada owego sentymentu, owego do'wiadczenia g!"bokiej 
pewno'ci, na jak( wskazuje s!owo «pokój», [...] owej g!"bokiej pewno'ci, pewno'ci 
i pe!ni, bez której nie ma do'wiadczenia pokoju i bez której brakuje pogody ducha 
i rado'ci. Co najwy%ej osi(gamy zadowolenie z tego, co czynimy albo zadowolenia 
z samych siebie. Te za' okruchy zadowolenia z tego, co czynimy albo z tego czym 
jeste'my nie przynosz( nam ani pogody ducha ani rado'ci, ani poczucia pe!ni 
zwi(zanej z pewno'ci(, %adnej pewno'ci i %adnej pe!ni [...]. Pewno'& bowiem jest 
czym', co si" wydarzy!o w nas, co w nas wkroczy!o [...] Otó%, Kto' nam si" wyda-
rzy!, Kto' nam si" odda!, tak bardzo si" odda!, %e wnikn(! w nasze cia!o i ko'ci oraz 
w naszego ducha:  „,yj", nie ja, ale Chrystus %yje we mnie»”86.

W roku 1991 ksi(dz Giussani mówi!: „Nadszed! moment, w którym mi!o'& 
mi"dzy nami nabra!a szczególnej wagi, znacznie wi"kszej od jakiej' jasno'ci do-
gmatycznej,najg!"bszej my'li teologicznej czy energii prowadzenia czego'. Mi-
!o'&, która jest konieczna, aby nas prowadzi& ma tylko jedno porównanie [ma 
tylko jedn( piln( potrzeb"]: modlitw", mi!o'& do Chrystusa. Istotnie, nadszed! 
moment, w którym Ruch kroczy naprzód wy!(cznie moc( mi!o'ci do Chrystusa, 
któr( ka%dy z nas ma, o posiadanie której ka%dy z nas b!aga Ducha )wi"tego”87. 

Tylko cz!owiek pewny jest w stanie odpowiada& na wyzwania tera$niejszo'ci: wej-
'cie do pokoju cz!owieka terminalnie chorego, do którego nikt ju% nie wchodzi; zatrzy-
manie dziecka z powa%n( niepe!nosprawno'ci(; wydawanie na 'wiat dzieci; stawianie 
czo!a sytuacji braku pracy bez poczucia bycia przyt!oczonym, itd.

Dlaczego ksi(dz Giussani powraca! nieustannie do Jana i Andrzeja, czyli do 
pierwszego or"dzia chrze'cija*skiego, do pierwszego spotkania? Czy dlatego, %e nie 
by! z tego 'wiata? Czy by! wizjonerem? Nie, ale dlatego, %e by! przekonany, i% „roz-
wi(zanie problemów, jakie %ycie stawia przed nami ka%dego dnia «nie nast"puje [nie 
dokonuje si"] przez bezpo'rednie ich podejmowanie, ale stawiamy im czo!o przez 
pog!"bianie natury podmiotu». Innymi s!owy, «rozwi(zanie jakiego' szczegó!u mo%e 
nast(pi& dzi"ki zg!"bieniu czego' istotnego»”88. By zatem stawia& czo!o problemom 
potrzeba czego', co pomog!oby wy!oni& si" naszemu „ja” i co realizuje natur" naszego 
„ja”, owa „odwieczna Tajemnica, naszego bytu”89, o której mówi! Leopardi. Prawdzi-

86  L. Giussani, La familiaritá con Cristo [Blisko'& z Chrystusem], San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2008, 
s. 25-26.
87  Corresponsabilitá. Stralci della discussione con Luigi Giussani al Consiglio Internazionale di CL 
[Wspó!odpowiedzialno'&. Fragmenty dyskusji z ks. Luigi Giussanim podczas Mi"dzynarodowej Rady Ruchu 
CL], „Litterae communionis-CL”, listopad 1991, s. 32.
88  A. Savorana, Vita di don Giussani
89  G. Leopardi, Sopra il ritratto di una bella donna…[Nad portretem pi"knej kobiety...], wersety 22-23, w: 
Ten%e, Cara beltà...[Droga pi"kno'ci...], BUR, Milano 2010, s. 96.



wym zatem problemem jest pytanie siebie kto mo%e przebudzi& „ja”, wyzwalaj(c je 
z dyktatury jego ma!ych pragnie*, z redukcji, aby otworzy& je na wielkie pragnienie 
spe!nienia %ycia. „Tylko to, co boskie mo%e ocali& czynniki cz!owiecze*stwa”90. I to 
jest w!a'nie najg!"bsza istota roszczenia chrze'cija*skiego. Zadaniem Chrystusa jest 
nic innego, jak budzenie osoby, jak pokazanie pe!nego znaczenia jej pragnienia,tak 
aby wyzwoli& j( z niewoli jej w!asnych ma!ych pragnie*.

Aby dotrze& do istoty rzeczy Jezus wykorzystuje ka%d( okoliczno'&, nawet jakie' 
proste, codzienne zdarzenie – Ewangelia jest przepe!niona takimi przyk!adami – 
np. odpoczynek przy studni, odczuwane pragnienie, pro'ba skierowana do kobiety, 
aby da!a mu pi&. A owa kobieta, b"d(c Samarytank(, pozostaje jakby uwi"ziona w 
swoim my'leniu, st(d te% powiada: „Jak%e% Ty, b"d(c ,ydem, prosisz mnie, Sama-
rytank", bym Ci da!a si" napi&?”. Ona pyta w ten sposób, b"d(c zwi(zana ówcze-
snymi uk!adami, jako %e ,ydzi nie utrzymywali relacji z Samarytanami. Jezus zatem 
móg!by stan(& po jednej lub po drugiej stronie. On natomiast rzuca wyzwanie 
owemu uk!adowi, staj(c wobec tej kobiety w postawie pierwotnej, a nie reaktywnej: 
On doskonale wie, %e za tym, co powierzchowne [pozorne], %e za formalizmem 
uk!adów kryje si" spragnione serce owej kobiety i dlatego prowokuje j(, odwo!uj(c 
si" w!a'nie do jej serca: „O, gdyby' zna!a dar Bo%y i [wiedzia!a], kim jest Ten, kto ci 
mówi: «Daj Mi si" napi&» – prosi!aby' Go wówczas, a da!by ci wody %ywej”. Jezus 
wykorzystuje t" okoliczno'&, aby jej powiedzie& kim On jest, jakie jest Jego wobec 
niej roszczenie. Jakiego spojrzenia potrzeba, aby nie zatrzyma& si" na tym, co po-
zorne, co powierzchowne w obliczu prowokacji rzeczywisto'ci i wobec zawi(zywa-
nych uk!adów! Obecnie znajdujemy si" w podobnych okoliczno'ciach, wci(gani w 
ró%ne zwalczaj(ce si" pozycje ideologiczne, i mo%emy da& si" wci(gn(& w oszuka*cz( 
ideologi" takiego czy innego ugrupowania. Owa kobieta samaryta*ska pocz(tkowo 
udaje, %e nie rozumie, jakby nie pojmowa!a rzuconego jej wyzwania: „Panie, nie 
masz czerpaka, a studnia jest g!"boka. Sk(d%e wi"c we$miesz wody %ywej? Czy Ty 
jeste' wi"kszy od ojca naszego Jakuba, który da! nam t" studni"?”. Jezus nie tylko nie 
wycofuje si", ale podnosi jakby poprzeczk": „Ka%dy, kto pije t" wod", znów b"dzie 
pragn(!. Kto za' b"dzie pi! wod", któr( Ja mu dam, nie b"dzie pragn(! na wieki, 
lecz woda, któr( Ja mu dam, stanie si" w nim $ród!em wody wytryskaj(cej ku %yciu 
wiecznemu”. Kim%e On jest, %e staje naprzeciw ca!ego pragnienia cz!owieka z takim 
roszczeniem i %e samego siebie porównuje do wody, która mo%e w pe!ni zaspokoi& 
ludzkie pragnienie? Kto mo%e wyst(pi& z podobnym roszczeniem? – Tylko On, Pan. 
A zatem, wobec podniesienia tej poprzeczki przez Jezusa, w owej kobiecie ods!ania 
si" jej cz!owiecze*stwo, poniewa% cz!owiecze*stwo ujawnia si" dopiero w zderzeniu 
z rzeczywistym wyzwaniem wobec którego zostaje postawione, kiedy staje w obliczu 
czego' jedynego, co wreszcie najpe!niej odpowiada jego oczekiwaniu. Samarytanka 

90  Zob. L. Giussani, Chrze'cija)stwo jako wyzwanie. U *róde$ chrze'cija)skiego roszczenia, dz. cyt., s. 131.
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w ko*cu ulega, mówi(c: „Daj mi tej wody, abym ju% nie pragn"!a i nie przychodzi!a 
tu czerpa&”91.

Taka w!a'nie jest ta obecno'& Jezusa, obecno'&, która wykorzystuje ka%d( rzecz, 
aby ukaza& swoj( inno'&. My zostali'my wybrani, zaproszeni do tego, aby sta& 
si" przyjació!mi Jezusa, po to, by'my w ka%dej sytuacji, w ka%dej prowokacji ze 
strony rzeczywisto'ci, mogli 'wiadczy& o tym innym spojrzeniu, bardziej ludzkim, 
bardziej zdolnym do ujmowania wszystkich czynników ludzkiego do'wiadczenia, 
naszego i drugich. Tylko mi!o'& do Jezusa b"d(ca owocem d!ugiego okresu prze-
bywania z Nim mo%e sprawi&, %e w nas, wobec jakiegokolwiek wyzwania, wy!oni 
si" owa inno'& b"d(ca potwierdzeniem Jego obecno'ci w dzia!aniu.

Je'li my nie zrozumiemy tego, wówczas nasze dzia!ania czy reakcje b"d( przyj-
mowa!y bezkrytycznie postawy innych, jak to mia!o miejsce w przesz!o'ci – a co 
widzieli'my opisane przez ksi"dza Giussaniego. W ten sposób, naiwnie b"dziemy 
si" !udzi&, i% jeste'my w stanie odpowiada& na wyzwania kulturowo-spo!eczne, w 
których w gr" wkracza koncepcja cz!owieka, na poziomie etycznym. Ale czy wy-
starczy jedynie apel etyczny do tego, by donosi& do ko*ca ci(%" z dzieckiem, które 
prze%yje tylko kilka godzin? Czy wystarczy jedynie zach"ta do posiadania dzieci, 
aby rodzice zdecydowali si" na ich posiadanie? Ka%dy mo%e to zwery+kowa& w 
swoim do'wiadczeniu. My chcieliby'my etyk( odpowiada& na wyzwania antro-
pologiczne: a tymczasem jedyn( odpowiedzi( jest spotkanie (spotkanie zdolne 
obudzi& „ja”), w którym odradza si" równie% etyka; jedyn( odpowiedzi( jest „hi-
storyczna warto'& faktu chrze'cija*skiego”92, jaka' odmienna obecno'& w 'wiecie, 
'wiadectwo „czego', co ju% jest wolne”93, co wyra%a si" w sposób oryginalny [$ró-
d!owy] , nie pozwalaj(c narzuci& sobie regu! gry przez 'wiatow( logik" uk!adów. 
St(d te%, je'li pragniemy, by cokolwiek dla nas i wokó! nas naprawd" si" zmieni!o, 
trzeba „czyni& chrze'cija*stwo”94, czyli „«by& obecno'ci(», [...] budowa& wsz"dzie 
tam, gdzie jeste'my jaki' kawa!ek nowej ludzko'ci w drodze”95.

Oto w jaki sposób zako*czy! swoje opowiadanie nasz przyjaciel, dla którego 
wyzwaniem sta! si" ów niepe!nosprawny cz!owiek poszukuj(cy pracy: „Spotkawszy 
go trzy lata pó$niej zapyta!em go co takiego wydarzy!o si" mu przez tych dwóch 
przyjació!, którzy mu w tamtym czasie towarzyszyli. On mi odpowiedzia!: «Otwo-
rzyli przede mn( drog" ku przysz!o'ci». Dopytywa!em: «A zatem, pomogli ci znale$& 
prac"?». Odpowiedzia! mi oschle: «Nie!». A zatem? Có% takiego oni tobie dali?». 

91  J 4, 9-15.
92  L. Giussani, La lunga marcia della maturitá [D!ugi marsz ku dojrza!o'ci],, dz. cyt., s. 62.
93  Jest to odniesienie do jednej z Ekip, zawartej w tomie: L. Giussani, In cammino (1993-1998), [W 
drodze],który jest przygotowywany do druku w wydawnictwie BUR.
94  L. Giussani, Un evento reale nella vita dell’uomo (1991-1992) [Rzeczywiste wydarzenie w %yciu cz!owieka 
(1991-1992)], BUR, Milano 2013, s. 326.
95  L. Giussani, Dall’utopia alla presenza (1975-1978) [Od utopii do obecno'ci], dz. cyt., s. 62.



Odpowiedzia! mi: «Pewien pocz(tek, czyli drog", w takim sensie, %e dali mi cel». 
Wtedy postawi!em sobie pytanie: kim Ty jeste', %e sprawiasz takie rzeczy; i pomimo 
pozornego braku sukcesu, tak pot"%nie budzisz ludzkie „ja”, i% ono w ca!ej pe!ni 
u'wiadamia sobie to, kim jest? ,aden spo'ród tych, którym uda!o si" znale$& prac", 
nigdy nie powiedzia! czego' podobnego”.

Je'li nie b"dziemy nieustannie rodzeni przez spojrzenie Chrystusa w tera$niej-
szo'ci, nie zdo!amy uchwyci& owego krytycznego punktu wspó!czesnej kultury – w 
której wielokrotnie uczestniczymy, jak to nam pokazuje poczucie obco'ci, o któ-
rej mówi! ksi(dz Giussani – wyra%a si" on krótkowzroczno'ci(, z jak( traktujemy 
najg!"bsze potrzeby cz!owieka. Bez uchwycenia niesko*czonej warto'ci [znaczenia] 
konstytutywnych wymogów serca ka%dego cz!owieka, nasza kultura jedyne, co b"-
dzie w stanie proponowa& – czy to na p!aszczy$nie materialnej czy te% egzystencjalnej 
i afektywnej – to mno%enie w niesko*czono'& cz(stkowych propozycji. Jak nam jed-
nak przypomina Cesare Pavese: „tym, czego cz!owiek poszukuje w przyjemno'ciach 
to niesko*czono'& i nikt nie chcia!by raczej rezygnowa& z nadziei osi(gni"cia owej 
niesko*czono'ci”96. St(d te%, mno%enie, nawet do niesko*czonej pot"gi, owych „fa!-
szywych niesko*czono'ci” (jak powiedzia! papie% Benedykt XVI)97, nie b"dzie nigdy 
w stanie zaspokoi& potrzeby maj(cej niesko*czon( natur". „Niespokojnego serca” 
cz!owieka, bowiem, nie zaspokoi ani ilo'ciowe nagromadzenie dóbr i do'wiadcze*, 
ani te% nieograniczona mo%liwo'& przekszta!cania w prawa subiektywnych pragnie*. 
Z drugiej strony, równie% %adne przywo!ywania etyczne nie s( w stanie wyrwa& 
cz!owieka z jego redukcji i przywróci& mu adekwatnej 'wiadomo'ci siebie. Jedyn( 
odpowiedzi(, jak to pokaza! nam ksi(dz Giussani, jest wydarzenie maj(ce zdolno'& 
przebudzenia ludzkiego „ja” i jego odrodzenia. To w!a'nie w tym punkcie ods!ania 
si" w pe!ni znaczenie Szko!y Wspólnoty: „Jezus w swoim %yciu przejawia pasj", za-
anga%owanie na rzecz ka%dego, pojedynczego cz!owieka, zapa! w d(%eniu do szcz"-
'cia jednostki, co prowadzi do uznania nienaruszalnej i nieporównywalnej z niczym 
warto'ci osoby. Problemem istnienia 'wiata jest pytanie o szcz"'cie jednostki. «Có% 
bowiem za korzy'& odniesie cz!owiek, cho&by ca!y 'wiat zyska!, a na swej duszy 
szkod" poniós!? Albo co da cz!owiek w zamian za swoj( dusz"?

Nigdy moc i czu!o'& ojcowskiej lub macierzy*skiej mi!o'ci nie ogarnia!y serca 
cz!owieka bardziej ni% te s!owa Chrystusa rozmi!owanego w ludzkim %yciu. Poza 
tym, s!uchanie tych zasadniczych pyta* postawionych przez Jezusa, jest wyrazem 
fundamentalnego pos!usze*stwa wobec naszej natury. Je'li jeste'my g!usi na te py-
tania, zamykaj( si" przed nami najbardziej znacz(ce ludzkie do'wiadczenia. Nie b"-
dziemy w stanie kocha& samych siebie ani nikogo innego. Ostatecznym motywem, 

96  C. Pavese, Il mestiere di vivere [Zawód %ycia], Einaudi, Torino 1973, s. 190.   
97  Zob. Benedykt XVI, Przes!anie Benedykta XVI na XXXIII Meeting Przyja$ni mi"dzy Narodami Rimini, 
10 sierpnia 2012. 
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który pobudza do kochania siebie i drugiego cz!owieka jest tajemnica «ja»; ka%da 
inna racja jest jedynie wprowadzeniem do tego”98. 

My nie ró%nimy si" od innych. Je'li nie jeste'my przebudzeni wówczas jak wszyscy 
inni b"dziemy podlegli powszechnej mentalno'ci. Tacy sami biedacy jak oni, równie% 
i my zaczniemy poszukiwa& naszego spe!nienia w karierze, w sukcesach, które b"d( 
oczywistymi znakami zredukowania naszych pragnie*. Co nas czyni ró%nymi, innymi? 

Napisa! do mnie pewien przyjaciel: „Drogi ksi"%e Carrónie, od kiedy us!ysza!em 
twoj( lekcj" wyg!oszon( w sobotnie popo!udnie podczas spotkania z odpowiedzialnymi 
z Ameryki #aci*skiej, nie przestaj" ca!y dr%e&! W pierwszym momencie kiedy zacz(!e' 
mówi&, mia!em ochot" wsta& i wyj'& ze spotkania, zadaj(c sobie pytanie: gdzie ja si" zna-
laz!em? Co to znaczy odzyska& pocz(tki po wiekach historii Ko'cio!a? Trzeba zaanga%o-
wa& si" w walk" na rzecz warto'ci chrze'cija*skich! Jednak po tym pierwszym zderzeniu, 
a zw!aszcza po us!yszeniu cytatu ksi"dza Giussa: «Przez dziesi"& lat szli'my do przodu, 
pracuj(c nad warto'ciami chrze'cija*skimi, […] jednak bez znajomo'ci Chrystusa», 
spu'ci!em z tonu, co pozwoli!o mi prze%y& i lepiej zrozumie& pewien epizod, jaki mi 
si" wydarzy! na krótko przed moim 'lubem, o którym chcia!bym ci teraz opowiedzie&. 
Podj"li'my decyzj", %e moja przysz!a ma!%onka po 'lubie zwolni si" z pracy, aby wyjecha& 
ze mn( zagranic". Zaraz potem jednak przerazi!a nas my'l o tym, %e w sytuacji, gdyby 
zasz!a w ci(%", nie poradzimy sobie z utrzymaniem, maj(c jedynie moje stypendium. Na 
tydzie* przed 'lubem moja narzeczona, my'l(c o ca!ej tej sytuacji, zapyta!a mnie czy wy-
starczaj(cym zabezpieczeniem b"dzie zaufanie metodom naturalnym? Nie zastanawiaj(c 
si" nad konsekwencjami tego, co zamierza!em powiedzie&, odpowiedzia!em jej, %e praw-
dziwym problemem jest to, %e nie jeste'my gotowi na przyj"cie dzieci, a ostatecznie nie 
byli'my te% gotowi na zawarcie ma!%e*stwa… Pami"tam, %e wówczas w g!owie mia!em 
jedynie pytanie ksi"dza z ceremonii za'lubin: «Czy jeste'cie gotowi z mi!o'ci( przyj(& 
potomstwo, którym Bóg zechce was obdarzy&?». S!uchaj(c ciebie przypomnia!em sobie 
tamten moment, z pytaniem: «w tamtej sytuacji co uczyni!o mnie do tego stopnia wol-
nym, by podj(& ‘ryzyko’ wobec tego, czego pragn(!em najbardziej na 'wiecie?». Natych-
miast te% u'wiadomi!em sobie, %e jedynie szacunek wobec «warto'ci chrze'cija*skiej» 
nie by! wystarczaj(cy do tego, aby narazi& na szwank zbli%aj(cy si" 'lub, od tak dawna 
wyczekiwany. Tym, co w tamtej sytuacji uczyni!o mnie wolnym nie by! zatem respekt 
wobec jakiej' warto'ci chrze'cija*skiej, ale pragnienie, abym nie oddzieli! si" od Chry-
stusa, pragnienie pozwolenia Chrystusowi, by wszed! On w g!"bi" naszego ma!%e*stwa, 
intuicja, %e bez Niego to tak naprawd" nie warto si" pobiera&. Rozmy'laj(c nad twoj( 
lekcj( nie przestaj" pyta& siebie: kto do mnie kiedykolwiek mówi! w taki sposób? W tak 
prawdziwy sposób? Kto przyprawi! mnie kiedykolwiek o takie dr%enie? Kto mi pomaga 
pojmowa& naprawd" odpowiednio'& pomi"dzy Chrystusem a moim %yciem? Ile% czu!o-
'ci wobec mnie! Dzi"kuj"”. 

98  L. Giussani, Chrze'cija)stwo jako wyzwanie. U *róde$ chrze'cija)skiego roszczenia, dz. cyt., s. 132. 



Podobnie jak dzisiaj papie% Franciszek, tak kiedy' ksi(dz Giussani nie czyni! ni-
czego innego jak g!oszenie nam pi"kna wiary i dawanie temu 'wiadectwa, aby ukazy-
wa& jej rozumno'& przez owoce, jakie rodzi ona w %yciu. St(d te% Papie% podkre'la z 
naciskiem, %e my musimy g!osi& 'wiatu to, co jest istotne dla nas. Czy macie do zapro-
ponowania co' bardziej inteligentnego, co' bardziej odpowiedniego w realnej sytuacji 
cz!owieka? Pos!uchajcie, co Papie% powiedzia! o swoim oczekiwaniu wobec biskupów: 
„Chodzi o ludzi strzeg(cych doktryny nie po to, by mierzy& dystans 'wiata od prawdy, 
któr( ta doktryna zawiera, ale by zafascynowa& 'wiat i porwa& go pi"knem mi!o'ci, 
by pozyska& go darem wolno'ci niesionym przez Ewangeli". Ko'ció! nie potrzebuje 
apologetów swojej sprawy, ani krzy%owców do staczania bitew, lecz pokornych i uf-
nych siewców prawdy, którzy wiedz(, %e jest im ona ci(gle na nowo przekazywana i 
zawierzaj( si" jej mocy”99. Tylko 'wiadectwo i opowiadanie o tym, czym si" %yje – jak 
powiedzia! nam ks. kard. Angelo Scola100 – mog( uczyni& chrze'cija*stwo fascynuj(ce 
dzi' tak samo jak kiedy', przyczyniaj(c si" do wyzwolenia cz!owieka.

Napisa!a pewna przyjació!ka: „podczas dyskusji na temat prawa do eutanazji 
w Belgii w pewnym momencie g!os zabra! jeden z moich kolegów, mówi(c, %e tak 
naprawd" eutanazja noworodków dotkni"tych du%ym stopniem niepe!nospraw-
no'ci jest w!a'ciw( rzecz( w przypadkach, w których od samych nardzin jest oczy-
wiste, %e dzieci te nie b"d( mog!y w ogóle chodzi& albo mówi& ani zrobi& niczego 
samodzielnie; poniewa%, oczywi'cie, takie dzieci nigdy nie b"d( szcz"'liwe. [Tu w 
gr" wkracza pytanie o sens %ycia w ogóle].Wówczas ja , która do tej pory mówi!am 
jedynie o do'& banalnych rzeczach, nie anga%uj(c si" na serio w prawdziwy os(d 
zabra!am g!os, mówi(c, %e mam niepe!nosprawn( córk", znajduj(c( si" w opisa-
nym przez niego stanie, która pomimo tego przede wszystkim jest szcz"'liwa, co 
pokazuje, %e szcz"'cie nie jest proporcjonalne do tego, na ile kto' jest «wydajny» 
albo zdolny samodzielnie wykonywa& pewne gesty. Szcz"'cia nie dajemy sobie 
sami. Powiedzia!am mu, %e pomimo wszystkich trudów zawsze by!a ona, i wci(% 
jest dla mnie, wielkim darem, poniewa% jej oczywista zale%no'& jest nieustannym 
przywo!aniem do tego, %e znajdujemy si" w r"kach Kogo' Innego. Nast"pnie opo-
wiedzia!am mu o kilku faktach z ostatnich lat, kiedy sta!o si" oczywiste, %e jej 
obecno'& by!a wr"cz bogactwem dla tego kto j( spotyka!. Po tygodniu mój kolega 
wróci! do mnie, mówi(c, %e chcia!by ze mn( porozmawia& i zaprosi! mnie na 
kaw". […] Powiedzia! mi wtedy: «Nie potra+" ju% uwolni& si" od pytania, jak to 
mo%liwe, %e opowiedzia!a' mi o swojej córce w taki sposób, a przede wszystkim 
jak to mo%liwe, %e mia!a' odwag" urodzi& potem nast"pne dzieci. Wci(% wracam 

99  Franciszek, Discorso alla riunione della Congregazione per i Vescovi [Przemówienie na spotkaniu z Kongregacj( 
Biskupów] 27 lutego 2014, nr 6. 
100  Cfr. A. Scola, Odpowiedzialni za dar [S!owa wypowiedziane po homilii z okazji IX rocznicy 'mierci ksi"dza 
Giussaniego i XXXII rocznicy papieskiego zatwierdzenia Bractwa Comunione e Liberazione, Mediolan, 11 
lutego 2014] „
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do tego my'lami i nie daje mi to spokoju». Wzruszy!am si" bardzo i zapyta!am 
siebie: «Co takiego dostrzeg! przeze mnie ten kolega, %e to nie daje mu spokoju?». 
Z pewno'ci( nie by!y to pi"kne s!owa, ale owa wyj(tkowa Obecno'& [wi"ksza ode 
mnie], która go zafascynowa!a. W ten sposób równie% dla mnie sta!o si" to okazj(, 
by ponownie zobaczy& wydarzenie si" Jego Obecno'ci! […] Dla mnie nie by!o to 
co' z góry oczywistego w obliczu takiej rzeczywisto'ci. 

Wiele razy, uczestnicz(c w podobnych dyskusjach, wychodzi!am z nich roz-
z!oszczona, nie maj(c odwagi powiedzenia czegokolwiek albo my'l(c ze z!o'ci( o 
tym, jak to jest mo%liwe, %e ludzie tak podchodz( do sprawy. Tym razem, jednak 
potra+!am stan(& w obliczu okoliczno'ci w ca!ej prawdzie o sobie, dzi"ki drodze, 
któr( id", pod(%aj(c za tob(, oraz za spraw( Szko!y Wspólnoty, poniewa% zaczy-
nam stawa& wobec rzeczywisto'ci, niczego nie cenzuruj(c, pewna tego, %e to, co 
mi si" wydarza jest nade wszystko dobrem dla mnie, natomiast kto' drugi jest 
okazj(, któr( Jezus mi daje, abym mog!a pog!"bi& moj( relacj" z Nim. W efekcie 
tego jestem bardziej zadowolona”101.

Oto czym jest to co' istotnego i jaki jest jego historyczny wp!yw. „W spo!e-
cze*stwie takim jak nasze nie sposób stworzy& co' nowego inaczej jak tylko przez 
%ycie: nie ma takiej struktury, organizacji lub inicjatywy, które by si" osta!y. I w!a-
'nie dlatego jedynie odmienione i nowe %ycie potra+ zrewolucjonizowa& struktury, 
inicjatywy, relacje, mówi(c krótko – wszystko. A %ycie jest moje, nieredukowalnie 
moje”102. Zatem, jedynie ten, kto tak, jak Piotr, zaakceptuje podj"cie drogi, b"dzie 
w stanie da& realny i kulturalnie oryginalny wk!ad wobec wspó!czesnych wyzwa*. 
Wolno'& mo%e przyj'& jedynie od czego', co ju% jest wolne, czyli od wspólnoty 
chrze'cija*skiej, która nie wyzby!a si" swej historycznej warto'ci (kultura, mi!o'& 
mi!osierna i misja), jej zdolno'ci rodzenia i wychowywania przebudzonego „ja”, od 
zanurzenia si" w sercu a% po dzi' dzie*. To tutaj tkwi ca!a kulturalna warto'& owych 
oczu, owego spojrzenia, jakie wkroczy!o w histori" i o czym 'wiadczy Szko!a Wspól-
noty: „Jezus Chrystus przyszed! na 'wiat, aby przywo!a& cz!owieka do prawdziwej 
«religijno'ci», bez której wszelkie roszczenie rozwi(zania jest k!amstwem, poniewa% 
religijno'& chrze'cija*ska jest «jedynym warunkiem cz!owiecze*stwa»”103.

Mo%emy teraz zrozumie& warto'&, jak( posiada ten prosty, codzienny gest, jakim 
jest odmawianie modlitwy „Anio! Pa*ski”: pozwoli&, by za ka%dym razem w nasze 
oczy, w nasze serce, w nasze my'li mog!o wkroczy& to, co istotne. 

„Anio$ Pa)ski”
101  Zob. Drogi kolego, moja niepe$nosprawna córka jest szcz#'liwa, List Anny,  „

102  Movimento, „regola” di libertà [Ruch „regu!(” wolno'ci], „Litterae Communionis CL”, listopad 1978, s. 44.
103  Zob. L. Giussani, Chrze'cija)stwo jako wyzwanie. U *róde$ chrze'cija)skiego roszczenia, dz. cyt., s. 136. 



Sobota 5 kwietnia, po po!udniu
Na wej'cie i przy wyj'ciu:

Wolfgang Amadeusz Mozart, Symfonia nr 38 D-dur “Praska”
Karl Bóhm – Wiener Philharmoniker

Deutsche Grammophon

! DRUGA MEDYTACJA
Julián Carrón

Droga dojrza!o$ci

Dlaczego to wszystko si" wydarzy!o, o czym powiedzieli'my sobie dzisiejszego po-
ranka?

„Ostatecznie «przyczyn(» tego [mówili'my] jest trudno'& osi(gni"cia [...] przez 
do'wiadczenie chrze'cija*skie dojrza!o'ci. [...] Na ró%ne sposoby, taka postawa, 
przez d!ugi czas, by!a jakby zablokowana w granicach niedojrza!o'ci z powodu 
braku [...] rozwoju naszego do'wiadczenia. Dlatego [mówi! ksi(dz Giussani]: na-
szym prawdziwym problemem jest wyj'cie z niedojrza!o'ci”104.

Co rozumia! przez niedojrza!o'&? Niedojrza!o'& oznacza s!abo'& samo'wiado-
mo'ci, która si" nie rozwija, nie wzrasta. Ale co stanowi tre'& tej samo'wiadomo'ci, 
która nie wzrasta? Jest ni( to, co nam si" wydarzy!o w spotkaniu z Chrystusem. „To 
w!a'nie brak samo'wiadomo'ci, nieobecno'& w 'wiadomo'ci tego, co mi wydarzy!o 
si" z Chrysusem – do tego stopnia, %e cho&by ca!y 'wiat [sta! si"] inny, ja bym nawet 
nie drn(!, dlatego %e [...] w!a'nie ów fakt jest tym, który de+niuje moje cia!o, moje 
ko'ci, mego ducha, ca!( moj( ontologi" [...], – i w!a'nie brak owej 'wiadomo'ci [...] 
zagnie$dzi! si" równie% w cia!ach tych, którzy pozostali wierni naszej historii, usztyw-
niaj(c ich ruchy, [...], sposób mówienia, czyni(c schematycznym, automatycznym 
ich sposób o+arowania si", w rezultacie niczego nie rodz(c”105.

St(d te%, je'li to, czym %yjemy nie przyczynia si" do wzrostu naszej samo-
'wiadomo'ci, nie przyczynia si" do naszego wzrostu, pozostajemy sztywni i sche-
matyczni. Ta s!abo'& 'wiadomo'ci przek!ada si" – powiada! ksi(dz Giussani, od-
wo!uj(c si" do przywo!anych wcze'niej zda* – na „mechaniczn( [automatyczn(] 
wierno'& formom”. Dlatego w!a'nie przez d!u%szy czas szli do przodu, szczególnie 
na poziomie edukacyjnym, niesieni przez konformizm, schematyczno'& i pew-
nego rodzaju osch!o'&”106. Ten formalizm (pomy'lmy chocia% o tym, jak robimy 

104   L. Giussani, La lunga marcia della maturità [D!ugi marsz ku dojrza!o'ci], dz. cyt., s. 66, 68, 70.
105  Tam%e, s. 69.
106  Tam%e.
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Szko!" Wspólnoty, w jaki sposób uczestniczymy w pewnych gestach) pokazuje, %e 
to, czym %yjemy nie staje si" do'wiadczeniem. Natomiast w!a'nie to, by wiara sta-
wa!a si" do'wiadczeniem, by!o racj(, dla której ksi(dz Giussani zainicjowa! Ruch: 
st(d te%, je'li przewa%a formalizm, wówczas ryzyko zgubienia po drodze chary-
zmatu nadal jeszcze nie jest przezwyci"%one.

1. Jak wyj&( z niedojrza$o&ci?

W jaki sposób mo%emy wyj'& z tej niedojrza!o'ci? Trzeba, aby to wszystko, czym 
%yjemy, przyczynia!o si" do wzrostu naszej osoby, naszej 'wiadomo'ci. W przeciw-
nym razie wszystkie wyzwania, jakie podejmujemy, a które nie b"d( nam przecie% 
zaoszcz"dzone, b"dziemy podejmowa& i prze%ywa& tak jak wszyscy, tzn. jakby nam 
si" nic nie wydarzy!o. 

Aby zrozumie& to, co zamierzam powiedzie&, przyjrzyjmy si" wspólnie do-
'wiadczeniu aposto!ów, którzy prze%ywali te same, co my, trudno'ci.

„A uczniowie zapomnieli wzi(& chlebów i tylko jeden mieli z sob( w !odzi. 
Wtedy im przykaza!: «Uwa%ajcie, strze%cie si" kwasu faryzeuszów i kwasu He-
roda!». Oni zacz"li rozprawia& mi"dzy sob( o tym, %e nie maj( chleba. Jezus za-
uwa%y! to i rzek! im: «Czemu rozprawiacie o tym, %e nie macie chleba? Jeszcze nie 
pojmujecie i nie rozumiecie, tak ot"pia!y macie umys!? Macie oczy, a nie widzicie; 
macie uszy, a nie s!yszycie?”. – Co takiego widzieli, a o czym teraz nie pami"taj(, 
co nie pozostawi!o w nich %adnego 'ladu, co nie pozosta!o w ich oczach i w ich 
sercu? – „Nie pami"tacie, ile zebrali'cie koszów pe!nych u!omków, kiedy po!ama-
!em pi"& chlebów dla pi"ciu tysi"cy?» Odpowiedzieli Mu: «Dwana'cie». «A kiedy 
po!ama!em siedem chlebów dla czterech tysi"cy, ile zebrali'cie koszów pe!nych 
u!omków?» Odpowiedzieli: «Siedem». I rzek! im: «Jeszcze nie rozumiecie?»”107.

Uczniowie dwukrotnie widzieli rozmno%enie chlebów, dwa wyj(tkowe, spekta-
kularne fakty, jakich nigdy wcze'niej nie widzieli w swoim %yciu, ale poniewa% nie 
zdawali sobie sprawy z warto'ci tego, co im si" przydarzy!o, dlatego nie wzro'li w 
relacji z Nim i w obliczu kolejnego wyzwania – wobec banalnej sprawy: zapomnieli 
zabra& chleb – podejmuj( je, nie maj(c w oczach tego, co im si" wydarzy!o. Byli 
z Nim, widzieli, jak On rozmna%a! chleby, ale poniewa% nie wzros!a w nich 'wia-
domo'& tego kim by! Jezus, cho& mieli przed sob( „piekarni"”, oni zamartwiali si" 
faktem, %e nie zabrali chleba. To jest tak%e nasz problem. Tym, co zdominowa!o apo-
sto!ów by!o zatroskanie o to, %e nie mieli chleba. Natomiast obecno'& Jezusa, który 
przecie% tam by!, by! obecny +zycznie – nie gdzie' tam, nie „rozp!yn(! si"” w jakim' 
spirytualizmie – ta Jego obecno'& w obliczu nowego wyzwania okaza!a si" równa 

107  Mk 8, 14-21.
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zeru. Dlatego te% nie maj( usprawiedliwienia wszelkie nasze narzekania, %e Jezus dzi-
siaj nie jest tak obecny, jak by! obecny kiedy'. Przecie% On by! tam obecny! Ale jego 
+zyczna obecno'& by!a jakby niewystarczaj(ca. Je'li nie wzrasta w nas 'wiadomo'& 
kim On jest On, to nawet Jego +zyczna obecno'& nie wystarcza, by'my w nowy, od-
mienny sposób potra+li stawia& czo!o wyzwaniom. Bez wzrastania w 'wiadomo'ci 
tego kim jest Jezus, nawet je'li jest +zycznie obecny, Jezus nie ma dla nas znaczenia, 
a my dzia!amy tak, jak wcze'niej, czyli zanim Go spotkali'my.

„Jezus za' oddali! si" ze swymi uczniami w stron" jeziora. A sz!o za Nim wielkie 
mnóstwo ludu z Galilei. Tak%e z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz 
z okolic Tyru i Sydonu sz!o do Niego mnóstwo wielkie na wie'& o Jego wielkich 
czynach. Tote% poleci! swym uczniom, %eby !ódka by!a dla Niego stale w pogoto-
wiu ze wzgl"du na t!um, aby si" na Niego nie t!oczyli. Wielu bowiem uzdrowi! i 
wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakie' choroby, cisn"li si" do Niego, aby si" Go 
dotkn(&. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, pada!y przed Nim i wo!a!y: «Ty 
jeste' Syn Bo%y». Lecz On surowo im zabrania!, %eby Go nie ujawnia!y”108.

„Gdy zapad! wieczór owego dnia, rzek! do nich: «Przeprawmy si" na drug( 
stron"». Zostawili wi"c t!um, a Jego zabrali, tak jak by! w !odzi. Tak%e inne !odzie 
p!yn"!y z Nim. Naraz zerwa! si" gwa!towny wicher. Fale bi!y w !ód$, tak %e !ód$ ju% 
si" nape!nia!a. On za' spa! w tyle !odzi na wezg!owiu. Zbudzili Go i powiedzieli 
do Niego: «Nauczycielu, nic Ci" to nie obchodzi, %e giniemy?». On wsta!, rozkaza! 
wichrowi i rzek! do jeziora: «Milcz, ucisz si"!». Wicher si" uspokoi! i nasta!a g!"boka 
cisza. Wtedy rzek! do nich: «Czemu tak boja$liwi jeste'cie? Jak%e wam brak wiary?». 
Oni zl"kli si" bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim w!a'ciwie On jest, %e nawet 
wicher i jezioro s( Mu pos!uszne?»”109. Poniewa% nie rozumieli kim by! Jezus, dla-
tego zwyci"%a! w nich l"k. Oni widzieli, jak dokonywa! nadzwyczajnych rzeczy, nic 
jednak si" nie zmienia!o, to wszystko, co On na ich oczach czyni! nie pozostawia!o w 
nich %adnego 'ladu. Ich niepewno'&, zatem, wzbudza!a w nich niepokój. Ich reakcja 
rodzi!a si" z l"ku: „Nauczycielu, nic Ci" to nie obchodzi, %e giniemy?”. 

Je'li nie wzrasta w nas 'wiadomo'& tego, kim jest Jezus, wszelkie nasze starania 
nie uwolni( nas od l"ku. ,adne nasze „dzia!ania” nie s( w stanie rozwi(za& pro-
blemu naszego l"ku, to jest mo%liwe tylko dzi"ki wzrastaniu w 'wiadomo'ci tego, 
kim jest Jezus: a to si" wi(%e z problemem wiary. I to wiara, przyjaciele, jest w!a'nie 
tym, o co tak naprawd" tutaj chodzi; jednak%e nie wiara w sensie formalnego po-
twierdzenia czego', co ka%dy z nas mo%e uczyni&. Nie w tym rzecz. Tym bowiem o 
co tak naprawd" chodzi jest wiara b"d(ca do'wiadczeniem tego, o czym mówimy, 
a nie formalnym potwierdzaniem dogmatów. To za' wida& po sposobie, w jaki 
stajemy wobec rzeczywisto'ci, poniewa% to w!a'nie rzeczywisto'&, napór rzeczywi-

108  Mk 3, 7-12.
109  Mk 4, 35-41.
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sto'ci pozwala nam na przeprowadzenie testu z do'wiadczenia, jakie prze%yli'my; 
nie dzi"ki teologii, której si" nauczyli'my czy dzi"ki wielu Szko!om Wspólnoty, 
w których uczestniczyli'my; do'wiadczenie dochodzi do g!osu w obliczu wyzwa*. 
Mo%e si" bowiem zdarzy& i nam, podobnie jak to by!o w %yciu aposto!ów, %e b"-
dziemy patrze& na wyj(tkowe fakty (o ilu% z nich opowiadamy sobie za ka%dym 
razem, gdy si" spotykamy!), które jednak nie przyczyniaj( si" do wzrostu naszej 
'wiadomo'ci co do Niego, wzrostu relacji z Nim; nie wzrasta nasza samo'wiado-
mo'&, 'wiadomo'& tego, co nam si" wydarzy!o z Chrystusem.

Pewna osoba napisa!a tak: „W pracy zdaj" sobie spraw" z tego, %e mój sposób 
patrzenia na rzeczywisto'& ró%ni si" od sposobu, w jaki postrzega rzeczywisto'& mój 
szef. Jednak%e uznanie, %e On jest tym, który na to pozwala i dzi"kowanie Mu za 
to jest rzecz(, z któr( cz"sto mam sporo k!opotu. Dlatego te% do'wiadczenie, któ-
rym %yj" nie cementuje mojej relacji z Nim. A u'wiadamiam to sobie, poniewa% 
wystarcza, aby nast"pnego dnia zdarzy!o si", %e kto' ciebie nie doceni lub nie oka%e 
ci mi!o'ci, i ty ju% upadasz na duchu”. Wówczas cz!owiek zadaje sobie pytanie: je'li 
tak si" dzieje po wielu faktach, jakie mia!y miejsce, to do czego potrzebna jest wiara? 
Czemu s!u%y to, %e jeste'my chrze'cijanami? Prze%ywaj(c wiar" w sposób formali-
styczny, bez rzeczywistego do'wiadczenia, cz!owiek nie znajduje racji, aby wytrwa&. 

W tym punkcie mo%emy uchwyci& na czym naprawd" polega nasz problem, 
czym jest owa niedojrza!o'&, o której mówi! ksi(dz Giussani: my prze%yli'my spo-
tkanie, poszli'my za nim – co demonstruje fakt, %e tutaj jeste'my – widzieli'my 
ró%ne wyj(tkowe fakty, lecz to wszystko nie cementuje naszej relacji z Chrystusem. 
Co jest sprawdzianem tego? To, %e nasze „ja” nie wzrasta. A po czym to wida&? Po 
tym, %e stajemy w obliczu rzeczywisto'ci tak, jak gdyby'my nic nie widzieli, zu-
pe!nie tak jak w przypadku uczniów. To jest przyk!ad formalizmu, mechanicznego 
prze%ywania nawet wyj(tkowych faktów.

To samo mo%e si" sta& z wszelkimi aktywno'ciami, jakie podejmujemy: one 
nie buduj( osobowo'ci, nie prowadz( do dojrzewania naszej samo'wiadomo'ci. 
Dlaczego? „Dlatego, %e aktywno'& zostaje oderwana od swojego korzenia [$ród!a]. 
Pomna%anie inicjatyw i powodzenie wielu inicjatyw wspólnoty – mówi! ksi(dz 
Giussani – da!y nam pewnego rodzaju poczucie samowystarczalno'ci”. Poniewa% 
jednak aktywno'& zostaje oderwana od swojego $ród!a „im bardziej jeste'cie za-
nurzeni w aktywizmie, tym bardziej wasza aktywno'& os!abia prowokacj", której 
winna by& narz"dziem, co wi"cej, przestaje nas prowokowa&. Im bardziej jeste'cie 
aktywni, tym mniej owa aktywno'& was prowokuje. Co wi"cej, im bardziej je-
ste'cie aktywni, z t( wi"ksz( si!( „jest eliminowane uderzenie”, napór, wyzwanie, 
jakie fakt chrze'cija*ski w sobie zawiera”110.

110  L. Giussani, Ció che abbiamo più caro (1988-1989) [To, co mamy najdro%szego], BUR, Milano 2011, s. 
142-143.



49

Sobota, po po$udniu

Potwierdzeniem tego – kontynuuje ksi(dz Giussani – jest to, %e „aktywno'ci 
nie rodz( osobowo'ci, st(d nie dojrzewa nasza mentalno'&, przez co w relacji z 
innymi wszystko jest formalne b(d$ werbalne, a nie jest proponowaniem siebie, 
nowego siebie, jakiego' nowego «ja», które [...] kiedy si" wydarza, sprawia, %e s!y-
szymy, jak do nas mówi(: «Jeste' tak ró%ny od innych! Jak to robisz?»; «Jak on to 
robi, %e jest taki?»”111. Gdy brakuje nowego «ja», wówczas przes!anie pozostaje na 
poziomie werbalnym, pozostaje dyskursem. A co nam pozostaje? „ Dzi' w moich 
r"kach nic nie zosta!o, jak ziemia spalona, szeregi pustych nazw [...] zosta! lament 
i %al lat straconych na zawsze...”112.

Wielokrotnie widzieli'my wyj(tkowe fakty, uczestniczyli'my w wielu ge-
stach, które uznali'my za bardzo pi"kne, podejmujemy ró%ne aktywno'ci, lecz 
to wszystko nie rodzi osobowo'ci. A zatem nasze dzia!ania s( wyrazem l"ku, eg-
zystencjalnej niepewno'ci, a nie nowego „ja”. Dlaczego? Dlatego, %e to wszystko 
nie staje si" do'wiadczeniem: w takiej mierze, w jakiej pozostajemy oderwani od 
swego $ród!a (nie rozpoznajemy si" w swoim $ródle), to, na co patrzymy i co czy-
nimy nie staje si" do'wiadczeniem i dlatego nie ma wp!ywu na wzrost osoby, nie 
przyczynia si" do personalizacji wiary. Nie wystarcza dzia!a&, nie wystarcza patrze&, 
widzie&: trzeba, aby to wszystko stawa!o si" „do'wiadczeniem”.

Istotnie, ludzki problem jest bardziej z!o%ony ni% zwyczajne schematy. I w!a-
'nie dlatego ksi(dz Giussani zawsze nam mówi!: „Spodziewajcie si" drogi a nie 
cudu, który by was zwalnia! od waszych odpowiedzialno'ci, który by was chro-
ni! przed trudem, który by czyni! czym' mechanicznym (automatycznym) wasz( 
wolno'& [...]. To jest w!a'nie owa g!"boka ró%nica mi"dzy pocz(tkiem a drog( 
przebyt( do tej pory: ta g!"boka ró%nica tkwi w tym, [...], %e nie móg!by' pój'& za 
nami bez nastawienia na zrozumienie. [...] Teraz b"dziesz musia! naprawd" zacz(& 
kocha& [...] %ycie i jego przeznaczenie”113. W przeciwnym razie nawet przylgni"cie 
do czego' pi"knego, co nam si" wydarza w %yciu, przyniesie nam rozczarowanie. 
To samo mówi! papie% Franciszek o 'wi"tym Piotrze.

Dlaczego fakty nie przyczyniaj( si" do wzrostu pewno'ci „ja”? Dlaczego to, co 
prze%ywamy, inicjatywy, które podejmujemy nie cementuj( naszej relacji z Nim, 
nie pomagaj( odpowiada& na pytanie: jak %y&? Brak do'wiadczenia ods!ania pro-
blem metody.

Kiedy co', co prze%ywamy nie staje si" do'wiadczeniem, my nie wzrastamy, 
redukujemy do'wiadczenie do jakiego' mechanicznego faktu, który nie zak!ada 
os(du odno'nie do tego czego doznali'my lub co prze%yli'my. Po czym poznaj", 
%e naprawd" prze%ywam do'wiadczenie? Powiada ksi(dz Giussani: „W konkret-

111  Tam%e, s. 143-144.
112  C. Chie-o, „La guerra” [Wojna], Canti, dz. cyt., s. 235.
113  A. Savorana, La vita di don Giussani [,ycie ksi"dza Giussaniego], dz. cyt., s. 636.



Rekolekcje Bractwa

50

nym aspekcie do'wiadczenie jest prze%ywaniem tego, co mnie rozwija. Do'wiadczenie 
urzeczywistnia wi"c wzrost osoby poprzez dowarto'ciowanie pewnej obiektyw-
nej relacji. [...] «Do'wiadczenie» oznacza tutaj fakt dostrze%enia wzrostu”114. Je'li 
uczniowie nie zdaj( sobie sprawy z tego, kto objawi! si" na ich oczach w trakcie 
rozmno%enia chlebów, je'li nie maj( 'wiadomo'ci – i to nie dlatego, %eby nie wi-
dzieli – co to wszystko oznacza, wówczas wobec kolejnego wyzwania znajd( si" w 
punkcie wyj'cia [zaczn( od zera]. Dlaczego tak zasadnicz( spraw( jest zda& sobie 
spraw" ze wzrostu b"d(cego cech( charakterystyczn( do'wiadczenia? Poniewa% 
„osoba jest przede wszystkim 'wiadomo'ci(. Dlatego te% tym, co charakteryzuje 
do'wiadczenie – powiada ksi(dz Giussani – nie jest czynienie czego', nie jest usta-
nawianie relacji z rzeczywisto'ci( w sposób mechaniczny: to jest b!(d zawarty w 
obiegowym okre'leniu «zdobywa& do'wiadczenie», gdzie s!owo «do'wiadczenie» 
staje si" synonimem «próbowania». Tym, co charakteryzje do'wiadczenie jest ro-
zumienie rzeczy, odkrycie jej znaczenia. Do'wiadczenie, zatem, zak!ada rozumie-
nie znaczenia rzeczy. A znaczenie jakiej' rzeczy odkrywa si" w jej powi(zaniu z ca!( 
reszt(, dlatego te% do'wiadczenie oznacza odkrycie tego, do czego dana rzecz s!u%y 
w 'wiecie”115. 

Dlatego ksi(dz Giussani zawsze mia! na sercu spraw" metody. Ju% na samym 
pocz(tku swego zaanga%owania wychowawczego mówi!: „Chcemy – i to jest na-
szym celem – wyzwoli& m!odych: wyzwoli& ich z niewoli mentalnej, z homolo-
gacji, która czyni ich mentalnymi niewolnikami innych”. Aby im w tym poma-
ga& poszed! do szko!y, mówi(c m!odzie%y: „Nie jestem tutaj, aby'cie przyj"li jako 
swoje idee, które b"d" wam przekazywa! [a to jest w!a'nie to, o czym wspó!cze'nie 
my'limy: «Wa%n( rzecz( jest to, aby nasi m!odzi ‘uznali’ za w!asne nasze idee»; to 
daje nam spokój, ale w rezultacie potem nic z tego nie zostaje!], lecz aby was na-
uczy& prawdziwej metody os(dzania rzeczy, które wam b"d" przekazywa&”, czyli, 
aby'cie os(dzali wszystko, co wam si" w %yciu wydarzy. „Poszanowanie tej metody 
charakteryzowa!o nasz( dzia!alno'& wychowawcz( od samego pocz(tku, wskazuj(c 
wyra$nie jej cel”116. A celem ca!ej dzia!alno'ci wychowawczej ksi"dza Giussaniego, 
dla którego pozostawi! „Raj teologii” na rzecz „czy'&ca na tej ziemi”117, by!o uka-
zywanie „zwi(zku wiary z wymogami %ycia”118. Je'li my nie zrozumiemy zwi(zku 
wiary z wymogami %ycia, nasza wiara b"dzie mia!a krótk( dat" wa%no'ci.

Jego celem by!o pokazywanie zwi(zku wiary z wymogami %ycia, czyli to, aby 
m!odzi, do których si" zwraca!, mogli zobaczy&, dotkn(& d!oni(, %e to, co on im 
proponowa!, odpowiada!o na wymogi %ycia, by!o odpowiedzi( na pytanie: „Jak 

114  L. Giussani, Ryzyko wychowawcze, Jedno'&, Kielce 2002, s. 119.
115  Tam%e, s. 119-120.
116  Tam%e, s. 17. 
117  A. Savorana, La vita di don Giussani
118  L. Giussani, Ryzyko wychowawcze, dz. cyt., s. 18.
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%y&?”. Ksi(dz Giussani pokazuje nam dlaczego doszed! do takiego przekonania: 
„W wyniku mojego wychowania w rodzinie, formacji w seminarium i moich 
w!asnych przemy'le*, doszed!em do g!"bokiego przekonania, %e wiara, która nie 
mo%e by& odszukana i znaleziona w bie%(cych do'wiadczeniach, potwierdzona 
przez nie, u%yteczna w wypracowaniu odpowiedzi na bie%(ce wymagania – czyli 
na pytanie «Jak %y&?» – nie by!aby wiar( b"d(c( w stanie oprze& si" 'wiatu, w 
którym wszystko, ale to wszystko zdawa!o si" jej przeciwstawia&”119. Trzeba by!o 
pokazywa& „ów zwi(zek” i wskaza& metod", aby to odkrywa& (czyli, aby os(dza&). 
Z tego powodu ponownie zaproponowali'my to zdanie na naszym plakacie wiel-
kanocnym, gdy% s( to s!owa, których trzeba si" jeszcze nauczy& przez prze%ywanie 
do'wiadczenia.

Kiedy cz!owiek zaczyna sobie zdawa& spraw" z wagi, znaczenia metody, za-
czyna by& wdzi"czny, %e ma przed sob( drog" do przebycia, %e taka droga istnieje; 
i nie w tym rzecz, %e ju% nie b"dziemy pope!nia& b!"dów, ale czym' istotniejszym 
od b!"dów jest to, %e mamy przed sob( drog", któr( winni'my pod(%a&. Kto chce 
ni( kroczy& nie potrzebuje niczego innego oprócz pragnienia, by ni( post"powa&, 
wystarczaj(cej mi!o'ci do siebie, aby pragn(& ni( pod(%a&, poniewa% nam jest dane 
wszystko to, czego potrzebujemy, aby ni( kroczy&. Jak napisa! jeden z was: „Jest 
czym' zupe!nie innym kroczenie naprzód ze 'wiadomo'ci(, i% jest droga, poniewa% 
gdyby tak nie by!o, to w ka%dej trudnej sytuacji cz!owiek czu!by si" sparali%owany, 
przekonuj(c sam siebie, %e %ycie oszukuje i tyle”. Równocze'nie jednak, nawet 
kiedy zdajemy sobie z tego spraw", nie jeste'my w stanie unikn(& tego, co charak-
teryzuje wspó!czesnego cz!owieka: w(tpliwo'ci!

A zatem, w jaki sposób mo%emy osi(gn(& pewno'&? Potrzebujemy ludzkiej 
drogi!

2. Czynniki ludzkiej drogi

Po tym, jak wyra$nie zidenty+kowali'my problem, przyjrzyjmy si" czynnikom tej 
ludzkiej drogi. Zwykle pope!niamy pewien b!(d: poznajemy owe czynniki, ale s(dzi-
my, %e s( one „jedynie” elementami zwi(zanymi z pocz(tkiem. Dobrze wiemy, %e po-
trzebne jest serce, %e potrzebne jest spotkanie z wyj(tkowym faktem oraz %e potrzebne 
jest prze%ycie do'wiadczenia odpowiednio'ci, ale s(dzimy, %e to wszystko ma znacze-
nie tylko na pocz(tku: serce s!u%y, aby rozpozna& Chrystusa, lecz po rozpoznaniu Go 
uwa%amy, %e to koniec gry. I nie traktujemy ju% tego jako elementów drogi. St(d te% 
wielokrotnie nie podejmujemy pó$niej %adnej pracy, %adnej drogi. Sprawdzianem tego 
jest to, %e nie wzrasta ani do'wiadczenie, ani te% nie pog!"bia si" samo'wiadomo'&.

119  Tam%e.
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Dla ksi"dza Giussaniego natomiast te czynniki nie s( jedynie elementami po-
cz(tku, ale s( sk!adnikami drogi, czyli czym', co naznacza [wszystkie poszczególne 
kroki]. Widzieli'my to w ósmym rozdziale Szko!y Wspólnoty: tam ksi(dz Giussani 
nie mówi o tym, co jest konieczne zanim spotkamy Ruch, o czym', co jest znacz(ce 
przed spotkaniem. On natomiast mówi o tej wewn"trznej drodze, jaka doprowa-
dzi!a uczniów do rozpoznania Jezusa, o tym, co mog!o to rozpoznanie u!atwi&. Praca 
na Szkole Wspólnoty nad ósmym rozdzia!em U *róde$ chrze'cija)skiego roszczenia 
pokaza!a nam, %e jego tre'& nie jest czym' z góry oczywistym. Zobaczyli'my ca!y 
trud odpowiadania na pytanie: „Kim jest Jezus?”, trud uchwycenia egzystencjalnego 
i kulturowego bogactwa tego rozdzia!u, by móc stawia& czo!o wyzwaniom naszej 
tera$niejszo'ci; w konsekwencji !atwo sprowadzamy to wszystko do spirytualizmu. 
Kiedy uda!em si" do Brazylii, zapyta!em pewnego m!odego cz!owieka, który opo-
wiada! o sytuacji w Wenezueli: „Ale co to wszystko, co opowiadasz ma wspólnego z 
ósmym rozdzia!em U *róde$ chrze'cija)skiego roszczenia?”. A on popatrzy! na mnie 
zdumiony, jakby to nie mia!o %adnego zwi(zku. Je'li Szko!a Wspólnoty zostanie 
zredukowana do wymiaru spirytualizmu, pozbawiona jej historycznej warto'ci, jej 
kulturowego znaczenia, to co z niej pozostaje? Jaki' tekst, który mo%na komentowa&. 
I potem idziemy gdzie indziej szuka& narz"dzi kulturowych, by podejmowa& wy-
zwania. W takiej sytuacji lepiej od razu zamkn(& ksi(%k" i pój'& gdziekolwiek. Je'li 
redukujemy do wymiaru spirytualnego ósmy rozdzia!, to dlatego, %e nie zrozumieli-
'my jego znaczenia, jego nowo'ci i w ten sposób sami stajemy si" cz"'ci( problemu. 
Brakuje nam „ja” wystarczaj(co przebudzonego, aby zaakceptowa& jego nowo'&.

A zatem wymie*my teraz, syntetycznie, czynniki owej ludzkiej drogi.

a) Serce
Pierwszym czynnikiem jest serce, czyli 'wiadomo'& nas samych, w!asnego pragnie-
nia znaczenia, zdania sobie sprawy, i% nosz" w sobie – lepiej – „%e jestem” pytaniem: 
„Jak mo%na %y&?”. Pierwszym narz"dziem ludzkiej drogi jest zdanie sobie sprawy z 
siebie, z w!asnego pragnienia, z potrzeby znaczenia, z konieczno'ci posiadania ade-
kwatnego celu i drogi, aby go osi(gn(&, pewno'ci, aby podejmowa& okoliczno'ci, 
problemy, przeciwie*stwa. ,ycie bowiem nie biegnie samo z siebie, a bez znaczenia 
wszystko si" rozprasza i to wszystko, co si" wydarza nam nie s!u%y: mo%emy patrze& 
na przepi"kne fakty, ale one nie s!u%(, by stawia& czo!o %yciu. Ksi(dz Giussani za-
wsze uto%samia! serce z prawdziw( broni(, jak( posiadamy, ale tylko wtedy, kiedy 
to serce nie jest zredukowane do sentymentu. To jest w!a'nie powód, dla którego 
ksi(dz Giussani upiera si" przy sercu, przy jego wymogach, przy jego ludzkich py-
taniach, jak to dokumentuj( liczne epizody z jego %ycia, o czym mo%ecie czyta& w 
jego biogra+i napisanej przez Savoran".

Wspomina ksi(dz Giussani: „Kiedy po raz pierwszy spotka!em si" z ksi"%mi, 
jeden z nich wsta! i zapyta! mnie: «Co by ksi(dz poleci! [podpowiedzia!] nam 
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m!odym kap!anom?». «Aby'cie byli lud$mi! [...] Jak to, aby'my byli lud$mi?!». 
«Aby'cie byli lud$mi!” [...] Je'li b"dziecie lud$mi, b"dziecie odczuwa& to, co jest 
w!a'ciwe cz!owiekowi, wymogi i problemy w!a'ciwe dla cz!owieka, b"dziecie 
prze%ywa& relacj" z tym wszystkim, co jest obecne i co przez tera$niejszo'& wam 
si" rozja'nia”. Co' podobnego powiedzia! pewnej dziewczynie z Gruppo adulto 
[obiegowa nazwa Memores Domini – przyp. t!um] : „W podobny sposób odpo-
wiadam tobie: b(d$ ludzka, prze%ywaj w prawdzie twoje cz!owiecze*stwo. Twoim 
cz!owiecze*stwem nie jest to, co teraz czynisz, ale to, w jaki sposób zosta!a' stwo-
rzona przez Boga, kiedy sprawi!, %e pocz"!a' si" w !onie twojej matki, kiedy by!a' 
ma!a [...]. B(d$ ludzka, [co znaczy] prze%ywaj swoje cz!owiecze*stwo jako pra-
gnienie, jako wra%liwo'& na problemy, jako ryzyko w stawianiu im czo!a, jako 
wierno'& wobec tego, co napiera w twojej duszy, co Bóg powoduje, %e napiera w 
twej duszy od samego pocz(tku; w ten sposób [...] – zobaczcie, co on zauwa%a: 
je'li przyjmujesz tak( postaw", je'li jest w tobie taka potrzeba, taki wymóg – rze-
czywisto'& uka%e si" twoim oczom w prawdziwy sposób. Aby jednak Bóg móg! mi 
odpowiedzie&, pozwoli& odczu& odpowiednio'&, satysfakcj", trzeba, abym ja by! 
tym, kim mnie stworzy!”120.

A zatem, moje cz!owiecze*stwo, twoje cz!owiecze*stwo – odwrotnie do tego, 
co sobie my'limy – nie jest przeszkod(, czym' niekorzystnym, ale jest warunkiem 
zrozumienia. By móc tak powiedzie&, zapytajmy: na co patrzy ksi(dz Giussani, 
czemu jest pos!uszny? On jest pos!uszny swojej naturze, temu, jak go stworzy! Pan 
Bóg, jak stworzy! jego i ka%dego z nas. A jak nas stworzy!? Stworzy! nas jako „ów 
kompleks wymogów i oczywisto'ci, z jakimi cz!owiek jest rzucony w konfrontacj" 
ze wszystkim, co istnieje. Natura rzuca cz!owieka w powszechne porównywanie 
si" z samym sob(, z innymi lud$mi, z rzeczami, wyposa%aj(c go – jako narz"dzie 
do takiej powszechnej konfrontacji – w ów zespó! podstawowych oczywisto'ci i 
wymogów, do tego stopnia podstawowych, %e wszystko, co cz!owiek mówi lub 
czyni od nich zale%y”121. Jest rzecz( nader zdumiewaj(c(, %e Pan Bóg rzuci! nas w 
ów ferwor walki z tym narz"dziem, jakim jest serce, poniewa% z nim nie mo%emy 
pob!(dzi&, porównuj(c z nim po prostu wszystko. Pan Bóg rzuca nas w ów wir 
walki, w konfrontacj" ze wszystkim w!a'nie z tym narz"dziem, jakim jest serce. 

St(d te% mo%emy lepiej zrozumie& zasadniczy walor obietnicy z ósmego roz-
dzia!u U *róde$ chrze'cija)skiego roszczenia, nad którym pracowali'my na Szkole 
Wspólnoty. Warto go ponownie przeczyta&. Aby uchwyci& warto'& osoby i oceni& 
j( poprzez jej gesty potrzebna jest pewna „ludzka genialno'&”. Jednak owa ludzka 
genialno'& nie jest jak(' szczególn( zalet(, jest ni( po prostu nasze w!asne cz!owie-
cze*stwo, jest ni( poczucie w!a'ciwe stworzeniu. W czym tkwi problem? W tym, 

120  L. Giussani, Si può (veramente) vivere così? [Czy mo%na (naprawd") tak %y&?], BUR, Milano 1996, s. 61-62.
121  L. Giussani, Zmys$ religijny, dz. cyt., s. 21.
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%e my cz"sto sprowadzamy nasz( natur" do stanów ducha [nastrojów], a wspo-
mnian( genialno'& do pewnej spontaniczno'ci. „To, co nazwali'my genialno'ci( 
religijn(, owo podstawowe otwarcie ducha, tak%e wychodz(ce od ró%nych natu-
ralnych darów posiadanych przez ka%dego z nas, powinno by& przedmiotem nie-
ustannego zaanga%owania osoby. Odpowiedzialno'& zwi(zana z wychowywaniem 
jest naprawd" wielka: owa zdolno'& do rozumienia bowiem [...] nigdy nie jest 
czym' spontanicznym. Wprost przeciwnie, je'li potraktuje si" j( jako spontanicz-
no'& [jak to si" zwykle dzieje w powszechnej mentalno'ci], podstawa wra%liwo'ci, 
któr( si" naturalnie dysponuje, zostanie st!umiona. Sprowadzenie religijno'ci do 
czystej spontaniczno'ci jest najbardziej zdecydowanym i zarazem subtelnym spo-
sobem jej prze'ladowania, glory+kowaniem jej zmiennych i przemijaj(cych aspek-
tów, zwi(zanych z przypadkowym sentymentalizmem. [A zatem, je'li my si" nie 
anga%ujemy], je'li wra%liwo'& wobec naszego cz!owiecze*stwa nie jest nieustannie 
pobudzana i porz(dkowana, %aden fakt, nawet najbardziej g!o'ny i oczywisty, nie 
spowoduje w niej adekwatnej reakcji [%aden fakt do nas nie przemówi; i mo%e 
si" wydarzy& wiele wyj(tkowych faktów, ale one nie pomog( nam nauczy& si" 
czegokolwiek, nie przyczni( si" do wzrostu naszej relacji ze wszystkim, oka%( si" 
bezu%yteczne]. Wszyscy zapewne wcze'niej czy pó$niej do'wiadczyli tego uczucia 
t"pego wyobcowania z rzeczywisto'ci, które si" odczuwa w dniu, gdy pozwalamy 
si" porwa& okoliczno'ciom, nie podejmuj(c %adnego wysi!ku zaanga%owania si" 
w nie. Wówczas niespodziewanie rzeczy, s!owa i fakty, które by!y dla nas jasne i 
zrozumia!e, przestaj( by& takimi, nagle przestajemy je rozumie&.”122. I cz!owiek 
odnosi wra%enie, %e znów zaczyna od pocz(tku, i jak gdyby to wszystko, co si" 
wydarza by!o bezu%yteczne.

Tak wi"c pierwszym krokiem, pierwszym czynnikiem ludzkiej drogi jest wzi"-
cie na serio tego mojego cz!owiecze*stwa, sta!e zaanga%owanie si" w nie, zgoda na 
to, by uczestniczy& w pewnym miejscu, w którym nasza 'wiadomo'& jest wycho-
wywana. Zapraszaj(c nas do takiego ci(g!ego porównywania, ksi(dz Giussani po 
prostu kroczy za Jezusem, który ze swej strony okazuje pos!usze*stwo temu, co 
uczyni! Bóg, obdarzaj(c cz!owieka owym kompleksem oczywisto'ci i wymogów 
podstawowych.

Je'li nie zaanga%ujemy si" w nasze cz!owiecze*stwo, je'li nie b"dziemy si" ws!u-
chiwali w te ostateczne pytania stawiane przez Jezusa („Có% bowiem za korzy'& 
odniesie cz!owiek, cho&by ca!y 'wiat zyska!, a na swej duszy szkod" poniós!? Albo 
co da cz!owiek w zamian za swoj( dusz"?“123), wówczas wykluczamy najbardziej 
znacz(ce ludzkie do'wiadczenia, jak to przypomnieli'my w porannej medytacji. 
Nasze cz!owiecze*stwo zostanie zredukowane do najbardziej zmieniaj(cych si" 

122  L. Giussani, U *róde$ chrze'cija)skiego roszczenia, dz. cyt., s. 129-130. 
123  Mt 16, 26.
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aspektów, jakimi s( stany ducha czy sentymenty, zmiany nastrojów – oto do czego 
wielokrotnie redukujemy nasze „ja”. W takiej sytuacji, zatem, cz!owiek mo%e doj'& 
do stwierdzenia: „Nie jestem ju% w stanie zrozumie& mojego cz!owiecze*stwa jako 
mo%liwo'ci dla mojej w"drówki; serce za' wcale nie jest nieomylnym kryterium w 
os(dzaniu”. To za' oznacza, %e dosz!o do znacznego os!abienia 'wiadomo'ci, poj-
mowania w!asnego pragnienia i swojej zdolno'ci krytycznej: dokonywanie os(du, 
faktycznie, sta!o si" niezwykle kruche i niepewne wskutek pomniejszenia [os!abie-
nia] pragnienia, b"d(cego w!a'nie kryterium os(du.

Przysz!o mi na my'l to, z jak( precyzj( ksi(dz Giussani opisywa! ró%nic" mi"-
dzy m!odymi z lat pi"&dziesi(tych a tymi trzydzie'ci lat pó$niej, z lat osiemdzie-
si(tych XX wieku (pomy'lcie, co musia!o si" wydarzy&, %e sytuacja a% tak uleg!a 
pogorszeniu, tak%e w stosunku do tej, w jakiej ja si" znajdowa!em, kiedy spotka-
!em Ruch trzydzie'ci lat temu): „Owa ró%nica polega na znacznie wi"kszej s!abo'ci 
'wiadomo'ci, jaka si" obecnie ujawnia”124 i to w!a'nie dostrzega si" u dzisiejszej 
m!odzie%y. 

Na czym polega owa s!abo'& 'wiadomo'ci? Brakuje 'wiadomo'ci tego, i% ja 
posiadam kryterium os(du, a zatem brakuje 'wiadomo'ci, %e ja mog" os(dza& i %e 
kryterium os(du, które mam, jest nieomylne; w konsekwencji, potrzebuj" ci(gle 
potwierdzania z zewn(trz, aby by& pewnym czego', czym %yj". Jak powiada! ksi(dz 
Giussani nie chodzi o „jak(' s!abo'& etyczn( [nie w tym rzecz, %e obecnie jeste'my 
bardziej spójni ni% kiedy', to by!oby bez znaczenia], ale o energi" 'wiadomo'ci”125; 
jest to s!abo'& zwi(zana z samym dynamizmem 'wiadomo'ci. Nasze „ja” jest ju% 
do tego stopnia zredukowane, %e zadowalamy si" jak(kolwiek prób( odpowiedzi. 
Owocem owej redukcji „ja”jest zam"t, dezorientacja.

Dlaczego to wydarzy!o si" tak%e nam? Z powodu „jakiego' feralnego i zde-
cydowanego wp!ywu w!adzy, mentalno'ci powszechnej”. Na czym polega ów 
wp!yw w!adzy? Nie nale%y my'le& o nie wiadomo jakiej strategii. W!adza jest 
narz"dziem ró%norakich form, przez które zostaje zredukowane ludzkie pragnie-
nie. „Co istotnie sprawia w!adza [...] jako narz"dzie? D(%y do zredukowania 
pragnienia [czyli naszych podstawowych wymogów]. Zredukowanie pragnie* 
b(d$ cenzura tych%e wymogów, redukcja pragnie* i wymogów jest broni( w!a-
dzy”126. W!adza nie jest w stanie wymaza& z nas tego, co jest w nas strukturalne, 
naturalne, czyli [nie jest w stanie wymaza&] naszych pierwotnych oczekiwa* i 
naszej strukturalnej wzgl"dem nich dysproporcji, mo%e jednak to zredukowa&, 
obedrze& z prostoty. Nierzadko czyni to przy naszym wspó!udziale. Ksi(dz Gius-
sani opisa! to w nast"puj(cy sposób: „Rzecz wygl(da tak, jakby ca!a dzisiejsza 

124  L. Giussani, L’io rinasce in un incontro (1986-1987) [Ja odradza si" w spotkaniu], BUR, Milano 2010, s. 181.
125  Tam%e.  
126  Tam%e, s. 253-254.
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m!odzie% zosta!a [...] dotkni"ta promieniowaniem z Czarnobyla: organizm w 
swej strukturze jest nadal taki sam jak wcze'niej [na zewn(trz nie wida& %adnych 
zmian], ale od strony dynamiki, nie jest on ju% taki sam”, tak jakby organizm 
wskutek napromieniowania, zosta! pozbawiony energii. A potem doda! to zda-
nie, które zawsze winni'my mie& przed oczyma:  „Jest tak, jakby poza mod( nie 
by!o ju% %adnej oczywisto'ci [powiedzcie mi, czy to nie jest prawd(], poniewa% 
moda [jako narz"dzie] jest projektem w!adzy127. Je'li w nas wielokrotnie bierze 
gór" w(tpliwo'&, podejrzenie, to w!a'nie dlatego, %e brakuje nam owej realnej 
oczywisto'ci.

Wyobra$cie sobie, co znaczy %ycie bez takiej realnej oczywisto'ci, do której 
mo%na przylgn(&! Pog!"bia si" jedynie zamieszanie. I wcale nie dlatego, %e nie 
jeste'my wystarczaj(co dobrzy: uwaga, tutaj czyha na nas pewna pu!apka, a mia-
nowicie taka, aby os!abi& sens uwagi ksi"dza Giussaniego wobec faktu, %e nie je-
ste'my wystarczaj(co dobrzy b(d$ spójni, lub %e nie stajemy na wysoko'ci zadania. 
Nie, s!abo'&, o której mówi ksi(dz Giussani, nie ma nic wspólnego ze spójno'ci( 
etyczn(, ma natomiast do czynienia ze 'wiadomo'ci(, czyli ze zdolno'ci( zdawania 
sobie sprawy z oczywisto'ci: tu bowiem chodzi o oczywisto'&. Natomiast ksi(dz 
Giussani chce nam powiedzie&, %e wspó!cze'nie jest tak, jakby nie by!o %adnej re-
alnej oczywisto'ci. I wystarczy, by ka%dy popatrzy! na siebie w dzia!aniu, a znajdzie 
wiele potwierdzaj(cych to przyk!adów.

Mo%emy zatem zrozumie&, dlaczego tak%e or"dzie chrze'cija*skie „z trudem 
dobija si", aby sta& si" %yciem zwi(zanym z przekonaniem, %yciem i przekona-
niem”128. St(d te%, przyjaciele, albo uzbroimy si" w cierpliwo'&, posi(dziemy spo-
kój i cierpliwo'& w pod(%aniu t( drog( – poniewa% jest troch" tak, jak gdyby'my 
wyruszyli z jakim' pierwotnym brakiem, jakby'my si" urodzili w takiej sytuacji – 
albo po'wi"cimy ca!y czas na to, aby wszystko, co zosta!o nam obwieszczone sta!o 
si" przekonaniem, w przeciwnym razie szybko si" rozczarujemy. My, zazwyczaj 
tacy niecierpliwi, pragniemy, aby wszystko wydarzy!o si" natychmiast, chcemy 
natychmiast widzie& rezultaty naszego zaanga%owania. A poniewa% rzeczy nie do-
konuj( si" z tak( pr"dko'ci(, jakiej by'my pragn"li, rozczarowujemy si" co do 
Bo%ej metody i szukamy jakiej' drogi na skróty, by jak najszybciej osi(gn(& cel. 
Oto w jaki sposób na nowo pojawia si" utopia. Nasza naiwno'& ka%e nam marzy& 
o innych drogach, wed!ug nas bardziej skutecznych.

I w!a'nie w takiej sytuacji potrzebny jest czas, my natomiast jeste'my pokole-
niem „tu i teraz” – przyzwyczaili'my si", %e wystarczy w!o%y& monet" do dystry-
butora, aby zobaczy& wypadaj(c( puszk" “Coca-Coli” – dla nas jest czym' bardziej 
skomplikowanym zaakceptowanie czasu w"drówki (wcze'niejsze pokolenia by!y 

127  Tam%e, s. 181-182.
128  Tam%e, s. 181.



Sobota, po po$udniu

bardziej przyzwyczajone do wolniejszego tempa %ycia; do wolniejszego tempa ko-
munikacji; dzisiaj, je'li po!(czenie przez Internet nie nast"puje natychmiast, je'li 
trzeba wi"cej ni% dwóch minut, by si" po!(czy& z!o'cimy si"!). Ale nie musimy si" 
tym przera%a&.

Konsekwencj( opisanej s!abo'ci jest to, jak powiada ksi(dz Giussani, „i% nie 
przyswoili'my sobie naprawd" tego, czego s!uchamy, na co patrzymy, co widzimy. 
To, co nas otacza, a mianowicie powszechna mentalno'& [...] w!adza wzbudza [w 
nas] jak(' obco'& wobec nas samych”. Jest to troch" tak, jakby z nas zosta! wy-
rwany nasz byt, wyrwane nasze %ycie: „Dlatego, z jednej strony, tkwimy w abstrak-
cji wobec samych siebie [nie tylko wobec innych, ale tak%e w stosunku do siebie; 
pomy'lmy, jak d!ugo ka%dy z nas jest w stanie przebywa& sam ze sob( i trwa& w 
milczeniu: musimy szybko ucieka&, rozprasza& si"; jest w nas jaki' rodzaj nieumie-
j"tno'ci przebywania z samym sob( jak we w!asnym domu], jeste'my afektywnie 
wyczerpani [...] a z drugiej strony, jakby dla kontrastu [uwaga!], szukamy schro-
nienia w towarzystwie, traktuj(c je jako ochron"”129. Chronimy si" przy palenisku, 
jak w poezji Pascolego130, aby unikn(& ch!odu.

Tutaj na nowo objawia si" ca!a pot"ga i ca!a wielko'& !aski, jak( jest dla nas 
ksi(dz Giussani. Pierwszy czynnik ludzkiej drogi, na jaki on nam wskazuje – ko-
munikuj(c nam swoj( w!asn( histori", do'wiadczenie swego cz!owiecze*stwa – ma 
zwi(zek z mo%liwo'ci( podj"cia odpowiedzi na pytanie o to, jak %y&. Najpilniejsza 
potrzeba wychowawcza dotyczy braku owej realnej oczywisto'ci, o której mówi!. 
Jak to widzimy w przypadku m!odych, jak mo%ecie to obserwowa& u waszych 
dzieci, a mianowicie, zbyteczn( rzecz( jest nape!nianie ich pewnymi tre'ciami, 
je'li przede wszystkim nie pomo%emy im w tym, by w ich 'wiadomo'ci pojawi!a 
si" owa realna oczywisto'&; w przeciwnym razie najl%ejszy podmuch wiatru wy-
miecie to, co posiali'my!

Jak mo%na wyj'& z takiej sytuacji? Jak niewiele propozycji znajdujemy w 
obiegu! W najlepszym razie jest si" w stanie dokonywa& analiz jakich' aspektów 
problemu, ale kiedy trzeba wskaza& jak(' mo%liwo'& ratunku, ods!ania si" nie-
bywa!a s!abo'& propozycji. Wówczas jedyn( dost"pn( mo%liwo'ci(, jak widzimy, 
dla kogo', kto nadal nie sk!ada broni, jest moralizm: ustalmy regu!y! Ale czy to 
wystarcza? Ka%dy z nas mo%e to zobaczy& w swoim %yciu. Pytajmy si" wi"c dalej: 
czy jest zatem jaka' nadzieja dla nas, dla takich, jakimi jeste'my, z wszystkimi na-
szymi s!abo'ciami, w tym punkcie, w jakim si" znajdujemy teraz: nie na pocz(tku, 
nie przed spotkaniem z Chrystusem, nie przed spotkaniem z Ruchem, ale w!a'nie 
teraz, w trakcie drogi. Czy jest dla nas jaka' nadzieja?

129  Tam%e, s. 181-182.
130  Zob. G. Pascoli, Il focolare [Ognisko], w: Poesie [Poezje], Garzanti, Milano 1994. 
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b) Pewien fakt
Tak, jest dla nas nadzieja. Dokumentuj( to na naszych oczach kobiety z Ugandy, z 
którymi spotyka si" Rose, poniewa% pewne fakty mówi( znacznie wi"cej ni% wszyst-
kie nasze obiekcje, przyczyniaj(c si" do ich obalenia. Owym kobietom – chorym 
na AIDS, trac(cym wr"cz ch"& do %ycia, z zamazan( w nich samych 'wiadomo'ci( 
warto'ci ich %ycia – w spotkaniu z Rose wydarzy!o si" co', dzi"ki czemu odnalaz!y 
si" i od%y!y, ich %ycie zacz"!o si" na nowo. Nabra!y ponownie ch"ci, by przyjmo-
wa& lekarstwa, poniewa% ich %ycie odzyska!o sens i chc( dalej %y&. Podobna rzecz 
przytra+!a si" pewnemu skazanemu na do%ywocie: i chocia% mia! przed sob( jeszcze 
wiele lat wi"zienia, jego %ycie zacz"!o si" na nowo w momencie, w którym kto' ina-
czej na niego spojrza!: „Nikt nigdy przedtem tak na mnie nie spojrza!”. I jeszcze ów 
niepe!nosprawny cz!owiek, o którym mówili'my w porannej medytacji, cho& nie 
znalaz! pracy, to jednak zacz(! na nowo %y&, poniewa% dzi"ki przyjacio!om, których 
spotka!, móg! odkry& nowy pocz(tek, jaki' cel, sens. 

Otó%, te fakty, o których sobie opowiadamy, jak( oczywisto'& urzeczywistniaj(? 
„To, co chc" wam da& nie jest jak(' odpowiedzi( [któr( si" tylko dopasowuje] do 
sytuacji ku której zmierzamy, powiada ksi(dz Giussani. „To, co chc" teraz wyrazi& 
jest pewn( regu!(, pewnym powszechnym prawem, odk(d – [i dopóki] – istnieje 
cz!owiek: osoba odnajduje sam( siebie w %ywym spotkaniu, tzn. w zderzeniu z jak(' 
obecno'ci(, która wyzwala pewn( aktrakcyjno'& tej%e obecno'ci”, nios(c ze sob( 
takie stwierdzenie, %e „istnieje to, z czego uczynione jest twoje serce”131. I to jest 
w!a'nie to, co od pocz(tku poj"li Maria Magdalena i Zacheusz, dlatego natychmiast 
do Niego przylgn"li: „istnieje to, z czego uczynione jest twoje serce”. Sk(d wiem, %e 
istnieje? Poniewa% w przeciwnym razie nie potra+!bym przylgn(&. Istotnie, wydarza 
si" wiele rzeczy, natomiast tych, które nas przyci(gaj( jest niewiele.

Znakiem, %e wydarzenie chrze'cija*skie rzeczywi'cie si" wydarza jest to, %e 
wskrzesza ludzkie „ja”, pot"guj(c w nim to, co zosta!o zaciemnione, czyli ów ze-
spó! pierwotnych oczywisto'ci „ja”. Napot"%niejszym znakiem obecno'ci Chry-
stusa jest w!a'nie owa zdolno'& do wzbudzenia tych%e pierwotnych oczywisto'ci, z 
których uczynione jest nasze ludzkie serce. To serce, które tak cz"sto jest u'pione, 
pogrzebane pod stosem gruzu i przysypane tysi"cznymi rozproszeniami, zostaje 
przebudzone, a ty jeste' sprowokowany do rozpoznania: jest, jest serce, twoje serce 
istnieje. A kiedy spotykasz w swoim %yciu kogo', kto ci" budzi dla ciebie, to mo-
%esz powiedzie&, %e masz przyjaciela, %e odnalaz!e' przyjaciela twojego %ycia. Tym 
w!a'nie jest przyjaciel, wszyscy inni nie pozostawi( %adnego 'ladu.

Lecz to jest równie% prawo ponownego odkrywania oczywisto'ci, prawdziwej 
wielko'ci cz!owiecze*stwa, „warto'ci”, jest te% sposobem u'wiadomienia sobie swo-
jego do'wiadczenia podstawowego: koniecznego dla nas, które musi si" wydarzy& 

131  L. Giussani, L’io rinasce in un incontro, dz. cyt., s. 182.
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jako „%ywe spotkanie”, jako prowokacja; a to, co jest konieczne dla nas, jest ko-
nieczne dla ka%dego cz!owieka. Ludzkie „ja” odnajduje siebie, nasze serce si" budzi 
w spotkaniu z %yw( obecno'ci(, która niesie z sob( potwierdzenie: „istnieje to, z 
czego uczynione jest twoje serce; zobacz, na przyk!ad istnieje we mnie”132. I to jest 
ostateczne potwierdzenie tego, %e twoje serce istnieje, w przeciwnym razie przyjaciel 
nie móg!by go przebudzi&. Do tego, by ludzkie „ja” si" odnalaz!o nie potrzeba %adnej 
strategii, wystarczy tylko zderzenie si" z obecno'ci( o okre'lonych cechach.

St(d te% ksi(dz Giussani, na pytanie: „Czy to jest tak, %e jego propozycja pedago-
giczna odwo!uje si" do zmys!u religijnego cz!owieka?”, odpowiada: „Sercem naszej 
propozycji jest raczej or"dzie o wydarzeniu, które si" wydarzy!o, które zadziwia ludzi 
w taki sam sposób, jak dwa tysi(ce lat temu or"dzie anio!ów z Betlejem zadziwi!o 
ubogich pasterzy. Wydarzenie, które si" dzieje, wyprzedzaj(c wszelkie uwagi na 
temat cz!owieka religijnego czy te% niereligijnego. To w!a'nie percepcja owego wyda-
rzenia wzbudza b(d$ te% pot"guje poczucie podstawowej zale%no'ci oraz owo j(dro 
pierwotnych oczywisto'ci, które okre'lamy mianem „zmys! religijny”133.

Có% za 'lepota, kiedy nie zauwa%amy jakim darem jest zderzenie si" z pewn( 
obecno'ci(, nawet je'li jestem jeszcze u'piony, nawet je'li nie dokona!o si" we 
mnie to, co widz" w owej obecno'ci, nawet je'li jeszcze nie sta!o si" moim to, czym 
ona %yje! Fakt, %e przebudzone serce wydarza si" w kim' innym i %e ja w nim to 
widz", jest !ask( i mo%liwo'ci( dla mnie: to za' oznacza, %e jest mo%liwe! Je'li to 
mog!o wydarzy& si" owym kobietom Rose, jest tak%e mo%liwo'ci( dla ciebie. Je'li 
to wydarzy!o si" owemu wi"$niowi z do%ywociem, to jest to mo%liwo'ci( tak%e dla 
ciebie. Je'li to wydarzy!o si" przyjacielowi, je'li wydarzy!o si" ostatniemu, który 
dopiero co przyby!, to jest to równie% mo%liwe dla ciebie. To jest mo%liwe dla 
ciebie, jest po prostu mo%liwe! I %adne potwierdzenie, %adne rozmy'lanie, %adna 
interpretacja, %adna strategia w!adzy nie jest w stanie przeszkodzi& temu, aby kto' 
tam by!, stan(! przed tob( %ywy i obecny, z przebudzonym sercem. Nikt nie mo%e 
tego usun(&. Jest to troch" tak, jak z ma!ym p!omykiem zapalniczki: ca!a otacza-
j(ca go ciemno'& nie jest w stanie usun(& 'wiate!ka zapalniczki. To dlatego w!adza 
si" w'cieka, poniewa% %adna w!adza, %adna ciemno'& nie mo%e zgasi& tego 'wiat!a. 
I to jest w!a'nie !aska, jak( jest dla nas ksi(dz Giussani. To ksi(dz Giussani sta! si" 
dla nas takim 'wiat!em: zrozumieli'my, %e mamy serce, poniewa% zobaczyli'my, %e 
ono jest w nim.

Kontynuowa! ksi(dz Giussani: „Paradoksalnie, odkrywasz, odnajdujesz ow( 
oryginalno'& twojego %ycia, kiedy u'wiadamiasz sobie, %e w tobie [uwaga!] jest co', 
co jest tak%e w innych ludziach [oto najbardziej poruszaj(ca rzecz, %e to, co jest w 

132  Tam%e.
133  L. Giussani, Un avvenimento di vita, cioè una storia [Wydarzenie %ycia, czyli pewna historia], Edit-Il 
Sabato, Roma 1993, s. 38.
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tobie najbardziej osobiste, jest czym', co wspó!dziel" z ka%dym cz!owiekiem] i co 
naprawd" daje ci mo%liwo'& rozmawiania z ka%dym, co nie pozwala ci by& obcym 
wobec %adnego cz!owieka”134. Cz!owiek odkrywa swoj( pierwotn( to%samo'&, 
zderzaj(c si" z obecno'ci(, która wzbudza atrakcyjno'&, poniewa% realizuje „ow( 
odpowiednio'& wzgl"dem %ycia w ca!okszta!cie jego wymiarów. W gruncie rzeczy, 
osoba odnajduje si", kiedy w niej poszerza si" obecno'& [...], która odpowiada 
naturze %ycia, i w ten sposób cz!owiek przestaje %y& w samotno'ci. [...] Zazwyczaj 
jednak cz!owiek w tej wspólnej rzeczywisto'ci, jako „ja”, tkwi w samotno'ci, z 
której stara si" ucieka& poprzez wyobra$ni" [i dyskursy]. Owa obecno'& [która 
odpowiada %yciu] jest czym' przeciwnym w stosunku do wyobra$ni, po prostu 
czym' przeciwnym”.

Spotkanie, które pozwala ludzkiemu „ja” na nowo odkry& siebie, nie jest ja-
kim' „spotkaniem kulturalnym, ale jest czym' %ywym; tzn. nie jest wyg!oszonym 
wyk!adem, ale czym' %yj(cym, co mo%e si" objawi& tak%e podczas s!uchania kogo', 
kto przemawia; ale kiedy ten kto' przemawia, to jest czym' %ywym, z czym ty 
wchodzisz w relacj" [...]: «Nie [jest] to spotkanie na poziomie kulturalnym, ale 
egzystencjalnym»”. 

Tego rodzaju spotkanie odznacza si" dwoma cechami, które je czyni( rozpo-
znawalnym, stanowi(c jego nieomyln( wery+kacj" (ksi(dz Giussani wyposa%a 
nas we wszelkie narz"dzia, aby'my mogli os(dza& sami, i nie ma zamiaru z nas 
%artowa&): spotkanie wprowadza w %ycie „dramatyzm, który zak!ada [...] piln( 
potrzeb" zmiany czego' w twoim %yciu; a równocze'nie [wprowadza] [...] przy-
najmniej jak(' kropl" pogody ducha: nawet w jakiej' sytuacji goryczy albo po 
odkryciu w!asnej n"dzy, mo%liwa jest pogoda ducha! W sumie [u%ywaj(c innego 
okre'lenia, tym, co powinno si" wydarzy&, aby «ja» mog!o odkry& siebie, jest [...] 
«spotkanie ewangeliczne», czyli spotkanie, które mo%e przywróci& %ywotno'& cz!o-
wiecze*stwu, jak spotkanie Chrystusa z Zacheuszem”135.

Pewna przyjació!ka, po spotkaniu z nami, powiedzia!a: „Nigdy nie zastana-
wia!am si" nad tym, jak wygl(da!oby moje %ycie bez prawdziwego przewrotu, bez 
czego', albo jeszcze lepiej, bez kogo', kto mi pomóg!, wydoby& ze mnie prawdziwe 
«ja» . A jednak to si" sta!o”. Co takiego jej si" wydarzy!o? „Zderzenie z pewnym 
spojrzeniem zwróconym na mnie i z uwag(, jakiej nigdy wcze'niej nie dozna!am”.

Co si" wydarzy!o tej naszej przyjació!ce? Teraz mo%emy opisa& to bardzo pre-
cyzyjnie, a mianowicie: „Spotkanie z obiektywnym faktem pocz(tkowo niezale%-
nym od osoby prze%ywaj(cej do'wiadczenie; fakt, którego egzystencjaln( rzeczy-
wisto'ci( jest wspólnota, tak samo dotykalnie do'wiadczalna, jak ka%da inna w 

134  L. Giussani, l’io rinasce in un incontro (1986-1987) [Ja odradza si" w spotkaniu (1986-1987)], dz. cyt., 
s. 183. 
135  Tam%e, s. 183-184.
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pe!ni ludzka rzeczywisto'&; wspólnota, w której ludzki g!os autorytetu w swoich 
os(dach i zaleceniach stanowi kryterium i form" dzia!a* jednostki. Nie istnieje 
%aden typ wewn"trznego do'wiadczenia chrze'cija*skiego, który nie zak!ada!by, 
przynajmniej w aspekcie ostatecznym, tego spotkania ze wspólnot( i tego odnie-
sienia do autorytetu”136.   

Przez co owa przyjació!ka zosta!a uderzona? Przez spojrzenie, jakiego nigdy 
przedtem nie spotka!a. To samo, co uderzy!o ludzi wspó!czesnych Jezusowi. Bar-
dzo podobne s( nast"puj(ce historie: Zacheusza, Marii Magdaleny, Mateusza... 
Ka%dy z nich zosta! wezwany po imieniu. I to jest w!a'nie to, co objawia si" na 
ka%dej stronie Ewangelii.

Tu pokazuje si" kim On jest i dlaczego „tylko to, co boskie mo%e ocali&  cz!o-
wieka”, czyli mo%e patrze& na niego bez pomniejszania go, mo%e ocali& prawdziwe 
i znacz(ce wymiary cz!owiecze*stwa. Tylko to, co boskie potra+ nas przywróci& 
nam samym. Tylko to, co Bo%e potra+ sprawi& „%e wyjdzie ze mnie moje praw-
dziwe «ja»”. W ten sposób Chrystus objawia to kim naprawd" jest. I to jest w!a-
'nie to, co rozpozna!y kobiety Rose, ów wi"zie* skazany na do%ywocie czy tam-
ten niepe!nosprawny cz!owiek, poniewa% „podstawowym czynnikiem spojrzenia 
Jezusa na osob" jest istnienie w cz!owieku rzeczywisto'ci przewy%szaj(cej ka%d( 
rzeczywisto'& zale%n( od czasu i przestrzeni. Ca!y 'wiat nie ma takiej warto'ci, jak 
najmniejsza ludzka osoba. W ca!ym wszech'wiecie nie istnieje nic, co mo%na by z 
ni( porówna&, poczynaj(c od momentu jej pocz"cia a% do ostatniego tchnienia w 
jej s"dziwej staro'ci”137.

St(d te% „to spotkanie jest tym, co budzi osobowo'&, 'wiadomo'& w!asnej 
osoby [moje prawdziwe «ja»]. Spotkanie nie «rodzi» osoby [osoba jest zrodzona 
przez Boga, kiedy On przez ojca i matk" daje nam %ycie], ale to w!a'nie dzi"ki 
spotkaniu u'wiadamiam sobie siebie samego, dzi"ki niemu budzi si" s!owo «ja» 
czy s!owo «osoba». «Ja» budzi si" z niewoli poziomu +zjologii, budzi si" ze swego 
grobu, ze swej mogi!y, ze swej pocz(tkowej sytuacji zamkni"cia, i w!a'nie dzi"ki 
spotkaniu – mo%na by rzec – «powraca do %ycia», u'wiadamia sobie kim jest. 
Owocem spotkania jest wzbudzenie poczucia osoby. To tak jakby osoba si" naro-
dzi!a: ona nie rodzi si" wtedy +zycznie, ale dzi"ki spotkaniu u'wiadamia sobie kim 
jest, a zatem rodzi si" jako osobowo'&. Osoba w swym wymiarze osobowo'ci rodzi 
si" w spotkaniu, jej osobowo'& jest przywrócona do %ycia (wskrzeszona) w!a'nie 
dzi"ki spotkaniu”138.

Lecz na jakiej podstawie mog" powiedzie&, %e ów fakt, spotkanie, jest praw-
dziwe? W oparciu o co mog" powiedzie&, %e jest on odpowiedzi( na pytanie „jak 
136  L. Giussani, Ryzyko wychowawcze, dz. cyt., s. 122-123.
137  L. Giussani, Chrze'cija)stwo jako wyzwanie. U *róde$ chrze'cija)skiego roszczenia, dz. cyt., s. 131.
138  L. Giussani, l’io rinasce in un incontro (1986-1987) [Ja odradza si" w spotkaniu (1986-1987)], dz. cyt., 
s. 206-207.
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%y&?”, %e jest on odpowiedzi( na wszelkie wyzwania spo!eczne, jakim musimy sta-
wia& czo!o, nie ulegaj(c ponownie jakiej' utopii?

c) Do'wiadczenie
Trzecim czynnikiem ludzkiej drogi jest do'wiadczenie. Nie wystarczaj( serce i fakt. 
Potrzebne jest wzajemne mi"dzy nimi powi(zanie [korelacja]139, (jak powiedzia!by 
Benedykt XVI): musz" zda& sobie spraw" z odpowiednio'ci pomi"dzy faktem i 
sercem, czyli musz" poj(&, %e fakt odpowiada na moje wymogi, na moje potrzeby. 
Ale gdzie mog" uchwyci& to, i% fakt odpowiada na moje wymogi? To w!a'nie w 
do'wiadczeniu mog" uchwyci& czy ów fakt jest pomocny w odpowiedzi na pytanie 
„jak %y&?”. Istotnie, rzeczywisto'& tego faktu staje si" oczywista w do'wiadczeniu, 
w nim staje si" wyra$na w ca!ej swej rozci(g!o'ci, pozwala si" pozna& tak( jaka jest.

„Najwa%niejsz( rzecz(, jak( powiedzia!em w moim %yciu – mówi ksi(dz Gius-
sani – jest ta, %e Bóg, Tajemnica, objawi! si", %e zakomunikowa! si" ludziom w 
taki sposób, i% sta! si" przedmiotem ich do'wiadczenia [...], uto%samiaj(c si" ze 
znakiem, który uczyniony jest z czasu i przestrzeni”140. St(d te%, „w takiej mierze, 
w jakiej Jezus, jako Bóg, nie staje si" do'wiadczeniem, nie wchodzi w kr(g naszego 
do'wiadczenia, nie mo%emy Go rozpozna& we w!a'ciwy sposób, z trwa!o'ci(, po-
mimo trudu, z sugestywno'ci(, pomimo enigmatyczno'ci, z jak( rzeczywisto'& 
ukazuje si" naszym oczom”141.

Do'wiadczenie, jak to widzieli'my, nie jest jedynie zderzeniem si" ludzkiego 
„ja” z faktem, na zasadzie mechanicznego uderzenia, poniewa% to nie przyczynia 
si" do wzrostu, nie pozostawia %adnego 'ladu. Do'wiadczenie zak!ada porówny-
wanie pomi"dzy faktem i sercem, z którego wy!ania si" os(d, oraz zak!ada zdanie 
sobie sprawy z obecno'ci jakiego' innego czynnika, który czyni mo%liwym to, 
i% rzeczywisto'& mnie zdumiewa. Do'wiadczenie jest próbowaniem os(dzonym 
przez ten zespó! oczywisto'ci i wymogów pierwotnych nazywanych „sercem”, 
które odnajdujemy w sobie. Dlaczego tak wiele wyj(tkowych faktów, na które 
przecie% patrzymy, nie s!u%( wzrostowi naszej relacji z Nim? Z powodu braku 
os(du. To tak, jak gdyby cz!owiek niczego si" nie nauczy!, z tego, co widzi, z tego, 
co prze%ywa. 

St(d te% w naszej ludzkiej drodze potrzebny jest ów czynnik, który nazywa si" 
„do'wiadczenie”. Jednak nie ma do'wiadczenia bez os(du (nawet je'li cz"sto tym 
s!owem okre'lamy zwyczajne próbowanie, doznawanie) i równocze'nie to nie jest 
tak, i% do'wiadczenie jest drugorz"dn( spraw(: to, co nie staje si" do'wiadczeniem 
nie zostawia %adnego 'ladu, jedyne co pozostawia, to jakie' uderzenie sentymen-

139  Zob. Benedykt XVI, Przemówienie w Bundestagu w Berlinie, 22 wrze'nia 2011. 
140  L. Giussani, L’autocoscienza del cosmo [Samo'wiadomo'& kosmosu], BUR, Milano 2000, s. 164-165.
141  L. Giussani, Vivere la ragione [,y& rozumnie], „Tracce-Litterae communionis”, stycze* 2006, s. 1.
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talne. Konsekwencj( tego jest to, %e w obliczu nowego wyzwania, znajdujemy 
si" wci(% na nowo w tym samym punkcie, tak samo bezbronni jak za pierwszym 
razem. Wówczas, w pewnym momencie, cz!owiek mówi: po co tutaj jestem, trac(c 
czas, skoro to, czym %yj" nie s!u%y mojemu %yciu? W ten sposób ludzie prze%ywaj( 
rozczarowanie. 

Bez do'wiadczenia nasze „ja”nie wzrasta, nie ro'nie nasza osoba. „Do'wiad-
czenie musi by& naprawd" do'wiadczeniem, tzn. musi by& os(dzone przez rozum. 
Tylko w ten spsoób mo%e pozostawi& 'lad i by& „strze%one przez pami"&”142.

„W ubieg!ym tygodniu by!em na kolacji u pewnego przyjaciela, którego ro-
dzina od wielu lat jest w Ruchu. Zaraz na pocz(tku kolacji ojciec rodziny zacz(! 
opowiada& o pewnej staruszcze z tramwaju, która musia!a jecha& na stoj(co, po-
niewa% siedz(cy obok m!ody cz!owiek, chocia% j( widzia!, nie ust(pi! jej miejsca. 
Wychodz(c od tego drobnego epizodu, powiedzia!: «Zobaczmy, %e tym czego bra-
kuje w dzisiejszym spo!ecze*stwie, to s( warto'ci». Dyskusja potoczy!a si" dalej, 
a ja, w pewnym momencie, zapyta!em: «Lecz twoim zdaniem – sk(d si" bior( 
warto'ci?». Na to on mi odpowiedzia!: «to jest naprawd" bardzo wa%ne pytanie». 
W jednej chwili zobaczy!em, %e w moim do'wiadczeniu jest oczywiste, i% pragnie-
nie i zdolno'& obj"cia 'wiata rodz( si" i trwaj( w spotkaniu (cho& tajemniczym, ale 
rzeczywistym) z Chrystusem, który mnie porywa i rozszerza miar" mojego serca, 
czyni(c godn( uwagi i wspó!czucia obc( osob" z tramwaju. Po tej wymianie zda* 
z nimi oboje rodzice u'wiadomili sobie, %e warto'ci rodz( si" ze spotkania, które 
ma miejsce wcze'niej, i które jest $ród!em warto'ci. Przez moment wydawa!o mi 
si", %e zrozumieli. Do'wiadczyli tego, mimo %e by!o to do'wiadczenie jeszcze tro-
ch" mgliste! Zacz"!o jednak dochodzi& do g!osu. Nie wywiesili %adnej etykiety, 
ale da!o si" to odczu& po klimacie, jaki zapanowa! przy stole: klimat prawdziwy, 
szczery, %ywy. Matka zacz"!a opowiada& o swoim spotkaniu z Ruchem, gdy by!a 
dziewczyn(, i zako*czy!a mówi(c: «Naprawd" konieczne jest ludzkie spotkanie, 
które by obudzi!o serce!». Na koniec tej rozmowy zdali'my sobie spraw", %e nasz( 
pierwsz( odpowiedzialno'ci( w dziele przemiany spo!ecze*stwa jest to, by'my 
osobi'cie %yli tym spotkaniem, które prowadzi do przebudzenia cz!owiecze*stwa 
(i eksplodowa!o we mnie pragnienie, aby coraz pe!niej Nim %y&) w nadziei, %e 
nast"pnie przez nas rozszerzy si" to na innych «pasa%erów tramwaju». Spotkanie 
ma co' z tajemnicy, poniewa% chodzi o miar" i czas, które nie do mnie nale%(, ale 
ono, oczywi'cie, jest jedyn( rozumn( hipotez(”.

Odno'nie do tego, podczas pewnych Ekip CLU ksi(dz Giussani opowiedzia! 
epizod, jaki mu si" wydarzy! wkrótce po otrzymaniu 'wi"ce* kap!a*skich (mo%e-
cie to przeczyta& w jego biogra+i): „Odkry!em to, kiedy jako m!ody kap!an zacz(-
!em spowiada&. I mówi!em sobie: «Popatrz na wszystkie te osoby, które przycho-

142  L. Giussani, Zmys$ religijny, dz. cyt., s. 135. 
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dz( do mnie, mówi(c o tych wszystkch sprawach nie z tego 'wiata; przychodz( do 
mnie, który mam zaledwie dwadzie'cia trzy lata: dlaczego nie id( do innych ka-
p!anów, którzy ju% niejedno poznali i prze%yli, do tych maj(cych sze'&dziesi(t czy 
siedemdziesi(t lat? Dlatego, %e oni nie %yj( do'wiadczeniem, podczas gdy ja wobec 
materii, której mi dostarczaj( u%ywam idealnego narz"dzia: ja to os(dzam» [tzn. 
porównuj" to, co mi mówi( z moimi wymogami pierwotnymi; a potem te osoby 
wraca!y, poniewa% spotka!y kogo', kto im pomaga! by& w drodze, podczas gdy 
inni jedynie komentowali, dzielili si" wra%eniami, ale im nie pomagali; dlatego ci 
ludzie szukali owego dwudziestotrzyletniego kap!ana; inni, sze'dziesi(cioletni czy 
siedemdziesi"cioletni, nie dokonuj(c tego porównania, nie mieli im nic do powie-
dzenia]. Tak wi"c, prze%ywa& do'wiadczenie oznacza «próbowa&, os(dzaj(c to». 

To jest w!a'nie zasadnicza sprawa, poniewa% idea! pozwala ci zrozumie& tak%e 
to, co odczuwa kto' inny, bez potrzeby osobistego doznawania tego, pozwala ci 
uto%sami& si" z tym kim' innym w!a'nie z punktu widzenia idea!u: pozwala ci 
os(dza& i zatem daje ci zdolno'& do przemiany. Tym jest do'wiadczenie [i dodaje 
– uwaga! – bardzo zasadnicz( dla nas spraw"]. Nasze towarzystwo albo staje si" 
do'wiadczeniem [miejscem, w którym jeste'my nieustannie zapraszani do prze%y-
wania do'wiadczenia, miejscem w którym prawdziwie je prze%ywamy] albo staje 
si" czym' niebezpiecznym [tak, niebezpiecznym!], poniewa% kto w nim przebywa, 
jest tam na zasadzie bycia w stadzie”143. To jest w!a'nie zasadnicza sprawa. Nasze 
towarzystwo albo staje si" do'wiadczeniem albo rzeczywi'cie staje si" czym' nie-
bezpiecznym, poniewa% tkwimy w nim jak w stadzie. Natomiast, kiedy kto' za-
czyna os(dza&, wszystko staje si" cz"'ci( drogi.

W czym mo%emy zobaczy&, %e znale$li'my odpowied$ na pytanie „Jak %y&?”. 
Spróbujmy uchwyci& to w dzia!aniu, czyli w kolejnym 'wiadectwie: „Przez osiem-
na'cie lat moje %ycie by!o pozbawione konsystencji, nie mia!am 'wiadomo'ci, 
kim by!am. Zmarnowa!am podarowany mi czas! W ubieg!ym roku na pocz(tku 
mojego do'wiadczenia studenckiego pozna!am CLU. Zosta!am niesamowicie 
poruszona sposobem, w jaki m!odzi ludzie – tacy sami jak ja – ze smakiem po-
dejmowali wszystko: nauk", jedzenie, 'piew, bycie razem; codzienne zwyczajne 
czynno'ci, ale przenikni"te czym', co mnie zafascynowa!o Niektórzy z nich do-
datkowo powalili mnie na kolana przez to, jak podejmowali okoliczno'ci swego 
%ycia, a tak%e przez to jak patrzyli na mnie pomimo moich ogranicze*. Zacz"!am 
za nimi i'&, poniewa% chcia!am %y& tak, jak oni i w ten sposób zawierzy!am ich 
twarzom, które mia!am przed sob(, zaczynaj(c przywi(zywa& si" uczuciowo do 
nich, chocia% momentami ogarnia! mnie wielki smutek. Czu!am, %e czego' mi 
brakowa!o. By!am smutna, poniewa% nie by!am w stanie osi(gn(& tego,czego pra-

143  L. Giussani, Certi di alcune grandi cose (1979-1981) [Pewni niektórych wielkich spraw (1979-1981)], 
BUR, Milano 2007, s. 248-249.
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gn"!am. Potem wreszcie mi si" to uda!o. Ale nic mi nie wystarcza!o, nawet to. 
S(dz", %e troch" dojrza!am, poniewa% zacz"!am stawia& sobie pytania i zastanawia& 
si": czy mog" by& a% taka krucha, s!aba, by nie by& w stanie przetrzyma& ró%nych 
okoliczno'ci i zmian? Dlaczego musz" nieustannie odczuwa& ów brak? Kto mo%e 
mnie spe!ni&? Ka%dy dzie* jest odkrywaniem tego, jak bardzo Go potrzebuj"! I 
nie chcia!am, aby mi tego brakowa!o! On mnie prosi, abym to Jemu powiedzia!a 
«tak», nie za' tym twarzom, które sta!y si" dla mnie Jego 'wiadkami. Nie chc" 
si" oszukiwa& i marnowa& kolejnego okresu mojego %ycia, poniewa% pragn" by& 
pewna, %e podpor( mojego %ycia jest Chrystus”. 

Co pomog!o owej dziewczynie rozpozna&, %e znalaz!a odpowied$ na pytanie: 
jak %y&? „Przez osiemna'cie lat moje %ycie by!o pozbawione konsystencji, nie mia-
!am 'wiadomo'ci, kim by!am. Zmarnowa!am podarowany mi czas!”. I co w pew-
nym momencie si" sta!o? Wydarzy!o si" spotkanie, zderzenie z pewnym faktem: 
„codzienne zwyczajne czynno'ci, ale przenikni"te czym', co mnie zafascynowa!o”. 
A dlaczego j( zafascynowa!o? Poniewa% to by!o odpowiednie wobec jej oczeki-
wania, zgodne z tym, czego ona pragn"!a. St(d te% „'wiadomo'& odpowiednio'ci 
pomi"dzy znaczeniem Faktu, który napotykamy, a znaczeniem w!asnej egzysten-
cji”144 jest decyduj(c( spraw(. Zatem kto' zdaje sobie spraw", i% znalaz! odpowied$ 
na pytanie „Jak %y&?”, poniewa% prze%yte spotkanie odpowiada na wymogi serca, 
do tego stopnia, %e budzi 'wiadomo'& siebie: „S(dz", %e troch" dojrza!am, ponie-
wa% zaczynam stawia& sobie pytania i zastanawia& si"”.

Nast"pnie nasza przyjació!ka czuje si" troch" zagubiona, poniewa% odczuwa jaki' 
uporczywy brak. Jednak ów brak jest w!a'nie tym, co pokazuje, %e co' si" w niej wy-
darzy!o: spotkanie przebudzi!o ca!y wymóg jej cz!owiecze*stwa. I to jest w!a'nie oczy-
wisty znak, i% to spotkanie odpowiada naszemu oczekiwaniu: pozwala nam wyj'& z 
naszego ograniczenia, z grobu. W jaki sposób to si" dokona!o? Przez najzwyklejsze 
czynno'ci. A czym s( owe „codzienne zwyczajne czynno'ci, ale przenikni"te czym', co 
j( zafascynowa!o?”. Widzieli'my to na Szkole Wspólnoty, i to jest naprawd" pi"kne: 
„Owo objawienie si" bosko'ci, która daje si" pozna& poprzez sposób %ycia Jezusa, nie 
polega jednak na porywaj(cych przejawach mocy ani na imponuj(cych czynach, ale 
na nieustannym, milcz(cym przekraczaniu ludzkich mo%liwo'ci. [To, co wydawa!o 
si" tylko] [...] dobroczynn( prostot( [...] w ko*cu objawia si" jako cud [...], delikatny 
krok, przekraczaj(cy granice wyznaczone ludzkim mo%liwo'ciom, lecz o wiele bardziej 
nadzwyczajny ni% nieuchronno'& s!o*ca i poruszenie ziemi”145.

W ten sposób mo%emy we w!a'ciwy sposób zrozumie& znaczenie owego spo-
tkania: „Warto'& faktu, na który si" napotykamy, przekracza moc przenikania 
ludzkiej 'wiadomo'ci, domaga si" jednak%e gestu Boga dla jego w!a'ciwego zrozu-

144  L. Giussani, Ryzyko wychowawcze, dz. cyt., s. 123.
145  R. Guardini w: L. Giussani, Chrze'cija)stwo jako wyzwanie. U *róde$ chrze'cija)skiego roszczenia, dz. cyt., s. 95.
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mienia. Faktycznie, ten gest przez który Bóg si" uobecnia cz!owiekowi w wydarze-
niu chrze'cija*skim, podnosi równie% warto'& zdolno'ci poznawczych cz!owieka, 
dostosowuje przenikliwo'& jego spojrzenia do nadzwyczajnej rzeczywisto'ci, która 
go prowokuje. Mówimy wtedy o !asce wiary”146. Wówczas pojmuj" jak( to ma 
warto'& dla %ycia.

W jaki sposób wzrasta taka pewno'&?

d) Wery(kacja
Ostatnim czynnikiem owej ludzkiej drogi [w"drówki] jest wery+kacja. To wszystko, 
co nam si" przytra+a, okoliczno'ci, którym trzeba stawi& czo!o, gesty, które sobie 
proponujemy s( okazj(, aby poznawa& (rozpoznawa&) coraz bardziej to, co odpowia-
da na pytanie naszego %ycia, a zatem, aby to „zwery+kowa&”. Tym, co w najwy%szym 
stopniu nas interesuje jest  wzrost „ja”, zrodzenie podmiotu maj(cego konsystencj", 
podmiotu wolnego i kreatywnego. Co zatem stanowi problem? Pyta! si" ksi(dz Gius-
sani: „Dlaczego wiele osób rozczarowa!o si" CL? Dlatego, %e od momentu, kiedy si" 
przy!(czyli do Ruchu, uznali, %e wszystko si" ju% sko*czy!o, poczuli jakby ju% dotarli 
do celu”. Tymczasem spotkanie oznacza „pocz(tek przygody. Przygoda zaczyna si" 
wtedy, kiedy osoba zostaje przebudzona przez spotkanie”147. Tutaj przygoda dopiero 
si" rozpoczyna, dopiero w tym momencie zaczyna si" to, co pi"kne. Tak jak to mia-
!o miejsce w %yciu ksi"dza Giussaniego: „«By!em m!odym seminarzyst(, ch!opcem 
pos!usznym, przyk!adnym, a% tu pewnego dnia wydarzy!o si" co', co radykalnie 
przemieni!o moje %ycie». Chodzi o epizod, zwi(zany [...] z profesorem [ksi"dzem 
Gaetano Corti], czytaj(cym Ewangeli" wg 'w. Jana. „Moje %ycie, w dos!ownym tego 
s!owa znaczeniu, zosta!o przez to ogarni"te: zarówno jako pami"&, która nieustannie 
przenika!a moje my'lenie, ale te% jako bodziec do przewarto'ciowania codziennej 
banalno'ci. Od tej pory ka%da chwila przesta!a by& ju% dla mnie czym' banalnym. To 
wszystko co by!o, a zatem to wszystko, co by!o pi"kne, prawdziwe, poci(gaj(ce, fa-
scynuj(ce równie% jako mo%liwo'&, znajdowa!o w tym or"dziu swoj( racj" bytu, jako 
pewno'& obecno'ci z zawart( w niej nadziej( na obj"cie wszystkiego. Tym, co mnie 
odró%nia!o od wszystkich tych, którzy mnie otaczali, by!a ch"& i pragnienie zrozu-
mienia. To jest w!a'nie grunt, z którego wyrasta nasz najg!"bszy szacunek wzgl"dem 
rozumu”. To odkrycie b"dzie towarzyszy!o ksi"dzu Giussaniemu zawsze: „Wielko'& 
wiary chrze'cija*skiej, nie maj(cej porównania z %adn( inn( pozycj(, polega na tym, 
%e to Chrystus odpowiedzia! na ludzkie pytanie. St(d te% wspólne przeznaczenie 
!(czy tego, kto przyjmuje wiar" i ni( %yje, jak i tego, kto nie maj(c wiary, zanurza si" 
w b!aganiu, zatraca si" w b!aganiu, cierpi w b!aganiu”148.

146  L. Giussani, Ryzyko wychowawcze, dz. cyt., s. 123.
147  L. Giussani, L’io rinasce in un incontro [Ja odradza si" w spotkaniu], dz. cyt., s. 207.  
148  A. Savorana, Vita di don Giussani [,ycie ksi"dza Giussaniego], dz. cyt., s. 47. 
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Dlatego w!a'nie „rzeczywisto'& nie zostaje od!o%ona do lamusa [poniewa% 
my'my Go ju% spotkali. A przez fakt spotkania Go] [...] mamy ju% wszystko, lecz 
my rozumiemy czym jest to wszystko [jaka jest warto'& tego, co spotkali'my] w 
spotkaniu z okoliczno'ciami, z osobami, z wydarzeniami. Nie mo%na niczego od-
k!ada& do lamusa [...], nie mo%na tego cenzurowa&, przemilcza&, zaprzecza& temu. 
[Poniewa%] [...] co oznacza owo «wszystko» my pojmujemy dzi"ki os(dowi, sta-
wiaj(c czo!o rzeczom”149. Jak to si" sta!o w twoim przypadku: tego, czym jest  dla 
ciebie twoja mama nie odkry!e' na drodze medytacji na temat macierzy*stwa, 
ale prze%ywaj(c w relacji z ni( strach i g!ód, potrzeby, samotno'&: w ten sposób 
w!a'nie zrozumia!e' czym jest dla ciebie twoja mama. Bez takiej nieustannej wery-
+kacji znaczenia twojej mamy dla twego %ycia, nie by!by' w stanie tak bardzo do 
niej przylgn(& i nie poj(!by' znaczenia jej obecno'ci dla ciebie. St(d te% je'li my 
po spotkaniu z Chrystusem, zamiast nieustannie je wery+kowa&, zatrzymujemy 
si", je'li nie podejmujemy wszelkich wyzwa* czy najpilniejszych potrzeb %ycia, 
wychodz(c od tego spotkania, nie b"dziemy w stanie poj(& tego, co nam si" wyda-
rzy!o, jak( !ask" otrzymali'my.

Komu si" to uka%e? Kto b"dzie w stanie odkry& warto'& tego? Tylko ten, kto 
rzuca si" w wir  walki i w obliczu ka%dego wyzwania wery+kuje kim jest Ten, któ-
rego spotkali'my. Jedynie na tej drodze mo%na zrozumie&, %e Chrystus odpowiada 
na pytanie „Jak %y&?”: a im cz"'ciej b"dziemy to czyni&, tym bardziej b"dziemy 
pewni tego, czym %yjemy, i wszystko b"dzie cementowa!o moj( relacj" z Nim, 
b"dzie pog!"bia!o przekonanie, i% znale$li'my to, dzi"ki czemu mog" patrze& na 
wszystko, wchodzi& w ka%d( okoliczno'&, w ka%d( ciemno'&.  

3. Metoda: pój&cie za (na&ladowanie)

Po przyjrzeniu si" wszystkim czynnikom, krokom tej ludzkiej w"drówki, zarysuj" 
ostatni punkt. 

Dzi"ki czemu, za pomoc( jakiej metody, to wszystko coraz bardziej staje si" 
nasze? Dzi"ki pój'ciu za (na'ladowaniu). Jedynie id(c za tym, co spotkali'my, 
b"dziemy w stanie nieustannie wery+kowa& jak to odpowiada na wymogi %ycia. 
Pój'cie za jest drog( przemierzon( przez Piotra: zaanga%owawszy si" we wspó!-
dzielenie %ycia z Jezusem, cho& kulej(c, pope!niaj(c b!"dy, widzia! jednak jak jego 
osoba wzrasta!a.

„Andrzej przyprowadzi! do Jezusa swego brata Szymona, wspinaj(c si" strom( 
'cie%k( prowadz(c( do domu. Szymon mia! oczy utkwione w owego cz!owieka, 
który znajdowa! si" jeszcze w pewnej odleg!o'ci, pe!ny ciekawo'ci, jaka charakte-

149  L. Giussani, L’io rinasce in un incontro [Ja odradza si" w spotkaniu], dz. cyt., s. 55.
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ryzowa!a cz!owieka, który cho& b"d(c mniej «wyedukowany», przejawia! wi"ksz( 
%ywotno'&. Odk(d tam si" znalaz!, w odleg!o'ci trzech lub czterech metrów, odk(d 
On na niego spojrza! , tego ju% nie mia! nigdy zapomnie&! [...] «Nikt dot(d tak 
na mnie nie patrzy!!». Ogarn"!o go to zjawisko, które s!ownik okre'la mianem 
zdumienie. To te% sprawi!o, %e od razu poczu! si" z Nim zwi(zany [przylgn(! do 
owego cz!owieka] [...]. I gdyby wówczas na placu wybuch! jaki' bunt przeciwko 
temu Cz!owiekowi on opowiedzia!by si" za nim, nawet gdyby mieli go za to zabi& 
(ty tak%e by!by' taki: nie móg!by' Go porzuci&!). [...] Nast"pnego dnia zamiast i'& 
do swoich obowi(zków, to znaczy uda& si" na po!ów ryb, gdy dowiedzia! si", %e 
Jezus mia! przyby& do pobliskiej miejscowo'ci, pospiesznie tam poszed! [...] Tam 
faktycznie zasta! oko!o trzydzie'ci osób; wcisn(! si" pomi"dzy nich, by s!ucha& 
Go, jak przemawia! [aby patrze& na Niego, jak przemawia!]: [...] by!o tak, jak 
pierwszego dnia, kiedy On powiedzia!: «Szymonie, synu Jony, b"dziesz nazywa! 
si" Piotr», odkrywaj(c w ten sposób to, co najg!"bsze i konstytutywne w jego cha-
rakterze. [...] Jaki' czas potem, ów cz!owiek, który sta! si" ju% przyjacielem [...], 
zaprosi! ich na wesele. A tam przemieni! wod" w wino. [...] Jak mo%na by!o nie 
czu& si" zwi(zanym z owym cz!owiekiem ca!ym sob(? [kim by!?] Czy by! kto' taki 
jak ów cz!owiek?”150. A potem ka%dego dnia wraca! do domu inny. I nie trzeba 
tego potwierdza&. Nie trzeba bowiem potwierdza& czego', kiedy wszystko jest ju% 
potwierdzone, kiedy owo potwierdzenie jest oczywisto'ci(. Potwierdzeniem bo-
wiem jest samo do'wiadczenie: wraca! do domu przemieniony, inny. A to zdu-
mienie prze%ywa! potem nast"pnego dnia i nast"pnego tygodnia. Z dnia na dzie* 
wzmaga!a si" oczywisto'& symaptii, przylgni"cia, zaufania, pewno'ci, i to do tego 
stopnia, %e kiedy pewnego wieczoru w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedzia! 
te zupe!nie niepoj"te dla cz!owieka s!owa: „dam wam swoje cia!o na po%ywienie”, 
na co wszyscy zareagowali: „przecie% to jest szaleniec”, i kiedy nagle zwróci! si" do 
nich, pytaj(c: „Czy i wy chcecie odej'&?”, to w!a'nie 'w. Piotr da! ow( porywcz( 
odpowied$: „My równie% nie rozumiemy tego, co Ty mówisz, ale je%eli odejdziemy 
od Ciebie, to dok(d pójdziemy? Nic nie mo%e si" z Tob( równa&, i tylko Ty masz 
s!owa, które obja'niaj( %ycie, które %yciu nadaj( sens”151.

„Tak” Piotra wypowiedziane potem nad Jeziorem Tyberiackim by!o nast"p-
stwem owego przylgni"cia, zdumienia i podziwu, które trwa!o ju% dwa, trzy lata: 
cho& nie zawsze odpowiedzi Piotra by!y do ko*ca w!a'ciwe. Kiedy Jezus po raz 
pierwszy zapowiedzia!, %e Syn cz!owieczy b"dzie cierpia!, %e b"dzie odrzucony 
przez starszych, przez najwy%szych kap!anów i uczonych w Pi'mie, a potem zosta-
nie zabity, wówczas 'w. Piotr, który jeszcze dot(d nie pope!ni! wi"kszego b!"du, 
poczu! si" jednak na tyle spokojny i pewny swego uczucia, %e powiedzia!, i% by!by 

150  L. Giussani, Il „sì” di Pietro, in: L’attrativa di Gesù [„Tak” Piotra, w: Atrakcyjno'& Jezusa], dz. cyt., s. VII-VIII.
151  Zob. J 6, 53-69. 
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gotów nawet da& sobie odci(& g!ow". Lecz Jezus mu odpowiedzia!: „Id$ precz ode 
mnie, szatanie! Poniewa% ty nie chcesz, abym czyni! to, co chce mój Ojciec, ale 
to, co ty uwa%asz”. Có% za upokorzenie! Lecz [paradoksalnie!] skutkiem tego by!o 
jeszcze wi"ksze przywi(zanie do Niego”152. Jego relacja z Jezusem by!a „pe!na sza-
cunku” [...], który zrodzi! si" z os(du, jako gest rozumu, który poci(ga! za sob( 
serce, [...] utkany [...] z takiej czu!o'ci, wskutek której zarówno on, jak i pozo-
stali, byli gotowi raczej odda& za Niego g!ow" ani%eli Go zdradzi& (a jednak Go 
zdradzili! Byli gotowi raczej odda& za Niego g!ow" ani%eli Go zdradzi&, ale Go 
zdradzili, nawet to!)”153. I „w owym momencie kogut zapia! po raz trzeci. Jezus 
wyszed! z pomieszczenia wleczony przez %o!nierzy [...], patrz(c w jego stron". 
Szymon Piotr, który tam by! w jednym z k(tów, oczekuj(c, gdy us!ysza! ha!as, 
zobaczy! Go. I «gorzko zap!aka!»”. Piotr „zwróci! si" ku Jezusowi ze 'ci'ni"tym 
sercem, ze 'wiadomo'ci( w!asnej n"dzy i pod!o'ci: ów n"dznik, a mogliby'my te% 
powiedzie& «grzesznik»”. Tak wi"c „Piotr, gdyby stan(! przed trybuna!em Pi!ata, 
by!by cz!owiekiem przygniecionym [...] 'wiadomo'ci(, %e jest grzesznikiem, przy-
gnieciony w!asnym b!"dem, on, który okaza! si" by& przeciwie*stwem tego, kim 
nie zamierza! by&, zaprzeczeniem uczu&, jakie przecie% %ywi! wobec Jezusa. Co mi 
si" sta!o? Dlaczego to uczyni!em? Kim ja jestem? Czym jest cz!owiek?”154.

W ten sposób „owego razu, kiedy !ód$ przybi!a do brzegu pe!na ryb [a Jezus 
tam by!] i [...] przygotowa! ognisko, sma%(c na nim ryby, i gdy wszyscy aposto!owie 
zabrali si" do jedzenia [...], tak%e Jezus zacz(! z nimi spo%ywa& posi!ek, zasiadaj(c 
w pobli%u Szymona [...] i naraz zada! mu nast"puj(ce pytanie («Szymonie, czy ty 
Mnie kochasz?»), wówczas jego «tak» nie by!o skutkiem wysi!ku woli, nie by!o tak%e 
wynikiem «decyzji» m!odego cz!owieka o imieniu Szymon: owo «tak» wydoby!o, 
ods!oni!o jak(' cienk( ni& czu!o'ci i przylgni"cia, dla którego jedynym wyja'nieniem 
by! szacunek, jaki on %ywi! dla Niego – a zatem i akt rozumu – przez co nie móg! nie 
powiedzie& «tak». A wtedy wszystkie dot(d pope!nione grzechy, jak równie% te które 
jeszcze móg! pope!ni& by!y bez znaczenia: nawet dwie sekundy nie zatrzyma! si" 
na rozmy'laniu o tym [o swoich grzechach], nie przysz!o mu to nawet na my'l”155, 
tak bardzo dominowa!a Jego obecno'&. „Szymonie, czy ty Mnie kochasz?”, a on 
odrzek!: „Tak”. Owo wypowiedziane «tak» by!o konsekwencj( zdumienia z powodu 
Jego spojrzenia, jakim go ogarnia!, z jakim On wci(% spogl(da! na niego zarówno 
ka%dego ranka, jak te% ka%dego  wieczora, kiedy si" oddala!”156, czy kiedy zasypia! 

152  L. Giussani, Il „sì” di Pietro, in: L’attrativa di Gesù [„Tak” Piotra, w: Atrakcyjno'& Jezusa], dz. cyt., s. IX. 
153  Tam%e, s. XI.
154  L. Giussani, La virtù dell’amicizia o dell’amicizia di Cristo [Cnota przyja$ni, czyli o przyja$ni Chrystusa],  
„Tracce-Litterae communionis”, kwiecie* 1996, s. III.
155  L. Giussani, Il „sì” di Pietro, in: L’attrativa di Gesù [„Tak” Piotra, w: Atrakcyjno'& Jezusa], dz. cyt., s. IX-X. 
156  L. Giussani, La virtù dell’amicizia o dell’amicizia di Cristo [Cnota przyja$ni, czyli o przyja$ni Chrystusa],  
„Tracce-Litterae communionis”, kwiecie* 1996, s. VII.
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wieczorem. W taki to w!a'nie sposób Jezus wkroczy! w histori", aby ka%dy z nas, 
móg! do'wiadczy& tego, co Piotr, kulej(c, zdradzaj(c tak jak on, pope!niaj(c b!"dy, 
ale przywi(zuj(c si" coraz bardziej, dostrzegaj(c wzrost owej nici czu!o'ci, szacunku, 
a% do momentu powiedzenia: „Nie wiem jak, o Chryste, ale ca!a moja ludzka sym-
patia jest dla Ciebie”157. 

Chrystus wszed! w histori", jest w niej obecny, pozwala si" dzi' spotka&, wy-
darza si" obecnie, aby obudzi& ca!e nasze „ja”, ca!e nasze serce, ca!( nasz( zdolno'& 
przylgni"cia, szacunku, ludzkiej sympatii dla Niego, aby'my mogli %y&, ciesz(c si" 
pe!ni( Jego obecno'ci i aby rado'& z Jego obecno'ci mog!a ogarnia& nasze %ycie. To 
w!a'nie wobec tej obecno'ci staj( teraz nasz rozum i nasza wolno'&, podobnie jak 
dwa tysi(ce lat temu stan(! przed ni( Piotr.

„To nie by!o przylgni"cie sentymentalne, to nie by!o %adne zjawisko emocjo-
nalne: to by! fenomen rozumu, manifestacja rozumu, który przy!(cza si" do osoby, 
któr( masz przed sob(, staj(c si" os(dem szacunku: patrz(c na ni( rodzi si" zdu-
mienie pe!ne szacunku, dzi"ki któremy przy!(czasz si"”158. Oto w!a'nie szacunek, 
który wyp!ywa ze wspó!dzielenia z Nim %ycia. 

Tylko z takiej mi!o'ci mo%e zrodzi& si" misja. I to w!a'nie „mi!o'& Chrystusa przy-
nagla nas, pomnych na to, %e skoro Jeden umar! za wszystkich, to wszyscy pomarli. 
A w!a'nie za wszystkich umar! «Chrystus» po to, aby ci, co %yj(, ju% nie %yli dla 
siebie, lecz dla Tego, który za nich umar! i zmartwychwsta!”159. Nie ma mowy 
o misji bez tego wszystkiego, co powiedzieli'my, aby doj'& do niej, trzeba zacz(& 
od pocz(tku. Je'li we mnie nic si" nie wydarza, nie mog" potem przerodzi& si" 
w aktywist". Musz" raczej si"gn(& na nowo do pocz(tku ($ród!a), pytaj(c siebie: 
w jaki sposób ja %yj"? A je'li nie jestem przemieniony od 'rodka, je'li w tym, co 
prze%ywam jestem taki sam, jak wszyscy inni, to dlatego, %e pami"& o Chrystusie 
we mnie nie jest czym', co mnie stanowi, nie jest czym', co rodzi moj( inno'&; je'li 
wszystko jest czystym woluntaryzmem, to mog" podejmowa& wiele inicjatyw, ale 
%adna z nich nie b"dzie nosicielk( odmienno'ci. St(d te% powinna nami kierowa& 
tylko jedna troska: %y& pami"ci( o Chrystusie, jak to powiedzieli'my, poniewa% 
tylko, kiedy Chrystus mnie zmienia, tylko o ile godz" si", aby by& przez Niego 
przemienionym, tylko je'li On mnie poci(ga, je'li mnie przyci(ga do siebie, tylko 
o tyle, o ile ogarnia moj( osob", mog" zanie'& co' innym. A tym, co mo%emy im 
zanie'& jest nic innego, jak nasze do'wiadczenie.

„Naszym zadaniem nie jest pytanie si" o to, co zrobili'my, by zmieni& struk-
tury 'wiata, ale w jakim punkcie jest nasze nawrócenie”, mówi! ksi(dz Giussani w 

157  Zob. J 21, 
158  L. Giussani, Il „sì” di Pietro, in: L’attrativa di Gesù [„Tak” Piotra, w: Atrakcyjno'& Jezusa], dz. cyt., s. IX.
159  2 Kor 5, 14-15.
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1968 roku. „A odnosz(c si" do pewnej obiekcji – wed!ug której wspólnota chrze-
'cija*ska «nie mo%e by& wewn"trznie now( spo!eczno'ci(, skoro jest uwarunko-
wana przez pewne struktury, które mniej lub wi"cej, uniemo%liwiaj( jej bycie now( 
spo!eczno'ci(» – odpowiada: «,ycie chrze'cija*skie jest metod( (sposobem) prze-
miany tak%e struktur», ale «iluzj( by!oby roszczenie przemiany struktur, gdyby w 
nas nie dokona!o si" co' darmowego (bezinteresownego)», czyli «nawrócenie»”160.

St(d te% sercem misji jest mi!o'& do Chrystusa, która nas przynagla. Sercem 
misji jest samo serce naszego %ycia; i to jest w!a'nie to, co musi dochodzi& do g!osu 
w tym wszystkim, co czynimy, we wszystkim, czego dotykamy, we wszystkim, z 
czym wchodzimy w relacj". Zatem warunkiem misji jest przemiana mojej osoby.

W czym postrzegamy ow( przemian"? Czy w naszych wywodach? – Nie! Czy 
w naszych inicjatywach? Inicjatywy podejmuj( wszyscy. Co zatem jest owym nie-
omylnym znakiem, który pomaga wszystkim zobaczy&, %e jeste'my misjonarzami? 
Czy ogrom niepokoju, jaki jest w nas? Nie. Tym znakiem jest pogoda ducha! „St(d 
te% wielki( regu!( misji jest to, %e my jedynie poprzez pogod" ducha naszego serca 
komunikujemy przemian", jaka w nas si" dokona!a [jak(% !ask( jest to, %e mamy 
przy sobie kogo', kto nam mówi o tym wszystkim, poniewa% nie mo%emy ju% 
oszukiwa&; st(d te% je'li tym, co niesiemy jest narzekanie, to mo%emy podejmo-
wa& inicjatywy, jakie tylko chcemy, ale nie ma mowy o misji: kogo zainteresuje 
kto', kto ci(gle narzeka?]. S!owo «pogoda ducha» ukazuje oblicze, ów fascynuj(cy 
i przekonywuj(cy aspekt nawrócenia, który moc Bo%a w nas dokona!a. [...] Jej 
perswazyjna, przekonuj(ca si!a dla cz!owieka, jak zawsze, pochodzi z fascynacji, 
któr( ona wzbudza. Fascynacja nawróceniem przejawia si" przez pogodne oblicze, 
jakie ono sprawia, nie przez s!owa, ale przez pogodne oblicze. Oto fantastyczne 
zdanie: „Notam faciet gloriam nomini Sui in laetitia cordis vestri: – Og!osi chwa!" 
swego imienia [tzn., Jego panowanie,Jego moc] poprzez rado'& waszego serca“161. 
Na tym polega ostateczne przezywyci"%enie dualizmu i to oznacza bycie 'wieckim, 
czyli nowym stworzeniem. To nie oznacza jakiego' baga%u rzeczy, nic z ca!ego tego 
baga%u rzeczy, poniewa% to posiadaj( ju% wszyscy (pozostali). )wieccy, czyli nowi 
(odmienni). 

Ksi(dz Giussani podkre'la! z naciskiem, %e „Ko'ció! nie jest po to, by po-
rz(dkowa& histori" wg 'wiatowych kryteriów, ale by 'wiadczy& o tym, %e ona ju% 
zosta!a uporz(dkowana. [...] W jaki sposób Ko'ció! daje temu 'wiadectwo? Ponie-
wa% Ko'ció! jest rzeczywisto'ci( ludzk(, uczynion( inaczej ni% inne spo!eczno'ci, 
dlatego daje 'wiadectwo przez sposób swojego %ycia, przez w!a'ciwe sobie gesty, 

160  A. Savorana, Vita di don Giussani [,ycie ksi"dza Giussaniego], dz. cyt., s. 398.  
161  Archivio Storico dell’Associazione Ecclesiale Memores Domini (ASAEMD), Documentazione audiovisiva, 
Esercizi estivi del Gruppo adulto, Le Pianazze (PC), 29 luglio-3 agosto 1973, seconda lezione del 2 agosto. 
[Archiwum historyczne Stowarzyszenia ko'cielnego Memores Domini (ASAEMD), Dokumentacja 
audiowizualna, Rekolekcje Gruppo adulto, Le Pianazze (PC), 29 VII-3 VIII 1973, druga lekcja z 2 sierpnia].
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ró%ni(ce si" od innych. [...] Jest on dziwn( cz(stk( ludzko'ci; dziwn(, odmienn(. 
Ko'ció! jest 'wiadectwem nie dlatego, %e stworzymy Fabryk" 'w. Piotra; Ko'ció! 
nie dlatego jest 'wiadectwem [...], %e powo!uje do istnienia wielk( sie& szkó!; i nie 
dlatego, %e prowadzi telewizj", która jest ogl(dana w ca!ym 'wiecie i %e j( oddaje 
w r"ce CL; Ko'ció! nie jest te% 'wiadectwem dlatego, %e posiada sto pi"&dziesi(t 
cztery tytu!y dzienników na 'wiecie; nie jest nim z racji ró%nych aktywno'ci, ale z 
powodu tego, kim jest [z powodu jego formy %ycia] [A my'my przez lata s(dzili, 
%e posiadanie coraz wi"kszej przestrzeni, zdobywanie coraz wi"kszej w!adzy spo-
woduje, %e b"dziemy inni: wr"cz w to uwierzyli'my, tak jak wszyscy!]. To s!owo 
«stan, forma» obejmuje tak%e form" aktywno'ci, ale owe aktywno'ci s( wyrazem 
tego, na co w!a'nie owo s!owo wskazuje. Ludzie s( poruszeni [uderzeni] nasz( 
form( %ycia, a nie naszymi aktywno'ciami”, tzn. s( uderzeni tym, co prze'wieca, 
co przewa%a ze zwyci"stwa bytu nad nico'ci(, która w naszej kulturze jawi si"  jako 
pokusa (jako zagro%enie). Owa nico'& zostaje pokonana przez Obecno'&, która nas 
wi(%e ze sob(, która wi(%e nas tak g!"boko, %e nie pozwala nam popa'& w nico'&. 
«)wiadectwo dla ludzi p!ynie z naszej formy %ycia, tzn. z naszej realnej i 'wiadomej 
pozycji w obliczu wszystkiego. Dlatego najwy%sz( form( 'wiadectwa jest dziewic-
two jako forma %ycia”162.

Pos!uchajcie, co pisa! ksi(dz Giussani w 1965 r. z San Antonio w Teksasie, 
dok(d uda! si" sam: „Analizuj" my'li i czyny, stany ducha i reakcje, dnie i noce. 
Ale to pewna Inna Obecno'& jest najg!"bszym towarzystwem i najwy%szym [wia-
rygodnym] )wiadkiem. Oto d!uga podró%, któr( musimy odby& wspólnie, oto 
rzeczywista przygoda: odkrycie owej Obecno'ci w naszych cia!ach i w naszych 
ko'ciach [w naszym %yciu], zanurzenie si" naszego bytu w owej Obecno'ci, czyli 
)wi"to'&. To za' jest prawdziw( aktywno'ci( spo!eczn(. St(d te% [...] trzeba z od-
wag( i wierno'ci( kroczy& za znakami, które s( nam dane przez kompleks uwarun-
kowa*, w których przysz!o nam %y&: niczego wi"cej nam nie trzeba”163. A to jest 
w!a'nie mi!o'&, mi!o'& do tej Obecno'ci i wdzi"czno'& za to, %e ona jest.    

162  ASAEMD, Documentazione audiovisiva, Esercizi estivi del Gruppo adulto, Falcade (BL), 31 luglio-5 
agosto 1983, seconda lezione del 4 agosto. [Archiwum historyczne Stowarzyszenia ko'cielnego Memores 
Domini (ASAEMD), Dokumentacja audiowizualna, Rekolekcje letnie Gruppo adulto, Falcade (BL), 31 
lipca-5 sierpnia 1983, lekcja z 4 sierpnia].
163  A. Savorana, La vita di don Giussani [,ycie ksi"dza Giussaniego], dz. cyt., s. 366-367.
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MSZA !WI"TA
Liturgia Mszy 'w.: Jer 11,18-20; Ps 7; J 7,40-53 

HOMILIA JEGO EMINENCJI KARD. PIETRO PAROLINA
SEKRETARZA STANU WATYKANU

Drodzy bracia i siostry!
Ciesz" si", %e mog" celebrowa& z wami t" Eucharysti" podczas Rekolekcji Brac-

twa Comunione e Liberazione 2014. Pozdrawiam was wszystkich z bratersk( mi-
!o'ci( i z t( rado'ci(, „która nape!nia serca oraz ca!e %ycie tych, którzy spotykaj( 
si" z Jezusem”164.

,ycz" wam, aby te dni by!y czasem blisko'ci z Panem – bardziej intensywnym 
i d!u%szym przebywaniem twarz( w twarz z Jezusem Chrystusem, pog!"bieniem 
wi"zi komunii z Nim, który jest „istotny”– oraz okazj(, aby ponownie postawi& na 
w!a'ciwym miejscu nasz( chrze'cija*sk( to%samo'&, jak nigdy dot(d poddawan( 
próbie przez niszcz(ce dzia!ania podst"pnego ducha tego 'wiata, zdolnego 
przenikn(& i dokona& ska%enia ka%dego 'rodowiska i rzeczywisto'ci, niczego nie 
oszcz"dzaj(c.

Prosz" dla was o ob+to'& darów Ducha )wi"tego, który w najwy%szym stopniu 
jest protagonist( tak do'wiadczenia, jak i ca!ego %ycia chrze'cija*skiego. Zawie-
rzam was tak%e wstawiennictwu Maryi, Matki Bo%ej i wszystkich 'wi"tych.

Przynosz" te% wam specjalne b!ogos!awie*stwo Ojca )wi"tego Franciszka, 
skierowane do ca!ego Bractwa, aby – jak napisa! ksi(dz Julián Carrón, prezydent 
waszego Bractwa, do którego zwrcam si" ze szczególnym pozdrowieniem –„Duch 
)wi"ty usposobi! nas do przemiany serca i do obietnicy oddania ca!ego naszego 
%ycia dla dzie!a Chrystusa we wszystkich 'rodowiskach i miejscach, w których 
%yjemy”.

„W biegu, aby Go pochwyci&”, taki jest temat tych rekolekcji. S(dz", %e jego 
inspiracj( jest dwunasty werset trzeciego rozdzia!u listu 'w. Paw!a do Filipian: „Nie 
[mówi"], %e ju% [to] osi(gn(!em i ju% si" sta!em doskona!ym, lecz p"dz", abym te% 
[to] zdoby!, bo i sam zosta!em zdobyty przez Chrystusa Jezusa”.

Po raz kolejny stajemy tutaj wobec inicjatywy Bo%ej, jakby wobec pewnego 
rodzaju gry: Pawe!, ucieka! od Jezusa i Go prze'ladowa!. Ale Jezus dotar! do niego, 
dotkn(! go, pochwyci! i teraz on [Pawe!] biegnie za Jezusem, aby Go pochwyci&. 
Bóg zawsze nas wyprzedza. On nas stworzy!. On nas zbawi!. Mówi do nas przez 
swego Syna. Odnawia nas swoj( !ask(.

To samo wyra%a tak%e modlitwa rozpoczynaj(ca dzisiejsz( liturgi" Mszy 'w.: 
„Wszechmog(cy i mi!osierny Bo%e, poci(gnij ku sobie nasze serca”. „Poci(gnij 

164  Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nr 1.
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ku sobie nasze serca – powiedzieli'my – poniewa% bez Ciebie nie mo%emy podo-
ba& si" Tobie, który jeste' najwy%szym dobrem”. W s!owach tej modlitwy, w tym 
krótkim wezwaniu, podkre'lona jest nieomylna dynamika %ycia chrze'cija*skiego. 

U pocz(tku %ycia wiary nie stoi zamiar [intencja], woluntaryzm, kalkulacja czy 
poprawne rozumowanie. Wiara nie jest pod(%aniem za prawdami zbudowanymi 
czy osi(gni"tymi przez nas, za pomoc( naszych si!. U pocz(tku zawsze jest poru-
szenie atrakcyjno'ci(, czym', co poci(ga nasze serca. „Poci(gnij, o Panie ku Tobie 
nasze serca”.

A to s!owo opisuje tak%e dynamik" w!a'ciw( %yciu Ko'cio!a. Powiedzia! to z 
moc( papie%-senior Benedykt XVI: „Ko'ció! nie uprawia prozelityzmu. On raczej 
rozwija si" poprzez «przyci(ganie»: podobnie jak Chrystus, przyci(ga wszystkich 
do siebie”165. Powtarza to nieustannie nast"pca 'w. Piotra, papie% Franciszek. Przy-
tocz" tylko niektóre zdania z homilii z 1 pa$dziernika 2013 r. wyg!oszonej w domu 
'w. Marty, w której, podejmuj(c w!a'nie dopiero co przywo!ane zdanie Benedykta 
XVI, mówi!: „«Kiedy ludzie, ludy, widz( takie 'wiadectwo pokory, cicho'ci, !agod-
no'ci, odczuwaj( potrzeb"», o której «prorok Zachariasz mówi: ‘Chcemy pój'& z 
wami!’. Ludzie odczuwaj( tak( potrzeb" w obliczu 'wiadectwa mi!o'ci mi!osiernej. 
I w!a'nie ta mi!o'& mi!osierna okazywana publicznie, wolna od despotyzmu, nie-
wystarczaj(ca, pokorna jest t(, która adoruje i s!u%y»”! Potem Papie% kontynuuje: 
„To 'wiadectwo przyczynia si" do wzrostu Ko'cio!a, co potwierdza 'w. Teresa od 
Dzieci(tka Jezus, która «zosta!a nazwana patronk( misji, poniewa% jej przyk!ad 
sprawia!, %e ludzie zacz"li mówi&: chcemy i'& razem z wami»”! 

Wed!ug ksi"dza Giussaniego, za którego dzieci w wierze si" uwa%acie, je'li Pan 
mo%e dzisiaj przyci(ga& serce swego ludu, oznacza to, %e On %yje i dzia!a teraz, 
dzia!a tu i teraz. I to jest owa „atrakcyjno'& Jezusa”166, o której on wam wielo-
krotnie mówi! swoim przekonuj(cym stylem, nawi(zuj(c do ró%nych epizodów z 
Ewangelii. Do s!usznych idei, a tak%e do pi"knych wspomnie* o osobach bliskich, 
które ju% od nas odesz!y, mo%na by& przywi(zanym za pomoc( szlachetnych po-
bo%nych uczu&. Otó% to, ale tu chodzi bardziej o przywi(zanie ni% o atrakcyjno'&. 
Po ludzku mo%na czu& si" poci(gni"tym, mo%na prze%ywa& do'wiadczenie atrak-
cyjno'ci ale jedynie dzi"ki osobie, która %yje, porusza si", oddycha. Nie jeste'my 
w stanie uczyni& tego sami, tylko naszym wysi!kiem, nasz( autosugesti(. To On 
jest tym, który dzia!a! 

Je'li Pan przyci(ga do siebie nasze serca, oznacza to, %e On %yje. A skoro przy-
ci(ga nasze serca, oznacza to równie%, %e nas kocha. Chce nam podarowa& zba-
wienie. On jest tak %ywy, tak bardzo nas kocha, %e w miar" up!ywu czasu, jak 

165  Benedykt XVI, Homilia z Mszy 'w. otwieraj(ca V Zgromadzenie Biskupów Latynoameryka*skich w 
Aparecida, 13 maja 2007. 
166  L. Giussani, L’attrattiva Gesù [Atrakcyjno'& Jezusa], dz. cyt. 



dorastamy, jak stajemy si" doro'li, a potem zaczynamy si" starze&, zaczynamy sobie 
z tego zdawa& spraw", zaczynamy z prostot( rozpoznawa&, %e ta atrakcyjno'& tak 
naprawd" jest u'ciskiem, jest tym pochwyceniem przez Niego i byciem niesionym 
na r"kach. W miar" dorastania i starzenia si" to staje si" dla nas coraz bardziej 
oczywiste, tak jak to mia!o miejsce w %yciu pierwszych aposto!ów: rzecz w tym, %e 
to nie ja biegn" do Jezusa, ale to On biegnie na spotkanie ze mn(, to On patrzy 
na mnie, przyjmuje mnie tak, jak ojciec z przypowie'ci o synu marnotrawnym. 
A kiedy cz!owiek upada, On jest tym, który go podtrzymuje. A kiedy ju% upad!, 
to tylko On jest w stanie go podnie'&. W ten sposób wi"c staje si" coraz bardziej 
oczywiste dla ka%dego z nas, to co mówi! 'w. Pawe!: „[Wybranie] wi"c nie zale%y 
od tego, kto go chce lub o nie si" ubiega, ale od Boga, który okazuje mi!osier-
dzie”167. Tak wi"c to jedynie Pan mo%e nam udzieli& !aski, by'my na nowo stali 
si" jako dzieci i poszli do nieba, poniewa% jedynym warunkiem dostania si" do 
nieba jest stanie si" jak dzieci: „Je'li nie staniecie si" jako dzieci nie wejdziecie do 
Królestwa niebieskiego”168. 

Istniej( pewne znaki, które mówi( nam o tym, %e jeste'my niesieni na r"-
kach i %e kroczymy odpowiedni( drog(. Jednym z nich jest pokora. Kiedy jakie' 
spotkanie jest prawdziwe, to ono czyni nas pokornymi wobec wielkich rzeczy, 
które spotkali'my, i dlatego nie wywy%szamy si" z tego powodu. Bycie poci(gni"-
tym, pochwyconym przez Pana i niesionym na r"kach, ze swojej natury, nigdy 
nie mo%e przerodzi& si" w roszczenie posiadania czy postaw" dominacji. Nigdy 
nie mo%emy by& panami s!owa, obietnicy i czu!o'ci Boga. Natomiast, stajemy 
si" pokorni, zw!aszcza kiedy do'wiadczamy mi!osierdzia wobec naszych grzechów. 
Jak powiada! ksi(dz Giussani: „Chrystus przyszed! nie do sprawiedliwych, ale do 
ludzi, którzy cierpi( z powodu zniszczenia i poranienia”169. I to jest w!a'nie ten 
moment, w którym mo%na sta& si" dobrymi, nape!ni& serce pokojem i wdzi"czno-
'ci(. „#agodni”, jak g!osi dzisiejsze pierwsze czytanie: z sercem !agodnym, które 
dzi"ki !asce mo%e zachowa& spokój nawet w niepokoj(cych okoliczno'ciach lub 
w bólu, poniewa% w pe!ni zawierzy!o si" Panu. Jestem „cichy jak baranek na rze$ 
prowadzony”, poniewa% „Tobie zawierzy!em moj( spraw"”. 

Tylko dzi"ki mi!osierdziu Pana, który ogarnia nas i zapomina o naszych grze-
chach, w"drówka %ycia chrze'cija*skiego, rozpocz"ta by& mo%e bardzo dawno, 
mo%e zosta& powoli naznaczona przez nowy pocz(tek, przez ponowne wyruszenie 
w drog". Jak powtarza! ksi(dz Giussani, „ci(g!o'& tego, co wydarzy!o si" na po-
cz(tku, urzeczywistnia si" tylko dzi"ki !asce wci(% nowego i pe!nego zdumienia 
zderzenia, jak za pierwszym razem”. W przeciwnym razie, wyja'nia ksi(dz Gius-

167  Rz 9, 16.
168  Mt 18, 3.
169  L. Giussani,  in: È, se opera [Zawsze jest to !aska, w: Jest, skoro dzia!a], dz. cyt., s. 56. 
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sani, zaczyna si" teoretyzowa& „wydarzenie, które si" dokona!o”, a „w miejsce tego 
rodzaju zdumienia, zaczyna dominowa& my'lenie, %e w!asny rozwój kulturowy 
uzdolni do lepszej organizacji; pojawia si" krytyka, %e nasza w!asna wra%liwo'& 
okre'la to, co prze%yli'my i co si" widzi w %yciu; %e alternatyw( by!aby próba na-
rzucenia czego', i tak dalej”. Ostatecznie gór" bierze grzech, w!asny b!(d, którego 
cz!owiek nie potra+ sobie przebaczy&. Natomiast – wyja'nia dalej ksi(dz Giussani 
– najwi"kszym paradoksem chrze'cija*skiego or"dzia jest to, %e „grzech zosta$ od-
puszczony. [...] Oto w!a'nie niespodzianka, do'wiadczenie mi!osierdzia, które w 
relacji z Chrystusem, ka%dy mo%e prze%y&”170. 

W ten sposób, przez mi!osierdzie, Bóg objawia swoj( wszechmoc. Cud mi!o'ci 
mi!osiernej, któr( Ko'ció! od zawsze potwierdza i pokazuje przez uczynki mi!o-
sierne co do duszy i co do cia!a, jest cudem, który czyni oczywist( wobec wszyst-
kich chwa!" Bo%(: cud wobec %ycia wywróconego do góry nogami, które zostaje 
zbawione, %ycie synów i córek, którzy wydawali si" by& zgubieni, skazani, a którzy 
zostaj( uzdrowieni dzi"ki u'ciskowi darmowej mi!o'ci. 

Lecz je'li tak si" nie dzieje, je'li serca nie zostaj( odnowione i skruszone w 
do'wiadczeniu mi!osierdzia Bo%ego, to i nam mo%e wydarzy& si" to, co by!o 
udzia!em wielu faryzeuszów, a o czym jest tak%e mowa w dzisiejszej Ewangelii. 
Je'li wszystko idzie dobrze, stajemy si" smutnymi b(d$ nieco rozdra%nionymi 
bojownikami s!usznych idei; tymi, którzy uwa%aj(, %e s( w porz(dku, %e maj( 
czyste konto. Gdy co' nie idzie jak nale%y, z tytu!u interesu i w!adzy, nadal 
odgrywa si" swoj( rol", przywdziewaj(c jak(' mask", mask" naszych domnie-
manych pewno'ci, i wysuwa si" roszczenie narzucania innym prawa. Faryze-
usze odrzucaj( Chrystusa, który przyszed! w ciele, poniewa% wed!ug ich wiedzy, 
zgodnie z ich rozeznaniem, Zbawiciel nie móg! pochodzi& z Galilei. Oni ju% 
to wiedz(, wiedzieli to wszystko wcze'niej. W ten sposób wy'miewaj( i nisz-
cz( zdumienie w innych. Je'li biedni si" wzruszaj(, je'li lud Bo%y wyra%a swoj( 
wdzi"czno'& wobec cudu !aski, który komunikuje si" wtedy, kiedy chce, jak chce 
i komu chce, wówczas oni irytuj( si" i mówi(: czy mo%e dali'my wam zgod" na 
to, by'cie temu okazywali entuzjazm, by'cie si" radowali i byli wdzi"czni? „Czy 
kto' ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzy! w Niego? – pytali si" w Ewan-
gelii – A ten t!um, który nie zna Prawa, jest przekl"ty”. A Nikodemowi, który 
daje 'wiadectwo Panu moc( swego osobistego sumienia, odpowiadaj( z pogard(: 
„Czy i ty jeste' z Galilei? Zbadaj i zobacz, %e %aden prorok nie powstaje z Gali-
lei”. „Zbadaj!”: dla nich wszystko rozwi(zuje si" przez zdobycie pewnej kompe-
tencji, wiedzy, poprawnej metody czy terminologii. Przez poprawne, bezb!"dne 
przyswojenie sobie „dyskursu” religijnego nabywaj( prawo do panowania nad 
innymi. S( oni tymi, jak powiedzia! papie% Franciszek, którzy staj( w drzwiach 

170  Tam%e, s. 45, 62, 64.
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ko'cio!a i nie pozwalaj( innym do niego wej'&, a przede wszystkim nie pozwalaj( 
wyj'& Jezusowi171.

W naszych czasach, jak w czasach, o których opowiada Ewangelia, w obliczu 
dzie!a Jezusa zawsze ukazuj( si" zamiary serca. Mo%e si" zdarzy&, %e podskakuj( 
one z wdzi"czno'ci wobec cudów i nowych znaków, które Pan czyni w swoim 
Ko'ciele. Albo mog( nadal kultywowa& swoje zarozumia!e roszczenia. Oto dwie 
drogi, które otwieraj( si" codziennie przed ka%dym z nas. Pan ju% nam to powie-
dzia! w Ewangelii: w sprawach Ko'cio!a w 'wiecie, S!owo Bo%e pozostaje %ywe w 
sercach prostych i pokornych. Mnóstwo ludzi prostych – jak przypomnia! nie-
dawno Papie% – „sz!o za Jezusem, poniewa% to, co Jezus mówi! przynosi!o im 
dobro i ogrzewa!o ich serca”172, wci(% na nowo ogrzewa!o ich serca. 

Pro'my Maryj" i Jej Syna, aby przyci(gali nasze serca, aby pozwalali nam od-
czu&, %e jeste'my niesieni na r"kach, we wszystkich sprawach naszego codziennego 
%ycia. Zgodnie z pro'b( zawart( w jednym ze 'piewanych przez was hymnów: 
„sk!o* ku sobie, o Jezu, to serce”. 

Pro'my o dar kroczenia w rado'ci Pana, po'ród ca!ego ludu Bo%ego rozproszo-
nego po ca!ym 'wiecie. Amen.

PRZED B!OGOS!AWIE"STWEM 

Julián Carrón. Dzi"kuj", Wasza Eminencjo. Wiem, jak bardzo Ksi(dz Kar-
dyna! jest uwa%ny wobec %ycia Ruchu, nie tylko tu we W!oszech, ale tak%e w 
jego wymiarze mi"dzynarodowym. Nasi przyjaciele w 'wiecie cz"sto Ksi"dza spo-
tykaj(. Nade wszystko jeste'my wdzi"czni za jego pos!ugiwanie, tak 'ci'le zwi(zane 
z bezpo'redni( s!u%b( osobie papie%a Franciszka, za którym pragniemy kroczy& 
ze wszystkich naszych si!, za ka%dym razem coraz bardziej poci(gni"ci i ogarni"ci 
pasj(, z jak( on prze%ywa obecno'& Chrystusa w %yciu Ko'cio!a i ka%dego cz!o-
wieka, kieruj(c nas wci(% na nowo ku tym „peryferiom egzystencjalnym”, w któ-
rych charyzmat podarowany ksi"dzu Giussaniemu nas zrodzi!. Dzi"kuj", Wasza 
Eminencjo. 

Kardyna! Parolin. Je'li macie jeszcze odrobin" cierpliwo'ci, to przed udziele-
niem wam b!ogos!awie*stwa chcia!bym dopowiedzie& pewne rzeczy. 

Pierwsz( jest moje zdumienie, gdy widz" was w tak ogromnej liczbie. Na-
prawd" to zgromadzenie jest niesamowite! 

Carrón. Obok jest jeszcze jedna sala, taka sama ja ta! 

171  Franciszek, Medytacja poranna: Uczniowie Chrystusa, nie ideologia. 
172  Franciszek, Medytacja poranna: Uwi#zione s$owo. 
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Kardyna! Parolin. A zatem zdumienie jest podwójne! 
Drug( rzecz(, któr( chc" powiedzie& to s!owo „Dzi"kuj"”: naprawd" bardzo 

dzi"kuj" za to zaproszenie. Nie by!o mi !atwo go przyj(&, poniewa% musz" ograni-
cza& moje wyjazdy, ale nie %a!uj", %e tu przyby!em. 

Trzeci( rzecz(, któr( chc" dopowiedzie& – o czym ju% napomkn(!em w ho-
milii i do czego teraz odwo!a! si" ksi(dz Julián – jest to, %e „Ojciec )wi"ty prosi! 
mnie, abym przekaza! wam jego pozdrowienie, jego serdeczne pozdrowienie oraz 
s!owa otuchy, a tak%e zapewnienie, %e on naprawd" wie, %e mo%e na was  liczy& w 
tym duszpasterskim nawróceniu w sensie misji, do którego wezwa! ca!y Ko'ció! 
w „Evangelii Gaudium”, w dokumencie, który zosta! nazwany «programem» tego 
ponty+katu. Chodzi o misyjno'& w sensie poci(gania”. Wydaje mi si", %e tak%e 
wcze'niej Ksi(dz, w drugiej cz"'ci swojej medytacji, której wys!ucha!em w ma!ym 
pomieszczeniu za scen(, mówi!, i% musimy poci(ga& do Chrystusa tak samo, jak 
On poci(gn(! nas do Siebie swoj( !ask( i swoim mi!osierdziem.  

I wreszcie chcia!bym zaprosi& was do modlitwy. )wi"ty Pawe! powiada: „Im 
nas jest wi"cej, tym wi"ksze nasze podzi"kowanie, wi"ksza nasza modlitwa wznosi 
si" ku Panu”. Wyobra$cie sobie, jak( moc mo%e mie& modlitwa, która wzniesie si" 
z tej sali dzi' wieczorem! Prosz", módlcie si" we wszystkich intencjach, w jakich 
sprawowali'my t" Eucharysti", szczególnie jednak polecam wam dwie z nich: nade 
wszystko za Wenezuel". Ksi(dz wspomnia! o moim do'wiadczeniu, gdy by!em 
nuncjuszem w Wenezueli. Tam pozna!em ruch Comunione e Liberazione [Ko-
munia i Wyzwolenie], pracowali'my razem, podejmuj(c wspólnie szereg inicja-
tyw. Chcia!bym zatem, równie% za pomoc( 'rodków komunikacji i po!(czenia 
wideo wysy!a& wielkie pozdrowienie dla naszych przyjació! z Wenezueli i wyrazi& 
im nasz( blisko'& w tym trudnym czasie dla ich kraju, aby faktycznie zwyci"%y!o 
poczucie dobra wspólnego, aby zapanowa! pokój i pojednanie. Módlcie si" tak%e 
za dwóch ksi"%y z mojej diecezji, którzy niedawno zostali uprowadzeni w Ka-
merunie, na granicy Kamerunu i Nigerii. Mam nadziej", %e wszystko dobrze si" 
sko*czy, jednak jeste'my bardzo zaniepokojeni. Rozmawia!em dzisiaj po po!udniu 
z moim biskupem z Vicenzy, który powiedzia! mi, %e jest wiele powodów do tro-
ski i do niepokoju w tej sprawie. Ale jedno jest pi"kne, poniewa% jeden z nich, 
zaledwie kilka miesi"cy temu, kiedy podobna historia przytra+!a si" francuskiemu 
ksi"dzu Vandenbeuschowi, zanim dosz!o do porwania, w obliczu przywo!a* do 
roztropno'ci, a nawet do czego' wi"cej ni% roztropno'&, czyli wobec zach"ty, aby 
opu'ci& tamtejsze ziemie, gdzie czyha niebezpiecze*stwo, napisa! tak: „Ale skoro 
przybyli'my tutaj, by wspó!dzieli& %ycie z tymi bra&mi i siostrami, to czy mo%emy 
ich opu'ci& w czasie niebezpiecze*stwa?”. I to jest w!a'nie pi"kno naszej wiary, 
pi"kno tego, który wierzy w Jezusa, który jest gotów odda& swoje %ycie bez %alu, 
w ca!o'ci. Módlmy si" zatem za nich, aby ta sytuacja zosta!a rozwi(zana w jak 
najlepszy sposób.  
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Wreszcie, módlcie si" za papie%a Franciszka, a je'li zostanie wam jeszcze troch" 
czasu, to módlcie tak%e za mnie, bo bardzo mi tego potrzeba. 

Carrón. Obiecujemy Ksi"dzu Kardyna!owi nasz( modlitw". A czy i my mo-
%emy Eminencji powierzy& nasz( pro'b"? Prosimy zanie'& gor(ce pozdrowienia 
papie%owi Franciszkowi od nas wszystkich. 

Kardyna! Parolin. Uczyni" to z wielk( rado'ci(. Dobrze, a teraz zbierzmy 
to wszystko razem, w!(czaj(c to w b!ogos!awie*stwo, które otrzymujemy w imi" 
Pana. Je'li mi pozwolicie, to udziel" b!ogos!awie*stwa w wersji 'piewanej. Potra+-
cie przecie% odpowiedzie&, prawda?

Sobota, po po$udniu



Niedziela 6 kwietnia, rano
Na wej'cie i przy wyj'ciu:

Wolfgang Amadeusz Mozart, Wielka Msza c-moll K 427 
Herbert von Karajan – Berliner Philharmoniker
“Spirto Gentil” n. 24, Deutsche Grammophon

Ks. Pino. Mamy przed oczyma wymian" spojrze* pomi"dzy Piotrem a Chry-
stusem, oraz s!owa papie%a Franciszka przywo!ane na plakacie wielkanocnym: 
„Jezus Ci" kocha, da! swoje %ycie, aby ci" zbawi&, a teraz jest %ywy u twego boku 
codziennie, aby ci" o'wieci&, umocni& i wyzwoli&”. Gdy mówimy, %e to or"dzie 
jest «pierwsze», to nie oznacza to, %e jest ono na pocz(tku, a potem mo%na o nim 
zapomnie& albo zast(pi& je jakimi' innymi tre'ciami, które je przewy%szaj(. Jest 
czym' pierwszym w sensie jako'ciowym, poniewa% jest g$ównym or"dziem, tym, 
do którego s!uchania nale%y stale powraca&. Jest to or"dzie odpowiadaj(ce na %ar-
liwe pragnienie niesko*czono'ci, które drzemie w ka%dym ludzkim sercu”.

Anio$ Pa)ski

Jutrznia

! SPOTKANIE PYTA"

Davide Prosperi. Jak ka%dego roku ko*czymy gest Rekolekcji spotkaniem 
pyta*. Musz" przyzna&, %e osobi'cie z ka%dym kolejnym rokiem zdaj" sobie 
spraw", %e ten moment jest rzeczywi'cie wa%n( cz"'ci( gestu, poniewa% coraz le-
piej si" rozumie, %e tre'& sk!adanej propozycji, która dociera do ka%dego z nas, 
wzrasta i zwi"ksza swoj( mo%liwo'& oddzia!ywania w naszym %yciu im bardziej w 
niej uczestniczymy, im bardziej jeste'my obecni, im bardziej pozwalamy si" przez 
ów gest uderzy&, postawi& pytanie w odniesieniu do tego, co zosta!o powiedziane, 
wobec tego, co si" wydarza. Stawiane pytania s( odbiciem, lustrem tego, w jaki 
sposób zostali'my lub nie zostali'my uderzeni, czyli odnosz( si" do tego, co si" w 
nas wydarza. St(d te% zadawanie pyta* jest wk!adem, jaki ka%dy z nas z pewno'ci( 
mo%e wnie'&.

Spo'ród licznych pyta*, jakie nap!yn"!y i które przeczytali'my, jak zwykle wy-
brali'my tylko niektóre. Jednak%e najpierw pozwol" sobie na krótki komentarz 
wst"pny. Mówi(c najogólniej, jasne jest to, i% zostali'my postawieni wobec bardzo 
anga%uj(cej propozycji. I to jest co' dobrego, poniewa% my jeste'my tutaj, aby 
by& w drodze, a nie zatrzymywa& si" nad tym, co ju% zrozumieli'my. I s!uszn( 
rzecz( jest to, i% to nas  anga%uje. A najbardziej po%ytecznym zaanga%owaniem 
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dla ka%dego z nas jest uto%samienie si" z tym, który sk!ada nam t" propozycj", w 
przeciwnym razie by'my nie zrozumieli.

W szczególno'ci, z tych pyta* wy!ania si" wyra$nie to, i% zostali'my uderzeni 
ponownym odczytaniem naszej historii, któr( ponadto odebrali'my jako akt mi-
!o'ci wobec naszego %ycia, jako pasj" wobec naszego przeznaczenia. W tym kon-
tek'cie pojawia si" pierwsze pytanie, formu!owane na ró%ne sposoby, a daj(ce si" 
sytentycznie uj(& w nast"puj(cy sposób: „Dlaczego w!a'nie teraz odczuwasz tak 
piln( potrzeb" tego kroku 'wiadomo'ci?”. 

Julián Carrón. Piln( potrzeb" tego kroku 'wiadomo'ci odczuwam przede 
wszystkim dla samego siebie: pytania, wobec których stajemy s( tak%e moimi py-
taniami. W sytuacji, w jakiej przysz!o nam %y&, jak to przypomnia!em w ubieg!ym 
roku, mnie pierwszego uderzy!o podej'cie ksi"dza Giussaniego, wed!ug którego 
problemem nie jest to „kto ma racj"?”, ale „jak %y&?”: w tym 'wiecie, w którym 
jeste'my wezwani do %ycia wiar(, prawdziwie piln( potrzeb( jest odpowied$ na py-
tanie „jak %y&?”, czyli w jaki sposób stawa& wobec wyzwa* %ycia. Ja jako pierwszy 
nosz" w sobie to pytanie jako znacz(ce dla mnie. Wychodz(c od niego zrodzi!o si" 
kolejne pytanie, wobec którego zostali'my postawieni w minionym roku: jak i po 
co jeste'my na tym 'wiecie? A to znaczy, jakiego rodzaju obecno'ci( jest obecno'& 
chrze'cija*ska?

Nie wiem, jak w waszym przypadku, ale we mnie te pytania s( wci(% otwarte, 
i im bardziej p!yn(ce z nich wyzwania we mnie si" nasilaj(, tym bardziej staj( 
si" %ywe i nagl(ce. A zatem, poniewa% te pytania („Jak %y& i po co jeste'my na 
'wiecie?”) by!y we mnie, zdarzy!o si", %e kto', kto pracowa! nad przygotowaniem 
kolejnej ksi(%ki z Ekip, poruszony tym, co czyta!, przys!a! mi pewien tekst z 1993 
r., do którego odwo!ywa!em si" wczoraj, a w którym ksi(dz Giussani podejmuje 
spraw", która jest niejednokrotnie stawiana tak%e przez niektórych spo'ród was: 
czy jednak Ruch CL nie by! kiedy' lepszy? Obecnie zosta! zredukowany do wy-
miaru pobo%no'ciowego, zamkni"ty w zakrystiach, w szponach spirytualizmu. 
Tak mówili niektórzy w 1993 r.! Ja nie mia!em z tym nic wspólnego! Ale mówi" 
wam o tym, by nie traci& czasu, poniewa% takie stwierdzenia by!y wyg!aszane za 
%ycia ksi"dza Giussaniego. St(d te%, przyjaciele, prawdziwa decyzja, jak( ka%dy z 
nas musi podj(& jest nast"puj(ca: czy my chcemy i'& za ksi"dzem Giussanim, czy 
ka%dy z nas chce pój'& za.

Co mnie w tamtym tek'cie uderzy!o? To, w jaki sposób on, odczytuj(c histo-
ri", odpowiada na to pytanie. S!yszeli'cie to wczoraj. To wszystko, co wam powie-
dzia!em wczoraj pochodzi od niego. Ja nie mam wam do zaproponowania nic in-
nego prócz tego, co zaproponowa! ksi(dz Giussani, nie mam wam do powiedzenia 
nic bardziej interesuj(cego prócz tego, co s!u%y mi, abym móg! %y& i odpowiada& 
na pilne pytania, które napieraj( na tera$niejszo'&. 

Niedziela, rano
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Wobec takiej prowokacji ksi(dz Giussani pyta: po co jeste'my na 'wiecie? I 
stwierdza: nie jeste'my na 'wiecie, aby odpowiada& na pilne potrzeby ludzi, ale 
jeste'my na 'wiecie, by powiedzie&... i zaczyna opowiada&, jak to widzieli'my, o 
Janie i Andrzeju173.

Ja jako pierwszy poczu!em si" „przesuni"ty” przez t" lektur" i powiedzia!em 
wam o tym, do jakiego stopnia to si" dokona!o. St(d te% powiedzia!em sobie: ale ja 
to musz" zakomunikowa& wszystkim! Jaki mam inny sposób odpowiedzenia na te 
otwarte pytania, je'li nie mówi(c wam tego wszystkiego, co sam odkrywam u ksi"-
dza Giussaniego, aby pomóc nam zrozumie&, dlaczego mówi nam pewne rzeczy? 
To b"dzie praca, któr( trzeba b"dzie wykonywa& przez ca!y rok. Dlaczego ksi(dz 
Giussani powiedzia! nam to wszystko, co us!yszeli'my wczoraj? Mam nadziej", %e 
cokolwiek w tych dniach zacz"li'my rozumie&.

Przywo!any tekst podkre'la nast"pnie, %e kto %yje owym rozpoznaniem, jakie 
dokona!o si" w Andrzeju i Janie wprowadza na 'wiat obecno'&, która pokazuje, 
%e id(c za Jezusem %yje si" lepiej, lepiej te% odpowiada si" na pilne wymogi %ycia, 
daj(c 'wiadectwo temu jak %y&. Id(c za Chrystusem, traktuj(c Chrystusa na po-
wa%nie, %yje si" lepiej, a cz!owiek zaczyna do'wiadcza& stokro& na tej ziemi. 

Drugim decyduj(cym dla mnie krokiem, gdy przygotowywa!em si" do tych 
Rekolekcji, by!o ponowne odczytanie tekstu Lunga marcia della maturitá [D!ugi 
marsz ku dojrza!o'ci] z 1982 r., w którym ksi(dz Giussani os(dza to, co si" 
wydarzy!o w 1968 r. Rzucam wyzwanie ka%demu, by'cie znale$li w!a'ciwszy 
os(d – b"d(cy w stanie lepiej o'wieci& chwil" tera$niejsz( – od os(du danego 
przez ksi"dza Giussaniego. A powróci!em do niego nie tylko z czysto historycz-
nego punktu widzenia. Jest czym' niezwykle wa%nym dla nas dzisiaj to, co on 
nam powiedzia! w tamtym okre'lonym momencie na temat przyczyny naszego 
ówczesnego zagubienia, które jest czym' normalnym, co si" wydarza, jako %e 
rzeczywisto'& prowokuje nas, zastaj(c nas nierzadko nieprzygotowanymi na tego 
rodzaju wyzwania. To nie jest tak, %e najpierw Tajemnica przygotowuje nas na 
chorob", a potem j( na nas zsy!a. Nie, Ona j( dopuszcza, a nast"pnie daje nam 
konieczny czas, by'my j( poj"li, by'my zrozumieli jej sens. Chrystus da! nam 
wszystko, da! nam swoj( Obecno'& i t( swoj( Obecno'ci( b"dzie nam towarzy-
szy! w dochodzeniu do zrozumienia sensu choroby b(d$ sensu utraty pracy czy 
jakiej' innej kl"ski. My natomiast, mówi! nam ksi(dz Giussani, na tego rodzaju 
zagubienie usi!owali'my odpowiada& naszymi dzia!aniami, bez próby zrozumie-
nia o co w tym tak naprawd" chodzi. Zatem musimy zrozumie& dlaczego ksi(dz 
Giussani mówi! nam to, co nam mówi!, kiedy my s(dzili'my, %e nasze dzia!ania 
w!a'nie by!y wyrazem tego, co'my spotkali. On nas korygowa! w radykalny 
sposób!

173  Zobacz w tej publikacji s. 34-35.  
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Tak( wyra$n( korekt( kursu by! rok 1976. St(d te%, kiedy w ’93 roku niektó-
rzy intelektuali'ci utrzymywali, %e nale%a!oby powróci& do takiego Ruchu, jaki by! 
przed 1976 rokiem, z wszystkimi aktywno'ciami jako poszukiwanie odpowiedzi 
na nagl(ce potrzeby, ksi(dz Giussani, jak to widzieli'my, odpowiada!, przypomi-
naj(c to, co si" dzia!o w jego duszy w 1976 roku: „Ani CL, ani chrze'cija*stwo nie 
s( jak(' organizacj( pomocow(, by zaspokaja& potrzeby ludzi. My nie po to jeste-
'my na 'wiecie”. W 1972 roku powiedzia!, %e prób( przezwyci"%enia zagubienia 
wywo!anego przez ’68 rok by!o „rzucanie si" na o'lep w na'ladowanie 'wiata”, co 
by!o znakiem moralistycznej odpowiedzi, ca!kowicie pozbawionej w!asnej kultury 
i bez odniesienia do autorytetu174. Dlaczego to wszystko si" wydarzy!o? Dlatego, 
%e nie byli'my 'wiadomi tego, jakie by!o znaczenie, jaki by! wymiar historyczny 
faktu chrze'cija*skiego, zwyczajnie z powodu naszej niecierpliwo'ci, woleli'my 
dokona& natychmiast, za pomoc( naszych si!, zmiany stanu rzeczy (zgodnie z ty-
pow( mentalno'ci( wszelkich usi!owa* rewolucyjnych). Natomiast, jak powiada 
ksi(dz Giussani, to wydarzenie chrze'cija*skie jest tym, co zmienia %ycie, ale by to 
si" dokona!o potrzebna jest „droga historii”175. 

Tak wi"c, je'li nie zrozumiemy, %e tak%e teraz najwa%niejsz( rzecz(, aby stawi& 
czo!o nowym wyzwaniom, jest podj"cie warto'ci faktu chrze'cija*skiego, powró-
cimy do robienia rzeczy, które w gruncie rzeczy nie odpowiadaj( – i to jest tra-
giczne, poniewa% historia ju% to pokaza!a, %e one nie odpowiadaj( – jak to jeszcze 
powiem pó$niej. Dlatego, przyjaciele, trzeba powraca& do pocz(tków! Ka%dy z nas, 
bowiem, ma jakie' swoje wyobra%enie Ruchu. I to jest nieuchronne. Wy wszyscy, 
a przynajmniej wielu z was, prze%yli'cie w Ruchu wiele lat, niejednokrotnie wi"-
cej ni% ja. Jest wi"c rzecz( nieuchronn(, %e ka%dy ma jakie' swoje wspomnienia 
i %e wyrobi! ju% sobie pewne wyobra%enie, i nie ma w tym nic z!ego: po prostu, 
ka%dy zapami"tuje jak(' sytuacj", wychodz(c od pewnych faktów, od pewnych 
wydarze*. I to nie jest tak, %e kiedy wydarza!y si" ró%ne rzeczy, które przywo!a-
li'my, ksi(dz Giussani nie odnosi! si" do nich albo, %e kiedy uczestniczyli'my w 
pewnych gestach nie byli'my w nich obecni z ca!ym pragnieniem zrozumienia. 
Ile% razy ró%ne osoby mi mówi(: „Lecz gdzie ja by!em, by!am?”. Wiele razy naj-
starsi z was powtarzaj(: „Ale gdzie ja by!em, gdy ksi(dz Giussani o tym mówi!? Po 
prostu niczego nie rozumia!em!”. Wtedy ja im odpowiadam: „nie trzeba si" tym 
martwi&, poniewa% mogli'my zrozumie& tyle, ile byli'my w stanie; problemem nie 
jest to, %e byli'my nieuwa%ni – czasami mo%e i tak, ale nie w tym rzecz; gdyby'my 
nawet byli jak najbardziej uwa%ni, nastawieni na zrozumienie, byliby'my w stanie 
zrozumie& tyle ile potra+liby'my, poniewa% moment naszego rozwoju osobistego, 
naszej osobistej drogi, naszej historii pozwala! nam zrozumie& tyle, ile byli'my 

174  Zobacz w tej publikacji s. 30. 
175  Zobacz w tej publikacji s. 33.

Niedziela, rano



Rekolekcje Bractwa

84

w stanie wtedy zrozumie&. Dlatego tak wa%na jest ksi(%ka Savorany. Jak powie-
dzia! nam wczoraj ksi(dz Giussani – by! to cytat z niego – potrzebne jest „wielkie 
oczyszczenie”176, aby nie sprowadzi& ksi"dza Giussaniego do naszego wyobra%enia, 
poniewa% on jest kim' znacznie wi"kszym od tego co my o nim my'limy. Musimy 
by& gotowymi na nawrócenie, na „podporz(dkowanie rozumu do'wiadczeniu”177, 
poniewa% wielu rzeczy jeszcze nie zrozumieli'my. S( tacy, którzy si" tego boj(, po-
niewa% odbieraj( to jako mój os(d na temat naszej historii, tak jakbym ja by! tutaj 
po to, by wytyka& b!"dy. Nie, nie, nie. Ja nie mówi" niczego od siebie. Ja chc" si" 
uczy&! Ale nie boj" si" uzna&, %e jest co' do skorygowania, do czego zaprasza! nas 
ksi(dz Giussani, poniewa% moj( konsystencj( nie jest dzia!anie, nawet to dzia!anie 
jak nabardziej w!a'ciwe: moja konsystencja bierze si" z mi!o'ci! I w!a'nie z tego 
powodu, je'li pope!nili'my jaki' b!(d, ja nie mam problemu, by przeprosi& za to 
na !amach prasy, podobnie jak nie mam problemu, by was za co' przeprosi&! Ale 
je'li my nie jeste'my na to gotowi, to charyzmat jest ju% martwy i pogrzebany, 
poniewa% to oznacza, %e si" zatrzymali'my, %e jeste'my zablokowani, %e ka%dy jest 
zamkni"ty w swojej w!asnej idei. Nasza próba jest zawsze prób( ironiczn( [tzn. z 
pewnym dystansem] a zatem poddaj(c( si" doskonaleniu. Nie musimy si" ba&, 
w ka%dej naszej próbie, by d(%y& ci(gle do coraz lepszego zrozumienia, by coraz 
bardziej i'& za, by lepiej wytycza& drog" do przebycia. St(d te% prosz" was, by'cie 
o to b!agali [modlili si"] dla ca!ego Ruchu i dla ka%dego z nas. Poniewa% je'li my 
nie b"dziemy gotowi, by si" nawraca&, jak to mówili'my wczoraj, ko*cz(c popo-
!udniow( medytacj", niemo%liwe b"dzie podj"cie misji. Misja jest bardzo 'ci'le 
zwi(zana z naszym nawróceniem: „Warunkiem misji jest przemiana mojej osoby”. 
My jednak s(dzimy, %e powiedzenie tego nie ma nic wspólnego ze z!o%eniem pro-
pozycji: a to równie% s( s!owa ksi"dza Giussaniego. Ja nie mówi" wam niczego, 
czego najpierw nie odkry!bym u ksi"dza Giussaniego i czego nie widz", %e pozwala 
mi %y&.

Prosperi. „W obliczu wielu wyzwa*, o których mówi!e', co powinno by& na 
pierwszym miejscu, jaki winien by& pierwszy krok?”.

Carrón. Przytocz" wam nade wszystko niektóre z tych pyta*, jakie s( mi 
wprost zadawane b(d$ stawiane w listach: jak jest mo%liwe, by nie straci& tego 
ca!ego pi"kna, jakie mi si" w %yciu wydarzy!o? Jak uwolni& si" od poczucia, %e 
wszystko stracone? Jak trwa& wobec cierpienia, kiedy wszyscy mi mówi(, %e lepiej 
je sobie odpu'ci&? Jak trwa& w codzienno'ci, która zwala ci" z nóg? Jeden z nas, 

176  Zobacz w tej publikacji s. 36.
177  Zob. J. Guitton, Arte nova di pensare [Nowa sztuka my'lenia], San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1996, s. 
71, w niniejszym tek'cie zobacz s. 92.
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id(c z wizyt( do przyjaciela, us!ysza!: „Nigdy nie powo!am do %ycia dziecka. Sk(d 
mam wzi(& odwag", %eby jakiego' biedaka skaza& na to, %eby by! nieszcz"'liwy? 
Nie wezm" na siebie takiej odpowiedzialno'ci». A potem doda!: «Boj" si" mojej 
wolno'ci, w najlepszym razie ona nie jest mi do niczego potrzebna, a w najgor-
szym mo%liwo'ci( zrobienia komu' krzywdy. To, czego chc" od %ycia, to próbowa& 
wyrz(dzi& jak najmniej z!a”. Albo to zdanie naszej przyjació!ki cytuj(cej wypo-
wied$ swojego kolegi: „Niemowl"ta z powa%n( niepe!nosprawno'ci(, có% to jest za 
%ycie!”. Ile% obaw, jak wiele niepewno'ci!

Ka%dy z nas w obliczu tych pyta* mo%e albo je ignorowa& albo stawi& im czo!o. 
Problem jednak w tym, jak( naprawd" postaw" wobec nich zajmujemy. Pierwsz( 
rzecz( do zrobienia, bowiem, jest zrozumienie natury prowokacji, jak( te pytania 
nios( ze sob(, a nast"pnie os(dzenie czy nasza próba odpowiedzi na nie jest czy te% 
nie jest w!a'ciwa: w gruncie rzeczy to my jeste'my pierwszymi, którzy staj( wobec 
takiego wyzwania. Jaka jest ostateczna natura prowokacji zawarta w tych pyta-
niach? Co tak naprawd" znajduje si" u podstaw wielu kwestii? Nihilizm, przyja-
ciele, czyli l"k, %e w gruncie rzeczy, za tym co pozorne, zewn"trzne niczego nie ma. 
I to jest w!a'nie ów najbardziej wyró%niaj(cy, najbardziej charakterystyczny rys 
naszej kultury, który tak cz"sto, lepiej od nas,potra+( uchwyci& osoby prezentuj(ce 
ksi(%k" o %yciu ksi"dza Giussaniego. Uwaga, je'li nie zrozumiemy natury prowo-
kacji to nie znaczy, %e nie podejmujemy dzia!a*: owszem, dzia!amy, ale robimy to 
w niew!a'ciwy sposób; odpowiadamy, owszem, ale w taki sposób, %e nie staje on 
na wysoko'ci problemu. To tak, jak gdyby'my chcieli leczy& nowotwór za pomoc( 
paracetamolu. Robimy jedynie zamieszanie i tyle. Je'li to was pociesza, to dlatego, 
%e w ten sposób przynajmniej co' zrobili'my...! 

A zatem, pierwsz( spraw( jest os(d, os(d odno'nie do tego, co si" wydarza, 
wobec prawdziwego wyzwania. Wielokrotnie nie zdajemy sobie nawet sprawy z 
natury wyzwania, do tego stopnia ju% uczestniczymy w redukcji b"d(cej udzia-
!em wszystkich ludzi, zanurzeni w niej a% po szyj". I nie ma to jedynie zwi(zku z 
pokus( my'lenia, %e poza tym, co zewn"trzne nie ma niczego, ale w g!"bi ducha 
s(dzimy, %e podobnie i Chrystus jest bez znaczenia. Najdotkliwsz( pokus( jest 
my'lenie, i% Chrystus jest kim' abstrakcyjnym: tak wi"c nawet Chrystus nie jest 
w stanie ustrzec si" przed rozszerzaniem si" nihilizmu w nas i zostaje sprowadzony 
do abstrakcji.

St(d te% kluczow( spraw(, wyostrzon( jeszcze przez aktualne wyzwania, jest 
os(dzenie czy Chrystus jest prawdziwy czy te% nie, czy jest rzeczywisty czy te% 
nie. Poniewa% je'li Chrystus b"d(cy obliczem Bytu, który nas zafascynowa! jest 
abstrakcyjny, wówczas tym, co zwyci"%a jest nico'&, a my stajemy si" „chodz(c( 
bomb(”. St(d te% kiedy ksi(dz Giussani mówi, %e problemem %ycia jest mi!o'&, 
to nie jest spoza tego 'wiata. Wr"cz przeciwnie, uznaje, %e tylko je'li istnieje co', 
co odznacza si" wystarczaj(c( intensywno'ci( rzeczywisto'ci, wystarczaj(c( atrak-
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cyjno'ci(, wystarczaj(c( moc( do zwi(zania si", to mo%emy mie& nadziej", i% nie 
damy si" tak jak wszyscy poci(gn(& nico'ci. Tym, co bierze udzia! w grze [tym, co 
si" liczy] w tej mi!o'ci jest wiara, czyli uznanie Obecno'ci, która czyni nas kim' 
innym; kim' innym jednak nie w sensie bycia kim' lepszym, ale w znaczeniu bycia 
bardziej zwi(zanymi, wybranymi, przyklejonymi do tej Obecno'ci, która nie do-
puszcza, by'my ulegli nico'ci. A jaki wp!yw wywiera na nas ta Obecno'&? Dzi"ki 
czemu poznaj", %e Chrystus jest rzeczywi'cie obecny? Dzi"ki temu, %e mnie budzi, 
%e ocala wszystkie wymiary cz!owiecze*stwa. A poniewa% mnie budzi, uwalnia 
mnie od wszelkich redukcji, zatem mog" zrozumie& prowokacj" zawart( w rze-
czywisto'ci.

Dlaczego ksi(dz Giussani nie da! si" poci(gn(&, tak jak my wszyscy, tym ró%-
nym redukcjom? Czy mo%e wskutek jakiego' dziwnego geniuszu czy te% dzi"ki 
swojej relacji z Chrystusem, dzi"ki swojej pasji do Chrystusa? Nawet wtedy, gdy 
my wszyscy przesuwali'my si" gdzie indziej, on nie odsuwa! si" od Chrystusa: 
to dawa!o mu zrozumienie rzeczy, zdolno'& os(du, zdolno'& do oddzia!ywania 
na rzeczywisto'&, o jakich nam si" nawet nie 'ni!o. Albo wi"c Ruch jest w stanie 
rodzi& osoby takie jak on, albo staniemy si" cz"'ci( problemu, a nie rozwi(zania, 
jak to zawsze mówi".

St(d te%, przyjaciele, problem w tym, czy my jeste'my gotowi do podj"cia 
tej drogi, która naprawd" mo%e nas przebudzi&, by móc trwa& w rzeczywisto'ci z 
now( inteligencj( i ze zdolno'ci( do udzielania w!a'ciwej odpowiedzi na prowoka-
cj" rzeczy. W przeciwnym razie nasz wk!ad b"dzie równy zeru.

Prosperi. „«Poczucie bezsilno'ci towarzyszy ka%demu powa%nemu 
do'wiadczeniu cz!owiecze*stwa. To w!a'nie ono rodzi samotno'&» (ksi(dz Giussani). 
Poczucie bezsilno'ci, które charakteryzuje ka%de powa%ne do'wiadczenie ludzkie, 
rodzi samotno'&. Ty o niej mówisz jako o czym' pozytywnym, o czym', co otwiera. 
We mnie natomiast rodzi gniew, cynizm lub nieuwag" wobec rzeczywisto'ci”.

Carrón. Pierwsz( spraw(, na któr( trzeba popatrze& z prostot( i realizmem, 
przyjaciele, jest nasze ludzkie do'wiadczenie. Pierwszym efektem powszechnej 
mentalno'ci w nas – jak to zobaczyli'my wczoraj – jest swoista obco'& wzgl"dem 
siebie, jakie' oderwanie si" od siebie. Ju% nie rozumiemy do ko*ca samych siebie, 
poniewa% nasza relacja z nami samymi jest abstrakcyjna. Otó%, powa%ne zaanga-
%owanie w %ycie, mówi ksi(dz Giussani, owo zaanga%owanie nie dotyczy jakiego' 
aspektu %ycia, jakiej' „manii”, która przeradza si" w histeri"; nie, zaanga%owanie w 
ca!o'& %ycia sprawia, %e rodzi si" w nas 'wiadomo'& naszej bezsilno'ci. Pierwszym 
znakiem zaanga%owania si" we w!asne cz!owiecze*stwo jest 'wiadomo'& tego, kim 
jestem naprawd" oraz poczucie bezsilno'ci. Im bardziej kto' anga%uje si" w swoje 
cz!owiecze*stwo, tym silniejsze jest w nim owo poczucie bezsilno'ci, tym bardziej 
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zauwa%a t" dysproporcj" strukturaln( mi"dzy tym, co robi a tym czego pragnie. 
Nam jednak z trudem przychodzi zdanie sobie z tego sprawy. Po czym wida&, %e 
mamy trudno'ci ze zrozumieniem tego, %e to jeszcze nie jest nam bliskie? Po tym, 
%e usi!ujemy zaradzi& owej bezsilno'ci naszymi staraniami, naszym wysi!kiem, 
przez mno%enie dzia!a*. Ale skoro to w!a'nie jest problemem, skoro w!a'nie owa 
bezradno'& tym bardziej si" ujawnia, im bardziej si" anga%ujesz, to jak mo%esz my-
'le&, %e rozwi(%esz problem poprzez aktywno'&, poprzez mno%enie dzia!a*? Przy-
czynisz si" jeszcze bardziej do powi"kszenia bezradno'ci. St(d te%, rozumiem to, %e 
cz"sto taka sytuacja – a mianowicie, %e im bardziej si" anga%ujemy, tym bardziej 
czujemy si" bezsilni, im bardziej rzucamy si" w aktywno'&, tym wi"ksza bezsilno'& 
jest naszym udzia!em – rodzi gniew, cynizm lub rozproszenia (nie chc(c spojrze& 
w twarz bezradno'ci, odwracamy wzrok w inn( stron").

W pytaniu jest mowa o tym, %e ja mówi" o bezsilno'ci jako o czym' pozytyw-
nym. Co takiego musi si" wydarzy&, aby'my na t" bezsilno'& mogli popatrze& w 
inny sposób, nie z cynizmem, nie ze z!o'ci(, bez szukania rozprosze*? Potrzebna 
jest jaka' obecno'&, jak ta z przyk!adu z dzieckiem w parku rozrywki; potrzebu-
jemy obecno'ci, która pozwoli nam j( obj(&, poniewa% t" bezsilno'& mo%e zbawi& 
jedynie obecno'&. Bez obecno'ci, która uzdalnia mnie do patrzenia na rzeczywi-
sto'& tak(, jaka zosta!a uczyniona przez Tajemnic", nie b"d" w stanie poradzi& 
sobie z ow( bezsilno'ci(. Otó%, Tajemnica nie stworzy!a nas z t( bezsilno'ci( przez 
nieuwag", dla rozrywki albo w celu umartwienia cz!owiecze*stwa. Nie, Pan Bóg 
stworzy! nas z t( bezsilno'ci( oraz z t( dysproporcj( strukturaln(, poniewa% tak 
bardzo nas umi!owa!, %e wpisa! w nasze cia!o, w ka%d( cz(stk" naszego bytu t" bez-
graniczn( dysproporcj", tak wielk( otwarto'&, tak niesko*czon(, %e mog( one by& 
zape!nione jedynie przez Jego obecno'&; my za' mo%emy cieszy& si" %yciem w taki 
sposób, o jakim nawet nam si" nie 'ni!o. Je'li brakuje nam spojrzenia owej Obec-
no'ci, wówczas z!o'cimy si" z powodu odczuwanej bezsilno'ci; nie rozumiemy 
natomiast, %e ona jest nam dana po to, by'my mogli Go rozpozna&: owa pustka, 
smutek, dysproporcja, brak, staj( si" wielk( i piln( potrzeb( oraz t"sknot( za Nim, 
za Jego obecno'ci(, na któr( On chce odpowiedzie&. Dopiero jednak, gdy znaj-
dziemy odpowied$, wszystko to staje si" bogactwem w w"drówce. I wtedy cz!o-
wiek zaczyna by& wdzi"czny za t" nostalgi", za to, %e odczuwa Jego potrzeb", jest 
wdzi"czny, %e mo%e do Niego powróci&: „Jestem wdzi"czny za odczucie tej mojej 
bezsilno'ci, poniewa% w ten sposób zdaj" sobie spraw", jak bardzo mnie kochasz, 
Panie. I jestem zadowolony, poniewa% Ty, o Chryste, %yjesz”.

Tych rzeczy nie b"dziemy w stanie wypowiedzie& ca!ym sob(, w pe!ni naszej 
'wiadomo'ci bez odczucia najpilniejszych potrzeb ludzkich. Najistotniejsze, naj-
bardziej znacz(ce do'wiadczenia cz!owieka zostaj( wykluczone, gdy te pilne po-
trzeby nie s( odczuwalne. Zdumiewa mnie to, %e po tym, jak spotkali'my ksi"dza 
Giussaniego, nadal tak cz"sto prze%ywamy trudno'ci w!a'nie na tym poziomie. 
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Poniewa% on jest w!a'nie tym, który na serio potraktowa! ca!e swoje cz!owiecze*-
stwo, ca!e swoje ludzkie dr%enie, i który pomóg! nam zda& sobie spraw" z naszego 
ludzkiego dramatu.

Jaka% wdzi"czno'&, %e mo%emy rozpoczyna& ka%dy poranek, odczuwaj(c po-
trzeb" Chrystusa, z poczuciem t"sknoty za Jego obecno'ci(! Wyobra$cie sobie, co 
by si" sta!o, gdyby kto' powiedzia! Marii Magdalenie, %e jej poczucie samotno'ci 
by!o bezu%yteczne! Jak mo%na powiedzie& kobiecie, która ca!( noc „szuka!a mi!o'ci 
swojej duszy”, %e jej t"sknota za ukochanym jest przeszkod( w jej w"drówce! Wobec 
dwóch osób, które si" na serio kochaj( nigdy by'my nie odwa%yli si" powiedzie&, 
%e ich poczucie braku i t"sknoty, jakie %ywi( jedno wobec drugiego mog!oby by& 
przeszkod( w w"drówce, $ród!em z!o'ci. T"sknota i potrzeba, które odczuwamy, s( 
najwi"kszym znakiem tego, co spotkali'my: „Jak to dobrze, o Chryste, %e jeste'”. 
Jednak nie mogliby'my powiedzie& „Chryste”, gdyby'my nie zgodzili si" na to, by 
ca!y nasz byt zadr%a!, gdyby'my ocenzurowali t" nasz( natur". Oczywi'cie, zawsze 
mo%e si" pojawi& jaki' moment rozproszenia! 

Prosperi.  A zatem, Julián, owa samotno'& jest pragnieniem pe!ni tej Obecno-
'ci, która obejmuje nasz( nico'&?

Carrón. Smutek, powiada ksi(dz Giussani, cytuj(c 'w. Tomasza, jest „pra-
gnieniem nieobecnego dobra”178. Taka jest nasza struktura, z jak( Tajemnica nas 
stworzy!a. Zamys!em Bo%ym bowiem jest to, by uczyni& cz!owieka uczestnikiem 
Jego szcz"'cia. Dlatego pierwsz( my'l( Boga jest Chrystus wcielony, aby ludz-
ko'& sta!a si" uczestnikiem ca!ego bogactwa, które zamieszkiwa!o w tajemnicy 
Trójcy )wi"tej. Pocz(tek nie jest brakiem czego'; pocz(tek jest pragnieniem Boga, 
by wspó!dzieli& z nami, którzy przedtem nie istnieli'my, ca!( pe!ni" bogactwa, 
którym On %y!. Bóg móg!by stworzy& kolejne jeszcze gwiazdy, inne wróble czy 
ryby, jednak w ten sposób nie móg!by wspó!dzieli& z nami tego wszystkiego, co 
wspó!dzieli, czyni(c nas uczestnikami do'wiadczenia i takiej intensywno'ci %ycia, 
jakiego wcze'niej nie mogli'my sobie wyobrazi&. Ale, jak powiada pewna zasada 
teologii: pierwszy pod wzgl"dem zamiaru jest ostatnim w zakresie realizacji: kiedy 
mamy budowa& dom, to pierwsz( rzecz(, jaka przychodzi nam na my'l jest zamiar 
– dom –, sam jednak dom jest ostatni( rzecz(, któr( si" buduje. Poniewa%, by 
postawi& dom trzeba najpierw znale$& teren pod jego budow", wybra& architekta, 
przygotowa& projekt i dopiero wówczas przyst(pi& do budowania. Podobnie dzieje 
si" w zamy'le Bo%ym: intencj( jest wola Bo%a, aby wspó!dzieli& swoje szcz"'cie. By 
jednak zrealizowa& to pragnienie musia! najpierw stworzy& 'wiat, w tym 'wiecie 
powo!a& do istnienia jaki' byt o niesko*czonym pragnieniu, który by!by w stanie 

178  Zob. )w. Tomasz, In Dionisis de divinis no minibus, 4,9; Summa ,eologiae, I, q. 20, art.1.



rozpozna& Go, gdy On zdecyduje si" przyby&, wcielaj(c si" [staj(c si" cz!owie-
kiem]. Wszystko si" wyja'ni!o, kiedy Chrystus przyszed! na 'wiat. Chrystus jest 
zwornikiem zrozumienia tego zamys!u. Je'li patrzymy na nasz( bezsilno'& bez tego 
„miejsca”, bez tej Obecno'ci, która czyni j( rozumn(, zrozumia!(, je'li patrzymy 
na ni( samotnie, wówczas my'limy o niej ze z!o'ci(, gdy% nie wiemy, kto móg!by 
na ni( odpowiedzie&. Natomiast, kiedy kto' si" zakocha, powiada: „Ach, naresz-
cie! Teraz wiem, dlaczego warto by!o si" urodzi&: aby Ci" spotka&!”. Przedtem 
jednak, w okresie wieku m!odzie*czego, nie rozumia!em, dlaczego mia!em takie 
niesko*czone pragnienia. W pewnym momencie wszystko si" ods!ania, objawia. 
A zatem, albo zdamy sobie spraw" z tego, %e Tajemnica jest odpowiedzi( na nasze 
oczekiwanie, na to niesko*czone pragnienie, jakie jest w nas oraz, %e %ycie jest od-
powiedzi( na t" mi!o'&, na to spotkanie z Chrystusem, które wype!nia egzystencj" 
swoj( Obecno'ci(, albo nadal b"dziemy si" z!o'ci& na to pragnienie, które przecie% 
jest po to, aby' ty móg! Go rozpozna&, aby' móg! zosta& przez Niego nape!niony.

Prosperi. „Do'wiadczenie owych oczu i owego spojrzenia na moje %ycie, takie 
jak w tych dniach, sprawia, %e niebo wkracza w moje spojrzenie. Co czyni trwa!( 
t" w"drówk" spojrze*, która pozwala mi osi(gn(& prawdziwe przekonanie?”.

Carrón. Tym, co czyni stabiln(, trwa!( t" w"drówk" spojrze*, przyjaciele, jest 
pój'cie za. St(d te% nie ustaj" w tym, by ci(gle na nowo wam to proponowa&, 
poniewa% ono jest w zasi"gu r"ki ka%dego z nas. Ani ja, ani ktokolwiek spo'ród 
nas nie jest odpowiedzi(. Odpowiedzi( na samotno'& i bezsilno'&, o których mó-
wili'my, jest zderzenie si" z Obecno'ci(. Je'li zaakceptuj", by te nowe oczy by!y we 
mnie, zaczn" ju% odczuwa& w sobie ca!( ow( nowo'&, jak( nios(. Jak to wzrasta? W 
jaki sposób staje si" to czym' trwa!ym? Anga%uj(c si" nieustannie w rzeczywisto'&. 
Je'li w obliczu ka%dego wyzwania, prowokacji, bólu, czego' nieprzewidzianego czy 
zagubienia, nie wychodz" od tego, co mi si" wydarzy!o, od tej Obecno'ci, na któr( 
si" natkn(!em, nie b"d" w stanie zwery+kowa&, czy to ma wystarczaj(c( konsy-
stencj", by na wszystko odpowiedzie&, a zatem owo spojrzenie nigdy nie stanie si" 
we mnie czym' trwa!ym. Tak jak to mia!o miejsce w przypadku uczniów. Widzieli 
nadwyczajne cuda, ale przy ka%dym kolejnym wyzwaniu byli jakby w punkcie 
wyj'cia; tak samo i nam si" nieraz przydarza. I kto' móg!by nas zapyta&: „Czy nie 
widzia!e' tego, co si" wydarzy!o?”, a my odpowiedzieliby'my, %e widzieli'my. To 
jednak wcale nie oznacza, %e to ju% sta!o si" w nas trwa!e i %e przy podejmowaniu 
kolejnych wyzwa* b"dziemy wychodzili w!a'nie od tego, co ju% nas a% do szpiku 
ko'ci konstytuuje. Wszelkie starania ksi"dza Giussaniego zmierzaj( ku temu, aby 
to, co nas stanowi, to co nam si" wydarzy!o, co jest nasze i do czego przynale%ymy 
przez fakt chrztu 'wi"tego, %e to czym jest ju% nasza natura raz na zawsze, sta!o si" 
nasze jako 'wiadomo'& i do'wiadczenie. W przeciwnym bowiem razie jest chrzest, 
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który jednak w obliczu ró%nych wyzwa* nic nie znaczy; podobnie Szko!a Wspól-
noty, która jest, lecz w obliczu wyzwa* okoliczno'ci nie ma %adnego znaczenia. 

St(d te% prawdziwym problemem jest to, by czyni& wiar" aktem osobistym. 
Powiedzcie mi czy jest co' wa%niejszego od tego, a mianowicie, aby uznanie Jego 
Obecno'ci stawa!o si" we mnie czym' trwa!ym, by mnie stanowi!o, rodzi!o we 
mnie tak( samo'wiadomo'&, która pozwoli stawi& czo!o nowym wyzwaniom, po-
zwalaj(c by wzrasta!o moje „ja”? Je'li bowiem Chrystus nie okre'la mojego „ja”, 
je'li nie jest mo%liwe nowe stworzenie, je'li inteligencja [rozumno'&] wiary nie 
staje si" coraz wi"ksz( m(dro'ci( wobec rzeczywisto'ci, zdolno'ci( pe!niejszego 
przylgni"cia, wówczas Chrystus równa si" zeru. To jest w!a'nie istota protestan-
tyzmu: pozostajemy tacy, jacy jeste'my. A tymczasem nie! Je'li kto' idzie za, je'li 
decyduje si" uczestniczy& w %yciu chrze'cija*skim, zgodnie z zamys!em i czasem, 
którego ani nie znamy, ani o którym nie decydujemy, ale który zak!ada ca!e nasze 
zaanga%owanie i ca!( nasz( rozumno'& (jako %e nie jeste'my jakim' mechani-
zmem), wtedy to spojrzenie Chrystusa staje si" czym' coraz trwalszym w naszej sa-
mo'wiadomo'ci, a% po moment zdumienia: „Ale w jaki sposób – pyta! mnie jaki' 
nowicjusz z Memores Domini – odkrywam w sobie pewne dynamizmy, które nie 
s( moje, tzn. odkrywam takie sposoby dzia!ania, których przedtem nie mia!em”.

Jest o tym równie% mowa w li'cie naszej przyajció!ki, który cytowa!em wczo-
raj. Jest on opisem drogi, do przebycia której wszyscy jeste'my zaproszeni. Wobec 
kolegi, który rzuca jej prowokuj(ce wyzwanie, gdy mówi: „Uzasadniona jest euta-
nazja noworodków z g!"bok( niesprawno'ci(”, ona, która do tamtego momentu 
rozmawia!a jedynie o ró%nych banalnych sprawach, nie anga%uj(c si" w powa%ny 
os(d, naraz zabiera g!os w dyskusji i opowiada, %e ma niepe!nosprawn( córk", 
która jest w!a'nie taka jak to zosta!o powiedziane, i %e jest szcz"'liwa. Potem, jak 
wiecie, po tygodniu ów kolega odwiedzi! j(, poniewa% nie potra+! zapomnie& o 
tym, co od niej us!ysza!. Teraz jednak zale%y mi na pokazaniu zako*czenia listu 
owej przyjació!ki: „Wcze'niej, gdy zdarza!o mi si" uczestniczy& w podobnych dys-
kusjach, zazwyczaj wychodzi!am z nich rozz!oszczona, nie maj(c odwagi powie-
dzenia czegokolwiek albo my'l(c ze z!o'ci( o tym, jak to jest mo%liwe, %e ludzie tak 
podchodz( do sprawy”. Wydawa!o mi si", %e alternatyw( jest to: albo b"d" milcze& 
albo si" z!o'ci&, jakby nie by!o innej mo%liwo'ci. Natomiast „tym razem sta!o 
si" dla mnie mo%liwe, dzi"ki drodze, któr( id" za tob(, poprzez prac" na Szkole 
Wspólnoty, %e wobec tej okoliczno'ci mog!am stan(& w ca!ej prawdzie o sobie”. 
Oto w!a'nie nowy podmiot, który si" wy!ania w pewnym momencie, a ta nasza 
przyjació!ka jako pierwsza poczu!a si" zaskoczona odkryciem nowego sposobu 
udzielenia odpowiedzi. Tak wi"c owa w"drówka spojrzenia staje si" czym' trwa-
!ym w nast"puj(cy sposób: id(c za. I w pewnym momencie cz!owiek odkrywa, %e 
reaguje na okoliczno'ci w zupe!nie nowy, w takim czy innym sensie, sposób ju% 
nie reaktywny, ale oryginalny.
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Prosperi. „Cho& od pewnego ju% czasu uczestnicz" w tej historii, prze%ywszy 
spotkanie, to jednak u'wiadamiam sobie, %e wobec naporu okoliczno'ci Chrystus 
nie jest dla mnie kim' istotnym. Co pomaga rozpozna&, %e Chrystus jest rzezcywi-
'cie kim' istotnym? W jakim sensie pój'cie za pomaga w tym rozpoznaniu?”. Inne 
pytanie jest takie: „Czy os(dzanie oznacza rozpoznanie Chrystusa?”.

Carrón. „U'wiadamiam sobie, %e wobec naporu okoliczno'ci Chrystus nie jest 
dla mnie kim' istotnym”. Ale czy chcia!by', aby On by! dla ciebie kim' istotnym? 
W tym bowiem tkwi istota rzeczy: na ile pragniemy, aby Chrystus by! dla nas rze-
czywi'cie kim' istotnym. To jest kwestia pragnienia. Poniewa% je'li kto' zaczyna 
dostrzega& obietnic", zawart( w tym, %e Chrystus jest kim' istotnym, %e staje si" 
kim' najdro%szym, wtedy wszystko inne przestaje by& obiekcj(, i cz!owiek zabiera 
si" do pracy: zaczyna by& uwa%ny wobec wszystkich wskaza*, jakie sobie dajemy, 
wobec wszystkich pojawiaj(cych si" sugestii, poniewa% nie sposób by& tutaj i nie 
odbiera& zewsz(d ró%nych bod$ców. Wystarczy, aby cz!owiek trwa! z pragnieniem, 
by Chrystus sta! si" dla niego kim' najdro%szym. Tego nikt nie mo%e nam narzuci& 
i nie ma takiej regu!y, która mog!aby takie pragnienie obudzi&. Po prostu, kiedy 
kto' dostrzega, co si" wydarza w kim' innym, kiedy widzi, %e kto' inny tak %yje, 
to nie mo%e si" oprze& przemo%nej ch"ci, by sta& si" jak ten drugi, mówi(c: „Ja 
równie% chc" tak %y&!”. Pój'cie za, na'ladowanie rodzi si" z pragnienia, by %y& 
tak, jak widzimy i% %yje kto' inny. A zatem !atwo jest rozpozna&, kiedy Chrystus 
jest kim' istotnym: kiedy Chrystus staje si" centrum mojej afektywno'ci. Tak, 
centrum mojej afektywno'ci, poniewa% jak powiedzieli'my na samym pocz(tku, 
kryterium podaje nam Ewangelia: „Gdzie jest twój skarb, tam jest i serce twoje. 
Gdzie serce twoje, tam jest twój skarb”. Co przewa%a w nas jako afektywno'&? 
Co mamy najdro%szego? Co odkrywamy jako najbardziej upragnione? #atwo jest 
rozpozna& to, gdzie jest serce twoje. A zatem, jak ju% mówi!em, problemem jest 
to, na ile pragniemy, aby Chrystus sta! si" kim' istotnym: wystarczy tego pragn(&!

Przejd$my do drugiego pytania. Os(dza& oznacza porównywa& wszystko to, 
co si" wydarza w %yciu z tym zespo!em wymogów i oczywisto'ci podstawowych, 
który nazywamy „sercem”. Kiedy jednak ten os(d, to porównywanie, potwierdza 
odpowiednio'&, która wiedzie nas do rozeznania czy to, co nam si" wydarzy!o jest 
w!a'nie tym, czego poszukujemy? Wtedy, gdy kto' spotyka Chrystusa, poniewa% 
nikt inny nie odpowiada w takim stopniu naszemu sercu jak On. I wiem, %e spo-
tka!em Chrystusa, wiem, %e On we mnie panuje, poniewa% jestem wolny, jestem 
pogodny; nie za' dlatego, %e ju% nie kulej", %e ju% nie pope!niam b!"dów, ale w!a-
'nie dlatego, %e Jego obecno'& tak opanowuje moje %ycie, %e mog" patrze& nawet 
na moje b!"dy, nie b"d(c przez nie, przez %aden z nich, zde+niowany; bowiem 
moj( konsystencj( jest Kto' Inny, jest ni( relacja z Nim: moj( konsysytencj( jest 
mi!o'&.

Niedziela, rano
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Prosperi. Dwa kolejne pytania s( ze sob( powi(zane. 
„Powiedzia!e': albo nasze towarzystwo staje si" do'wiadczeniem albo jest 

czym' niebezpiecznym. Co to znaczy i dlaczego?”.
„W jaki sposób %ycie w naszych grupach Bractwa mo%e pomaga& w przezwy-

ci"%aniu niezadowolenia i niedojrza!o'ci?”.

Carrón. To, co mówi! ksi(dz Giussani, opowiadaj(c epizod ze spowiadaniem z 
czasów, kiedy by! m!odym, dwudziestotrzyletnim ksi"dzem, znakomicie ilustruje to, 
na czym mu od pocz(tku zale%a!o, kiedy nawet jeszcze nie zacz(! tworzy& Ruchu. 
Ludzie, zamiast szuka& kogo', kto mia! du%o wi"ksze „do'wiadczenie”, gdy% ju% nie-
jedno w swym %yciu widzia!, szukali owego m!odego ksi"dza. Co go wyró%nia!o od 
innych? To, i% on os(dza!. Otó%, on od samego pocz(tku stara! si" podarowa& nam 
metod" os(dzania, poniewa% bez os(dzania nie ma do'wiadczenia, jak to mówili'my 
wczoraj. Nam jednak zrozumienie tego sprawia wiele trudno'ci. Ale ksi(dz Giussani 
w!a'nie dlatego mówi!, %e albo nasze towarzystwo stanie si" do'wiadczeniem, czyli 
miejscem, w którym nieustannie jeste'my zapraszani do prze%ywania do'wiadcze-
nia, a zatem do os(dzania, albo jest czym' „naprawd" niebezpiecznym”, podaj(c 
przy tym racj" tego stwierdzenia: „poniewa% trwamy w nim na zasadzie bycia w 
stadzie”179. Je'li jeste'my tutaj bez os(dzania, to jeste'my na zasadzie bycia w stadzie. 
I to w!a'nie jest niebezpieczne, poniewa% dzisiaj kto' „dmuchnie” z jednej strony, 
jutro kto' „dmuchnie” z innej strony, a my jeste'my niczym chodz(ca bomba! I nie 
wa%ne kim jest ten, który dmucha, ode mnie poczynaj(c a na ostatnio przyby!ym 
ko*cz(c, jednak bez umiej"tno'ci os(dzania, je'li nie przyjmiemy na siebie odpowie-
dzialno'ci os(dzania, wówczas tracimy nasz( godno'&. Ksi(dz Giussani nie poszed! 
do szko!y po to, by m!odzi z góry przyjmowali za prawdziwe to, co im mówi!, ale by 
zaoferowa& im metod", za pomoc( której mogliby os(dza& to, co im mówi!. Dlatego 
w!a'nie towarzystwo takie, jak nasze, je'li nie daje nam metody do os(dzania, je%eli 
nie pobudza naszej zdolno'ci do os(du, jest niebezpieczne; je'li nas do tego nie wy-
chowuje, to po drodze gubimy z charyzmatu co' istotnego. I nie jest wa%ne kto dmu-
cha dzisiaj lub b"dzie dmucha! jutro, bo i tak b"dziemy wyobcowani. Towarzystwo 
staje si" niebezpieczne i bezu%yteczne. Prawdziwym wyzwaniem, przed którym staje 
Ruch (i ka%dy z nas w grupie Bractwa, na Szkole Wspólnoty, we wspólnym %yciu) 
jest to, czy jest on w stanie rodzi& osoby zdolne do os(du. Bez tego b"dziemy ci(gle 
na !asce i nie!asce ostatniego komentarza, ostatnio us!yszanego %artu, reakcji wobec 
tego czy tamtego: pomy'lcie o nas tu obecnych! Natomiast os(d jest pocz(tkiem 
wyzwolenia, jak czytamy w pierwszym rozdziale Zmys$u religijnego. Je'li chcemy by& 
wolni mi"dzy sob( i w 'wiecie, w okoliczno'ciach, w których przychodzi nam %y&, 
musimy os(dza&, albo b"dziemy pozostawa& ci(gle na !asce i nie!asce ostatnio przy-

179  Zobacz w tej publikacji s. 64.
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by!ego guru, kimkolwiek by on nie by!. My'lcie sobie co chcecie, ale ja nie chc" i'& 
za jakim' guru, za %adnym guru! Ja chc" pod(%a& za tym, co nieustannie wy!ania si" 
z do'wiadczenia, poniewa% to jest to, dzi"ki czemu – je'li jestem lojalny, je'li jestem 
gotowy, by „podporz(dkowywa& rozum do'wiadczeniu”, jak mówi! zawsze ksi(dz 
Giussani, cytuj(c Guittona – nie mog" nigdy pope!ni& b!"du.

St(d te% wielkim wyzwaniem wychowawczym dla was, dla mnie, dla waszych 
dzieci jest to, by Ruch stawa! si" miejscem, w którym uczymy si" os(dza&, w prze-
ciwnym razie wszystko to, co czynimy, jest bezu%yteczne. 

Prosperi. Ko*czymy seri( pyta*, które pozwol( nam powróci& do sprawy, 
któr( postawi!e' wczoraj w zwi(zku z nasz( inicjatyw( w rzeczywisto'ci. 

„Kiedy spotka!em Ruch w latach siedemdziesi(tych uczestniczy!em w ró%nych 
manifestacjach i cieszy!em si" z tego, %e moja wiara sta!a si" aktem publicznym. 
Obecnie, w obliczu ró%nych prowokacji ze strony tzw. nowych praw oraz pracuj(c 
w szkole, czym' bardzo nagl(cym dla mnie staje si" zajmowanie stanowiska. Po-
dejmuj" prób" dawania jakiej' odpowiedzi: czy ta moja obecno'& jest reaktywna? 
Po czym poznajemy, %e jaka' obecno'& jest pierwotna?”. 

Kolejne pytanie: „Uwa%ali'my zawsze dzia!anie za wery+kacj" naszego bytu. 
Ty natomiast mówisz, %e ludzie s( poruszeni nasz( form( %ycia, a nie naszymi 
aktywno'ciami. Czym zatem s( nasze aktywno'ci? Jaki maj( sens, skoro jedynym 
kryterium os(du tego kim jeste'my jest nasza forma %ycia? Mówi!e' o dzia!aniu, 
które zajmuje znaczn( cz"'& mojego %ycia: praca, CdO [Towarzystwo dzie!]... 
Spotkanie z Chrystusem rozpala w tobie ogie*, wskutek czego nie mo%esz nie 
dzia!a&. Fakt Chrystusa przynagla ci" do dzia!ania. Pod pewnymi wzgl"dami dzia-
!anie zbiega si" z misj(, z dzie!ami. Zreszt(, to w!a'nie dzia!aj(c, zaczyna si" lepiej 
rozumie& to, co ci si" wydarzy!o. „Ja” rozumie siebie w!a'nie w dzia!aniu, gdy co' 
robi. Sk(d wi"c takie akcentowanie dzia!ania, które wydaje si" by& negatywne?”.  

Wreszcie: „Ja nie widz" ryzyka aktywizmu w Ruchu dzisiaj, raczej jego prze-
ciwie*stwo”.

Carrón: Tutaj wszyscy „dzia!amy, pracujemy”, tak jak dzia!aj(, wszyscy w Ewan-
gelii: dzia!aj( faryzeusze, dzia!aj( uczniowie, dzia!a Jezus, wszyscy. Lecz Jezus po-
wiada: „Je'li wasza sprawiedliwo'& nie b"dzie wi"ksza ni% uczonych w Pi'mie i fary-
zeuszów [tzn., je'li wasze dzia!anie nie b"dzie inne od ich dzia!ania], nie wejdziecie 
do królestwa niebieskiego”180. Otó%, nie chodzi tu o przeciwstawienie dzia!a& czy nie 
dzia!a&, poniewa% niemo%liwe jest nie dzia!a&. Problemem, natomiast, jest zrozumie-
nie, jakie dzia!anie jest odpowiednie wobec prowokacji, jakie ma by& to dzia!anie, 
które we w!a'ciwy sposób odpowiada na piln( potrzeb" rzeczywisto'ci. 

180  Mt 5, 20.

Niedziela, rano
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Ewangelia – by postawi& nas wobec pewnych przyk!adów – jest swoistym fe-
stiwalem ukazywania na zasadzie kontrastu dzia!ania uczniów i dzia!ania Jezusa. 
Czy% Jezus nie chcia!, by oni dzia!ali? W obliczu prowokacji w Ogrodzie Oliw-
nym, Piotr jest natychmiast gotowy do dzia!ania: wyci(ga miecz i obcina ucho! 
Oto w!a'nie dzia!anie! Ale Jezus mówi do niego: „Czy oszala!e'? Czy nie zdajesz 
sobie sprawy, ile zast"pów anielskich ma mój Ojciec?”181. Czy Jezus sprzeciwia si" 
dzia!aniu? A mo%e w reakcji Jezusa ods!ania si" taki sposób dzia!ania, który rodzi 
si" z takiego pojmowania zamys!u Boga, który uczniom ca!kowicie umkn(!?

Inna sytuacja, kiedy Jezus posy!a na misj" swoich uczniów. I oni wszyscy wra-
caj( „oszo!omieni” swoim dzia!aniem: „Panie, przez wzgl(d na Twoje imi", nawet 
z!e duchy nam si" poddaj(”. A Jezus im odpowiada:  „To jest w!a'nie to, co was 
cieszy? Cieszcie si" [raczej z tego], %e wasze imiona zapisane s( w niebie”182.

Jeszcze inna sytuacja: pokusa, jakiej poddawany jest Jezus na pustyni jest usi-
!owaniem szatana, który próbuje przymusi& Jezusa, by co' „zrobi!”. Dlaczego On 
si" na to nie godzi? „Spraw, aby te kamienie sta!y si" chlebem!”183. Przecie% móg!by 
powo!a& do istnienia jak(' wielk( organizacj" pozarz(dow(, by w ten sposób roz-
wi(za& problem g!odu w 'wiecie. Nie by!by ju% potrzebny Bank ,ywno'ci. I to nie 
jest tak, %e Jezus wstrzymuje si" od dzia!ania, pomy'lcie o rozmno%eniu chlebów. 
Czy Jezus ma co' przeciwko dzia!aniu? By& mo%e trzeba nam zrobi& jaki' male*ki 
krok, aby zrozumie&, jakiego typu dzia!anie rodzi si" ze 'wiadomo'ci Jezusa, a jakie 
jest to dzia!anie, które wyp!ywa ze 'wiadomo'ci odmiennej od Jego. 

Przesta*my mówi&, %e „wed!ug mnie” nale%a!oby przeciwstawia& sobie dzia!anie 
lub brak dzia!ania: „Carrón powiada, %e nie nale%y dzia!a&”. Bóg jest wielkim pracow-
nikiem. St(d dzia!anie, praca jest elementem DNA cz!owieka. Problemem zatem jest 
to czy nasze dzia!anie rodzi si" z nowo'ci chrze'cija*skiej czy wynika z czego' innego. 
Nigdy przedtem tak nie my'la!em – pomog!o mi prze'ledzenie etapów naszej historii, 
co uczyni!em wczoraj – %e, jak mówi! ksi(dz Giussani, „gor(czka dzia!ania” tamtych lat 
rodzi!a si" z egzystencjalnej niepewno'ci, z jakiego' l"ku, który prowadzi! do rzucania 
si" w wir dzia!ania, jak to niejednokrotnie do dzi' okre'lali'my s!owami: „Trzeba co' 
robi&”, w przeciwnym razie wszystkich nas ogarnia l"k.

A zatem, czy nie nale%y dzia!a&? Nie, lecz rzecz w tym, %e je'li jestem pewny 
tego, i% moje bezpiecze*stwo, pewno'& s( gdzie indziej, wówczas mog" dzia!a& w 
inny sposób. Na przyk!ad, co nale%y czyni& w obliczu wyzwa* tzw. nowych praw? 
Kto' mo%e podejmowa& dzia!ania na sposób reaktywny, albo b"dzie stara! si" zro-
zumie&, jaka prowokacja jest ostatecznie w nich zawarta, poniewa% równie% osoby, 
które tego szukaj( kieruj( si" pragnieniem spe!nienia, jak ci z ’68 roku szukali 

181  Zob. Mt 26, 52-53; J 18, 10.
182  Zob. #k 10, 17-20.
183  Zob. Mt 4, 3.
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wyzwolenia. Je'li my nie uchwycimy tego i nie zrozumiemy, %e spe!nienia, którego 
szukamy nie mo%emy osi(gn(& przez nasze w!asne wyobra%enia zredukowane do 
pragnie*-praw, to bezcelowa jest wszelka dyskusja. B"dzie ona jedynie 'cieraniem 
si" przeciwnych argumentów, co jednak nikogo nawet odrobin" nie poruszy. Co 
b"dzie w stanie ich uwolni&? A co czyni! i czyni Jezus? Budzi cz!owieka w jego 
oryginalnej 'wiadomo'ci, stawiaj(c go w sytuacji umo%liwiaj(cej mu rozpoznanie 
tego, %e pewne wyobra%enia praw s( absolutnie niewystarczaj(ce, w!a'nie z po-
wodu natury „ja”, z powodu niesko*czonej natury „ja”; i dopiero w tym momen-
cie, wszyscy oni, przestaj( pilnie domaga& si" zalegalizowania tych praw, poniewa% 
zaczynaj( sobie zdawa& spraw" z tego, %e nawet gdyby to osi(gn"li, by!oby to bez-
u%yteczne, by odpowiedzie& na ca!y dramat ich „ja”.

Co robi& w obliczu takich sytuacji? Rose z Ugandy, kiedy zobaczy!a, %e osoby, 
którymi si" opiekowa!a straci!y sens %ycia zrozumia!a, %e jedyn( interesuj(c( rzecz( 
do zrobienia dla tych kobiet by!o to, o czym mówi! nam ksi(dz Giussani w tych 
dniach: dawa& 'wiadectwo temu, %e %ycie nie jest dzia!aniem, ale jest mi!o'ci(, 
faktem, i% jeste'my umi!owani, %e konsystencja cz!owieka bierze si" z faktu bycia 
ukochanym. Czy mo%e by& co' bardziej interesuj(cego do zrobienia jak g!oszenie 
chrze'cija*stwa, które nie by!oby zredukowane do spirytualizmu, nie by!oby po-
mniejszone o jego wymiar historyczny? Co najbardziej wywar!o wp!yw na kobiety 
z Ugandy; co najbardziej sprowokowa!o owego cz!owieka, który nie rozumia!, dla-
czego mo%na mie& dziecko z niepe!nosprawno'ci(, je'li w!a'nie nie 'wiadectwo? 
)wiadectwo jest tym rodzajem dzia!ania, które ogarnia wszystko; i nie ma ono nic 
wspólnego z wycofaniem si" do koszar! By jednak post(pi& tak jak Rose czy jak 
ta nasza przyjació!ka potrzebne jest to, by %y& czym' innym. Czy to ma wymiar 
publiczny czy jest zamkni"te w szu.adzie?

To dzieje si" wobec wszystkich, na ka%dym forum. A zatem, albo wszystkie 
nasze inicjatywy b"d( wyrazem tego albo s( bezu%yteczne jako odpowied$ na pro-
wokacje.

Zako*cz", mówi(c, %e najwa%niejsz( rzecz( do zrobienia oraz racj(, dla któ-
rej istnieje Bractwo jest ruch. To jest prawdziwe „dzie!o”, w pe!niejszym sensie 
ni% jakiekolwiek inne dzie!o. Zatem najwa%niejsz( spraw( jest rodzenie wspólnoty 
chrze'cija*skiej maj(cej te wszystkie wymiary, które przypomnia!em wczoraj: kul-
tura, mi!o'& mi!osierna i misja, z owym nowym sposobem, z now( inteligencj( od-
noszenia si" do rzeczywisto'ci, poprzez gesty mi!o'ci, jak to powiedzieli'my sobie 
podczas Dnia inauguracji roku, %yj(c tymi nowymi gestami w tera$niejszo'ci, w 
ka%dym 'rodowisku, w którym si" znajdujemy, z pragnieniem wspó!dzielenia tego 
wszystkiego, co nam zosta!o dane na wszystkich „peryferiach” – do czego zaprasza 
nas Ojciec )wi"ty Franciszek – wychodz(c z naszych dziupli.

Czy mamy co' bardziej interesuj(cego do robienia ni% odpowiada& na wyzwa-
nia wobec których przychodzi nam stawa&? 

Niedziela, rano



96

OG!OSZENIA

Fundusz wspólny
Przypomn" to, co powiedzia!em w listopadzie 2012 r.: „Od samego pocz(tku Ruch 
%y! wy!(cznie dzi"ki 'rodkom +nansowym [o+arom] osób, które do niego nale%(. 

Kto przynale%y do Ruchu zobowi(zuje si" wp!aca& ka%dego miesi(ca pewn( 
kwot" pieni"%n(, ustalon( dobrowolnie przez siebie, na tzw. fundusz wspólny, 
który ksi(dz Giussani zawsze pokazywa! jako gest wychowawczy w odniesieniu 
do wspólnotowej koncepcji posiadanych dóbr, 'wiadomo'ci ubóstwa jako cnoty 
ewangelicznej i jako gestu wdzi"czno'ci za to, czym %yjemy w Ruchu. W!a'nie z 
powodu wspomnianej racji wychowawczej chc" przypomnie&, %e nie tyle istotna 
jest wysoko'& kwoty, jak( ka%dy wp!aca, ile powaga wyra%aj(ca si" wierno'ci( 
wobec podj"tego zobowi(zania. W celu wspierania %ycia naszych wspólnot we 
W!oszech i na 'wiecie oraz inicjatyw charytatywnych, misyjnych i kulturalnych, 
Ruch CL nie potrzebuje niczego innego (i wszyscy powinni o tym wiedzie&, %e 
naprawd" nie potrzebujemy niczego innego!) i dlatego jeste'my wolni od wszyst-
kiego i od wszystkich w realizowaniu naszego zadania jako Ruchu”184.

Ponadto, przy innej okazji mia!em sposobno'& powiedzie&, %e my „jeste'my 
pos!uszni sposobowi, w jaki Tajemnica nas wyposa%a. Je'li mo%emy uczyni& co' na 
pi(tk", [...] nie czynimy na cztery plus, ale uczy*my na pi(tk". Lecz je'li mo%emy 
co' zrobi& tylko na trójk", to robimy na trójk"”, poniewa% nasza konsystencja nie 
wynika z tego, co czynimy. Ka%da nasza próba jest tego przyk!adem. „Jezus, w cza-
sie gdy %y!, nie uzdrowi! wszystkich chorych”185, tak%e i my nie mo%emy rozwi(za& 
wszystkich problemów. Nasz( pewno'ci( nie jest to wszystko, co jeste'my w stanie 
uczyni&, ale obecno'&, która dokumentuje si" poprzez przyk!ad, a nie poprzez 
nasz( zdolno'& do pró%no'ci w tym wszystkim, co czynimy.

Obowi(zek wspierania funduszu wspólnego Bractwa wyprzedza jakiekolwiek 
inne szczegó!owe aktywno'ci b(d$ inicjatywy – w duchu podanej wy%ej racji, %e 
budowanie Ruchu i Bractwa jest najwa%niejsz( rzecz(, jak( mo%emy wnosi& w 
rzeczywisto'& – czy to na rzecz w!asnej wspólnoty, czy te% w zakresie dzie! charyta-
tywnych, misyjnych czy innych. Fundusz wspólny Bractwa s!u%y budowaniu tego 
wspólnego dzie!a, jakim jest Ruch. To za', jak nas tego nauczono, ma na celu nade 
wszystko chwa!" Bo%(, bardziej ni% wspieranie jakichkolwiek inicjatyw. ,adnego 

184  J. Carrón, Con l’audacia del realismo. Appunti dal dialogo all’Assemblea generale di CdO, Milano 25 
novembre 2012 [Z zuchwa!o'ci( realizmu. Notatki ze Zgromadzenia ogólnego Towarzystwa Dzie!, Mediolan 
25 listopada 2012], „Tracce-Litterae Communionis”, grudzie* 2012, s. VI. 
185  J. Carrón, La diversitá di in un’opera. Appunti dall’Assemblea della „Scuola Opere” per gli associati di CdO 
Opere Speciali, 13 giugno 2012 [Ró%norodno'& dzie!a. Notatki ze Zgromadzenia „ Scuola Opere”  dla cz!onków 
Towarzystwa Dzie!, 13 czerwca 2012], „Tracce-Litterae Communionis”, lipiec/sierpie* 2012, s. XII.
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dzie!a zrodzonego z osób Ruchu nie da si" porówna& z tym dzie!em, jakim jest sam 
Ruch. Zamieszanie wokó! funduszu wspólnego jest bezpo'redni( konsekwencj( 
braku jasno'ci co do tego punktu, %e pierwsz( rzecz( „do zrobienia” jest wspól-
nota chrze'cija*stwa. ,adne inne dzie!o jest nieporównywalne z tym: ze wspól-
not( chrze'cija*sk( jako tak(. ,adne te% inne dzie!o nie odpowiada na potrzeb" 
cz!owieka w takim stopniu, jak w!a'nie wspólnota chrze'cija*ska. Zapominanie  
o tym sprawia, %e zostajemy bez kryterium, na !asce i nie!asce sentymentalizmu. 
Wybór nale%y do ka%dego z was. 

Pewne nades!ane listy s( dla nas 'wiadectwem, w jaki sposób osobiste zaan-
ga%owanie na rzecz funduszu wspólnego jest pomoc( w drodze osoby: „Wczoraj 
zosta!em przyj"ty do kasy zapomogowo-po%yczkowej. Mia!em do op!acenia fun-
dusz wspólny, z którym zalega!em od sze'ciu miesi"cy. Chcia!em go uregulowa&”. 
Dlaczego, jaka jest tego racja? „Wsparcie ze strony mojej rodziny oraz wspólnoty 
jest nadzwyczajne”. Racj( jest wdzi"czno'& wobec wspólnej historii. 

Inna m!oda przyjació!ka napisa!a: „Chcia!am si" z wami podzieli& wiadomo-
'ci(, %e od sierpnia podj"!am prac", a od pa$dziernika otrzymuj" pensj", dlatego z 
rado'ci( podnosz" kwot" funduszu wspólnego. Jestem wdzi"czna, %e tym ma!ym 
gestem mog" na nowo potwierdzi& moj( przynale%no'& do tego towarzystwa, w 
którym obecny jest Ten, który nieustannie przywraca mnie siebie samej”. Raz jesz-
cze racj( jest wy!(cznie wdzi"czno'& wobec tego Ty, które przywraca mnie samej 
sobie. Dlatego nie ma wa%niejszej sprawy ni% budowanie wspólnoty chrze'cija*-
skiej. Fundusz wspólny s!u%y wy!(cznie budowaniu tej%e wspólnoty.

Kolejna osoba pisze, %e p!aci na fundusz wspólny jako wyraz „wdzi"czno'ci za 
wszystko co otrzymuje z racji przynale%no'ci do Ruchu”. Jeszcze kto' inny napisa! 
tak: „Skoro zaanga%owanie w histori" Ruchu jest dla mojego %ycia spraw( wa%n( 
i fundamentaln(, zale%y mi na uczestnictwie w nim [w funduszu wspólnym] na 
miar" moich mo%liwo'ci. Sprawa funduszu wspólnego jest „czym', co stawiam 
przed wszystkimi innymi wydatkami”.

S( osoby, które dokona!y nadzwyczajnej wp!aty, a mianowicie trzynastki 
oraz tacy, którzy decyduj( si" na udzia! w funduszu wspólnym „z wdzi"czno'ci 
za ogrom !ask, które sprawia przynale%no'& do Ruchu, przez co nasze %ycie ka%-
dego dnia coraz bardziej jest «poruszane, wstrz(sane» nadzwyczajn( nowo'ci( Jego 
obecno'ci”. Dwoje ma!%onków napisa!o tak: „Z niesko*czon( wdzi"czno'ci( za 
wspóln( w"drówk" w tych wszystkich latach i za wierne towarzystwo dla naszego 
%ycia”; a jeszcze kto' mówi! o „podzi"kowaniu Chrystusowi i towarzystwu, które 
nas wspiera!o”.

Te przytoczone wypowiedzi pokazuj( najwy%sze racje, które przynaglaj( osoby 
do uczestnictwa w funduszu wspólnym. Jak widzicie, kwestia ta nie ma charakteru 
ekonomicznego, ale raz jeszcze pokazuje co dla nas jest istotne, rozpoznane jako 
$ród!o osobistego poruszenia. 

Niedziela, rano
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Przedstawi" wam teraz kryteria, zgodnie z którymi zarz(dzali'my funduszem 
wspólnym.

Podstawowym kryterium, które nam przy'wieca jest to, %e „dzie!em” Bractwa 
jest Ruch b"d(cy „'wiadectwem i przekazem”  pozytywno'ci i u%yteczno'ci wiary 
dla naszego %ycia. My nie jeste'my jak(' organizacj( pozarz(dow(, która po'wi"ca 
si" zbiórce i dystrybucji 'rodków.

Od samego pocz(tku naszej historii fundusz wspólny by! zarz(dzany wed!ug 
nast"puj(cych kryteriów: 

> zabezpieczenie funkcjonowania koniecznych narz"dzi w %yciu Bractwa 
(które dzisiaj liczy ponad 60 000 cz!onków) i Ruchu (osoby pracuj(ce w siedzibie 
Ruchu, 'rodki trwa!e, podró%e), troszcz(c si" jednak o zachowanie tego, co istotne;

> wspieranie rzeczywisto'ci, które s( wyrazem wymiarów Ruchu (kultura, 
misja, dzie!a charytatywne), zwracaj(c uwag" na to, co Pan Bóg dopuszcza, by 
wydarza!o si" na naszych oczach; 

> wspieranie obecno'ci wspólnot Ruchu zagranic( w oko!o dziewi"&dziesi"ciu 
krajach, w ci(g!ym dialogu z nimi, po to, by z czasem mog!y one bezpo'rednio 
stawia& czo!o swoim potrzebom. 

> jednym z problemów, do którego zawsze przywi(zywali'my du%( wag", jest 
pomoc osobom lub rodzinom potrzebuj(cym z Ruchu we W!oszech i na 'wie-
cie, które znalaz!y si" niespodziewanie w jakiej' trudnej sytuacji losowej ('mier& 
wspó!ma!%onka albo tymczasowa utrata pracy), troszcz(c si" jednak o to, by w razie 
przed!u%aj(cej si" danej potrzeby, stworzy& wokó! tych osób pewn( sie& przyja$ni, 
która w pierwszej kolejno'ci pomo%e im os(dzi& now( sytuacj", jaka si" wytwo-
rzy!a, a nast"pnie b"dzie im towarzyszy& w celu przeformu!owania potrzeb w!asnej 
rodziny. Niekiedy mo%e si" okaza&, %e prawdziwie piln( potrzeb( by!o w!a'nie 
to towarzystwo, bardziej potrzebne ni% potrzeba ekonomiczna, na jak( Bractwo 
mog!o odpowiedzie&. Staramy si" zawsze bra& pod uwag" wszystkie pro'by, jakie 
do nas docieraj(, badaj(c je z du%ym realizmem, poniewa% troszczymy si" o to, 
by dobrze u%y& zgromadzonych 'rodki b"d(cych owocem po'wi"cenia ka%dego; 
a zatem, jak mo%ecie to doskonale zobaczy&, nie ka%de pragnienie lub potrzeba, 
mo%e zosta& podj"ta.

> nast"pnie ma miejsce wspieranie dzie! (charytatywnych lub kulturowych) 
uwa%ane za istotne ze wzgl"du na 'wiadectwo bogactwa charyzmatu, które w 
danym momencie historycznym potrzebuj( pomocy.

A teraz jeszcze dwa u'ci'lenia:
> po pierwsze: pomoc, jakiej Bractwo mo%e udzieli&, nie jest nigdy udzielana 

na czas nieokre'lony. Kryteria, jakie od zawsze stosowali'my, a których nauczyli-
'my si" ze sposobu, w jaki ksi(dz Giussani uczy! nas wszystkich traktowa& u%y-
wanie pieni"dzy, mia! na celu zawsze wspieranie odpowiedzialno'ci tego, kto z 
tej pomocy korzysta. Nasza pomoc nie chce by& pomoc( socjaln(, poniewa% w 
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ka%dym wyborze jest zawsze i nade wszystko troska wychowawcza: przyczynia si" 
do zrodzenia podmiotu;

> po drugie: Bractwo nie jest bankiem! Dlatego nie mo%e i nie chce zgadza& 
si" na po%yczki albo, aby wyrównywa& de+cyty w przedsi"biorstwach lub dzie-
!ach prze%ywaj(cych trudno'ci. Nie mo%emy te% interweniowa& w sprawach +rm, 
spó!ek chyl(cych si" ku upadkowi, ale je'li ten fakt fakt zagra%a bezpiecze*stwu 
ekonomicznemu rodzin, mo%emy czasowo wesprze& te rodziny.

Kolejne 'rodki s( przeznaczone na pomoc dla kap!anów, którzy s( zaanga%o-
wani w %ycie Ruchu; na potrzeby Ko'cio!a ()wi"topietrze, o+ary na instytucje 
religijne, itd.); w obliczu kl"sk %ywio!owych (np. trz"sienie ziemi).

Archiwum
Przechowywanie pami"ci o tym, czego Pan Bóg dokonuje po'ród nas wydaje si" 
by& podstawowym obowi(zkiem. Pomy'lcie, %e to pozwoli!o nade wszystko zebra& 
wiele tekstów ksi"dza Giussaniego (aktualnie dost"pnych tak%e na serwerze scritti-
luigigiussani.org), przygotowa& ksi"dzu Massimo Camisasca trzy tomy po'wi"cone 
historii Ruchu oraz Alberto Savoranie napisa& ksi(%k" o %yciu ksi"dza Giussaniego.

Ponadto, wraz z pro'b( o otwarcie procesu beaty+kacyjnego wzros!a pilna po-
trzeba zgromadzenia ca!ego nieopublikowanego materia!u, jego w!a'ciwego zabez-
pieczenia i szczegó!owego skatalogowania.

Prosz" was o re.eksj", szczególnie osoby, które maj( ju% pewien wiek i histori" 
w Ruchu: my'l(c o waszych relacjach z ksi"dzem Giussanim, o ewentualnych li-
stach czy kartkach, które od niego otrzymali'cie, o tekstach czy nagraniach, które 
przechowujecie gdzie' na strychu, zapomniane. Zapewniam was, %e wiele takiego 
materia!u jest jeszcze nadal w obiegu. Sk(din(d to jest wa%ne dla nas, z ró%nych 
powodów, m.in. w celu ich zabezpieczenia po to, by móc mie& oryginalne listy, 
kartki i inne materia!y. Ale wystarczaj(ce jest równie% dostarczenie do archiwum 
dobrze wykonanych kopii.

***
Ko*cz" odczytaniem telegramu wys!anego do papie%a Franciszka:

„Wasza )wi(tobliwo'&, Jego pozdrowienia i b!ogos!awie*stwo, przekazane 
nam przez kardyna!a Parolina podczas celebracji eucharystycznej, nape!ni!o ra-
do'ci( i wdzi"czno'ci( serca 24.000 cz!onków Bractwa Comunione e Liberazione 
zgromadzonych w Rimini na dorocznych Rekolekcjach oraz kilka tysi"cy innych 
!(cz(cych si" drog( satelitarn( w 17 krajach.

Te dni zosta!y naznaczone Twoim, Ojcze )wi"ty, przywo!aniem do tego, co jest 
«najistotniejsze, czyli do Jezusa Chrystusa», wskazuj(c nam nieustannie metod": 
«w przekonaniu, na podstawie w!asnego do'wiadczenia, %e nie jest  tym samym 
pozna& Jezusa lub Go nie zna&; pod(%a& z Nim lub kroczy& po omacku».

Niedziela, rano
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Historia ksi"dza Giussaniego przywo!uje nas do tego, %e wiara jest rozpozna-
waniem Obecno'ci odpowiedniej wobec wymogów %ycia: wzrastanie w blisko'ci z 
Chrystusem pozwala nam dzisiaj %y& na wszystkich peryferiach egzystencji. Nato-
miast Jan i Andrzej, Piotr, Zacheusz, Samarytanka wskazuj( nam drog" ku dojrza-
!o'ci: «Na'ladowanie Jezusa pozwala nam poznawa& Go» oraz pokonywa& t" egzy-
stencjaln( niepewno'&, która ka%e nam poklada& nadziej" w naszych dzia!aniach.

W obliczu wyzwa* codziennych okoliczno'ci pog!"bili'my nasz( 'wiadomo'&, 
%e aby naprawd" pozna& Chrystusa, jak to powiedzia!e' Ojcze )wi"ty, «nie wy-
starcza to, czego nauczyli'my si" na katechezie», ale «konieczne jest przemierzenie 
drogi, jak( przeszed! Piotr”, nastawieni na bieg, aby Go pochwyci&.

Bardziej 'wiadomi tego, %e Ruch kroczy wy!(cznie dzi"ki mi!o'ci do Chrystusa 
i temu, %e «osoba odnajduje sam( siebie w %ywym spotkaniu», na nowo powie-
rzamy Jego d!oniom, Ojcze )wi"ty, wszystkich nas i nasze wspólnoty, z modlitw( 
b"d(c( b!aganiem, pewnym mi!osiernej odpowiedzi» (ksi(dz Giussani). 

W dniach Rekolekcji odkryli'my na nowo, %e «ukazanie racji wiary ozna-
cza coraz pe!niejsze, coraz trafniejsze i bardziej wszechstronne opisanie skutków 
obecno'ci Chrystusa w %yciu Ko'cio!a w pe!ni jego autentyczno'ci, której ‘strze%e’ 
rzymski papie%» (ksi(dz Giussani). Dlatego b!agamy Matk" Bo%(, aby odnawia!a 
w Tobie Ojcze )wi"ty budzenie si" ka%dego dnia do'wiadczenia tego synostwa, 
które rodzi nowe %ycie w rado'ci, jak to widzimy %e si" dzieje w ka%dym Twoim 
ge'cie i s!owie”. 
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MSZA !WI"TA
Czytania z Mszy 'w.: Ez 37,12-14; Ps 129 (130); Rz 8,8-11; J 11,1-45

HOMILIA KS. FRANCESCO BRASCHI

Na pocz(tku Rekolekcji us!yszeli'my s!owa, %e Chrystus zaskakuje nas zawsze obec-
no'ci( ca!kowicie oryginaln(: ukazuje swoj( bosko'&, rozszerzaj(c nasz rozum w 
poruszaj(cy sposób186.

To jest w!a'nie do'wiadczenie, którym %yjemy w tych dniach Rekolekcji, co 
uczymy si" rozpoznawa& w naszym %yciu i w %yciu Ruchu. I kiedy rozpoznajemy 
t" !ask" jeste'my wezwani do uwzgl"dnienia w niej warunków i okoliczno'ci, nie 
wykluczaj(c z naszej strony pracy, w której nie brak trudów i pyta*.

Nie jeste'my jednak sami. Tak%e tu do'wiadczamy !aski Pana w towarzystwie 
dwóch uczennic Chrystusa: Marty i Marii, sióstr #azarza. Dzisiejsza Ewangelia 
pokazuje nam, %e tak%e u osób szczerze przywi(zanych do Chrystusa, co wi"cej, 
które nale%a!y do kr"gu Jego najbli%szych przyjació!, mo%liwa jest redukcja wiary. 
Redukcja, która by& mo%e wynika z czystej reaktywno'ci – „twój przyjaciel zacho-
rowa!: Panie, przyb(d$ pospiesznie”. Mo%e by& ona konkretnym wyrazem roz-
czarowania wynikaj(cego z tego, %e Chrystus zdaje si" nie poddawa& naszej woli, 
temu, co my'my ju% zdecydowali – poniewa% tak%e uzdrowienie z choroby, nawet 
sam fakt wskrzeszenia zmar!ego od czterech dni nie jest t( w!a'ciw( odpowiedzi(: 
istotnie, przecie% #azarz i tak potem umar!...

Zgodna reakcja Marty i Marii – „Panie, gdyby' tu by!...” jest reakcj( %alu i roz-
czarowania. Pozostaje  tylko jeden punkt wiary, bardzo podobny do s!ów, które do 
Jezusa powiedzia! pewien ojciec: „Wierz", zarad$ memu niedowiarstwu! (Mk 9, 
24), kiedy Marta mówi: „Lecz i teraz wiem, %e o cokolwiek poprosisz...”. Jakie jest 
znaczenie tego zdania? Marta jeszcze nie wierzy, %e Jezus mo%e wskrzesi& jej brata, 
poniewa% natychmiast dodaje: „Wiem, %e zmartwychwstanie w dniu ostatecznym”.  
A nast"pnie, gdy ju% dorali do grobu, wysunie obiekcj": „Panie, ju% cuchnie. Le%y 
bowiem od czterech dni w grobie”. Jednak%e Marta jest przekonana, %e Jezus, by& 
mo%e, potra+ jeszcze znale$& jaki' sposób, by j( pocieszy&, jaki' rodzaj „planu B”, 
jak(' namiastk", która z!agodzi!aby – nie usuwaj(c jej jednak do ko*ca – mo%liwo'& 
narzekania i skargi. 

Taka postawa jest znakomicie znana tak%e i nam: jest to taki sposób relacji z 
Chrystusem, w którym zawsze pozostaje co', co nie jest do ko*ca Jemu powie-
rzone. Tego typu postawa nie dotyczy nade wszystko sfery moralnej, ale uderza w 
sama natur" os(du i do'wiadczenia wiary, które prze%ywamy, poniewa% prowadzi 
nas wr"cz do tworzenia i wyobra%ania  sobie – w obliczu rozczarowa* i goryczy 

186  Zob. Wprowadzenie, s. 10. 
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%ycia – rozwi(za* skargi, jakie my sami chcieliby'my o+arowa& Jezusowi jako „ho-
norowy punkt wyj'cia” z rozczarowania prze%ytego z Jego powodu.

Oto w!a'nie opis, w takiej postawie, najstraszniejszej redukcji wiary: redukcja, 
która raz jeszcze podporz(dkowuje wszystko naszemu wci(% choremu os(dowi, 
który wychodzi od zredukowanego pragnienia, które nie tylko dzia!a w nas, ale 
któremu my dajemy pos!uch, zg!aszaj(c gotowo'& zadowolenia z otrzymania od 
Chrystusa jedynie „nagrody pocieszenia”, natomiast najwi"ksza nagroda – i to jest 
w najwy%szym stopniu dramatyczne – zawarta jest w tym, %e my nadal uparcie 
czujemy si" faktycznie  „wierzycielami”  w stosunku do Chrystusa z powodu tego 
wszystkiego czego On nie mo%e lub nie chce nam da&.

Chrystus jednak nie toleruje, nie akceptuje tej redukcji. Widzimy to w sposo-
bie, w jaki zwraca si" do Marty: „Twój brat zmartwychwstanie”, tzn. nie redukuj 
twojego pragnienia, nie gub tre'ci obietnicy, z której wyp!ywa wiara. Wiedz, %e 
Bogu bardziej ni% tobie le%y na sercu %ycie twojego brata: nie masz wy!(czno'ci w 
mi!o'ci do niego!

Mi!o'& Bo%a nie godzi si" na bycie zredukowan( do obietnicy odleg!ej w czasie, 
tak dalece odsuni"tej, %e zaczyna spokojnie wspó!istnie& ze zredukowaniem wiary 
do „ogólnikowego pocieszenia”, którym nast"pnie karmi si" cynizm i narzekanie.

Mi!o'& Bo%a, to co daje %ycie i je zachowuje, nie jest jakim' poj"ciem [jak(' 
koncepcj(], ale Obecno'ci(. Jezus wi"c mówi: „Ja jestem, zmartwychwstaniem i 
%yciem”; czyli: tobie Marto chc" w ten sposób powiedzie&, %e moja obecno'& nie 
dotyczy tylko zmartwychwstania, a zatem twego zmar!ego brata, ale dotyczy %ycia, 
czyli odnosi si" równie% do ciebie, która – aby %y& – bardzo Mnie potrzebujesz, 
podobnie jak potrzebuje Mnie twój brat, aby zmartwychwsta&.

Faktycznie, sprowadzenie wiary do wywodu b(d$ do jakiego' ogólnikowego 
pocieszenia, idzie w parze z niemo%liwo'ci( poznania naprawd" tego, czym jest 
%ycie, poniewa% niesie ze sob( redukcj" %ycia do tego, co jeste'my w stanie sobie 
wyobrazi&, co potra+my pospiesznie zako*czy&, bez prawdziwego os(du odno'nie 
do naszego %ycia. Podczas gdy prawdziwe %ycie jest – zwyczajnie i po prostu – %y-
ciem Jezusa: %yciem, w którym cz!owiek jest zjednoczony i jakby przenikni"ty bo-
sko'ci(, a zatem osi(ga pe!ni" swej wielko'ci w Jego Obecno'ci (zob. Ef 3, 17-19).

„Kto %yje i wierzy we Mnie nie umrze na wieki” mówi Jezus do Marty. „Czy 
wierzysz w to?”. Chrystus objawia oczom Marty co' znacznie wi"cej ni% pocie-
szenie po 'mierci brata. Tym, co  On oferuje do do'wiadczenia jest spe!nienie 
pe!ne pragnienia niesko*czono'ci. To za' 'ci'le wi(%e si" z wiar(: z wiar( nie w 
jak(' abstrakcyjn( prawd", nie w jak(' bezosobow( doktryn", ale w osob", w tego% 
Chrystusa, który przed ni( staje. 

Odpowied$ Marty podobna jest do tej, jak( da! Piotr na trzykrotne pytanie 
„Szymonie, synu Jony, czy kochasz Mnie?” (zob. J 21, 15-17), poniewa% tak%e ona 
nie odpowiada wprost na pytanie Chrystusa, ale uczciwie wyznaje to, co by!a w 
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stanie na Jego temat powiedzie&: „Tak, Panie! Ja mocno wierz", %e' Ty jest Mesjasz, 
Syn Bo%y, który mia! przyj'& na 'wiat”.

A zatem, w jaki sposób mo%emy potwierdzi& – mówi" to do nas – jak mo-
%emy potwierdzi& i pochwyci&  Chrystusa? W jaki sposób mo%emy  prze%y& realne 
do'wiadczenie prawdy, owej prawdy, któr( wyra%a Chrystus, kiedy stwierdza: „Ja 
jestem zmartwychwstaniem i %yciem. Kto we Mnie wierzy, cho&by i umar!, %y& 
b"dzie. Ka%dy, kto %yje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. St(d te% to jest 
jedyne stwierdzenie w pe!ni pasuj(ce do naszego %ycia jako potwierdzenie Jego 
obiektywnej obecno'ci w rzeczywisto'ci.

Zaczynam do'wiadcza& tej obiektywnej obecno'ci poprzez nowy os(d wów-
czas, kiedy rozpoznaj" t" obiektywno'& Jego obecno'ci jako prawdziwsz( nawet 
od moich my'li i mojego os(du. Uznaj" J( i pragn" by& przez ni( coraz bardziej 
zafascynowany i poci(gni"ty, czyni(c j( w!a'ciw( racj( %ycia. 

I ta obiektywno'& obecno'ci Chrystusa, która wówczas stan"!a przed Mart(, 
nam jest podarowana w obecno'ci o+ary Chrystusa w Eucharystii. A jedynie mo%-
liw( nasz( odpowiedzi( na t" O+ar" jest to, co 'w. Karol Boromeusz nazywa! „po-
'wi"ceniem woli”187. Jedynie takie po'wi"cenie naszej woli sytuuje nas w bardziej 
poprawnej pozycji do prawdziwego rozpoznania naszej historii, by coraz bardziej 
oprze& si" na inicjatywie Kogo' Innego. Lecz s!owo „o+ara” ma znaczenie, które 
tradycyjnie jest t!umaczone jako sacrum facere, czyli u'wi"canie czego'. Tak wi"c 
o+ara nie jest przede wszystkim utrat( czego', ale ukszta!towaniem czego' zgodnie 
z tym, czego chce Bóg. Po'wi"cenie naszej woli, zatem, nie jest przekre'leniem na-
szej woli, lecz uczynienie jej bardziej tak(, jak( chce Bóg. Nie jest to zatem strata, 
ale zysk, co wi"cej, jest to konieczny warunek, aby na nowo odzyska& siebie. I nie 
jest te% przypadkiem, %e to po'wi"cenie woli jest odnawiane za ka%dym razem, 
kiedy jeste'my na Eucharystii, poniewa% w niej zawiera si" owa trwa!o'&, to Jego 
%ycie dla nas Ska!(. 

Jedyn( zatem w!a'ciw( postaw( w nas, która temu odpowiada jest powierzenie 
Jemu, tej Jego obecno'ci obiektywnej i realnej – za ka%dym razem, w ka%dej oko-
liczno'ci – naszej wolno'ci, zawsze potrzebuj(cej nie tylko uzdrowienia, ale tak%e 
bycia karmion( i wzmacnian(, aby wzrasta& i dojrzewa& a% do wielko'ci cz!owieka 
doskona!ego, cz!owieka w Chrystusie.

187  Zob. Karol Boromeusz, Modlitwy, Edizioni O.R., Mediolan 1984, s. 20-21: „Wyra%amy skruch", Panie, 
za nasze zachowanie i chcemy to naprawi&. Prosimy o przebaczenie tych wszystkich, których obrazili'my i 
padamy im do stóp, aby je uzyska&; a je'li kto' nies!usznie si" na nas rozgniewa!, wywo!uj(c w nas gniew 
poprzez s!owa i czyny, my z mi!o'ci do Ciebie, Panie, teraz szczerze mu to wybaczamy. I tak pogodzeni  
wracamy do Twego o!tarza, aby z!o%y& Ci nasz( o+ar", po'wi#caj!c Tobie nasz! wol#, to, co mamy najdro%szego, 
po'wi#caj!c nasze serce, to, co najbardziej podoba si# Tobie. Z Twego 'wi"tego tronu, o Panie, racz przyj(& 
nasz( o+ar" i spójrz swym !askawym i mi!osiernym spojrzeniem na te dary, takimi jakimi s(, aby sta!y si" na 
zawsze Twoje. Chcemy ponownie powierzy& Tobie samych siebie, my, którzy jeste'my dzie!em r(k Twoich; w 
%adnym bowiem miejscu, poza Twoimi d!o*mi, nie znajdziemy wi"kszego bezpiecze*stwa”.

Niedziela, rano
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P"d$my zatem, aby pochwyci& Chrystusa: nie jako obecno'& efemeryczn(, 
ulotn(, ale jako fundament naszego bycia sob(. P"d$my z nastawieniem, by Go 
pochwyci& ca!ym sob(, pragn(c, aby dojrzewaj(ca wiara coraz bardziej pokazywa!a 
nam, %e dla naszego %ycia wa%niejsze jest pok!adanie ufno'ci w Jego bycie, w Jego 
or"dziu, w Jego wydarzaniu si" w rzeczywisto'ci ni% w naszych z!udnych wyobra-
%eniach.

Tylko w ten sposób osi(gniemy %ycie, którym b"dziemy mogli 'wiadczy& o 
tym, czego'my najpierw sami do'wiadczyli.
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Najdro%si,
„W biegu, aby Go pochwyci&” (por. Flp 3, 12), wyra%a najpe!niej dynamizm 

%ycia chrze'cija*skiego. 
Obraz ten wyra%a mi!o'& do Chrystusa, zdoln( zdecydowanie ukierunkowa& 

nasze pragnienie. W przeciwie*stwie do panuj(cej mentalno'ci, która oddziela 
mi!o'& od pragnienia, przeciwstawiaj(c jedno drugiemu, przy wzajemnym ich 
wykluczaniu, Jezus, odwieczny Bóg, wkroczy! w czas, !(cz(c oba te czynniki. To 
budzi w chrze'cijaninie zdolno'& „na zawsze”, która nie boi si" o+ary, które nie 
przeciwstawia sobie pragnienia i zadania. Co wi"cej, bieg okre'la ow( zdolno'& 
do zachowania dystansu, który pozwala pochwyci& w codzienno'ci Jezusa, Umi-
!owanego.

„Posiadania z dystansem” uczy! nas s!uga Bo%y ksi(dz Luigi Giussani, kiedy 
mówi! o nierozerwalno'ci ma!%e*stwa i o dziewictwie, aby królestwo Bo%e mog!o 
si" potwierdza& jako pocz(tkowe i wci(% obecne do'wiadczenie w naszym %yciu i 
w %yciu Ko'cio!a.

Prosz(c ka%dego z was o modlitw", zapewniam was o mojej osobistej pami"ci 
w intencji tych Rekolekcji i z serca Wam b!ogos!awi".

JE Kardyna$ Angelo Scola  
Arcybiskup Mediolanu

Najdro%szy ksi"%e Juliánie,
nie mog(c uczestniczy& w Rekolekcjach Bractwa Comunione e Liberazione 

!(cz" si" z wami wszystkimi w tym czasie !aski, w którym Pan idzie przed nami, 
aby'my mogli s!ucha& g!osu Ducha i asymilowa& charyzmat ksi"dza Giussaniego, 
aby zara%a& „rado'ci( Ewangelii” ludzi bliskich i dalekich. 

W tym czasie !aski, naznaczonym ponty+katem papie%a Franciszka i kano-
nizacj( dwóch Najwy%szych Pasterzy, które poruszy!y dog!"bnie %ycie Ko'cio!a i 
zapowiedzia!y jego g!"bok( odnow", Rekolekcje s( okazj(, aby  wci(% na nowo 
stawia& w centrum osob" zbawion(  przez Chrystusa i wspieran( przez komuni" 
Ko'cio!a w celu wyzwolenia 'wiata.

„W biegu, aby Go pochwyci&”: oto poruszenie mojego „ja”, pochwyconego 
przez Chrystusa i nastawionego na g!oszenie Jego imienia poprzez 'wiadectwo 
misji na naszych peryferiach. Widz", jakie to jest pilne w mojej diecezji Taranto, 
gdzie wielu oczekuje od Ko'cio!a 'wiat!a i prawdziwej nadziei w trudnej rzeczywi-
sto'ci naznaczonej ró%nymi kon.iktami. Do'wiadczenie Ruchu daje mi serce, aby 
by& blisko ludzi, jak ksi(dz Giussani by! blisko nas z mi!o'ci( i z os(dem, oraz jak 
ty nas tego uczysz przez prowadzenie Ruchu.
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Ksi"%e Juliánie, korzystam z okazji, by pogratulowa& ci reelekcji na  odpowie-
dzialnego za Bractwo Comunione e Liberazione oraz zapewniam o mojej modli-
twie za ciebie i za ca!y Ruch. W ci(gu moich 27 lat pracy na misji w Brazylii, w 
Ameryce #aci*skiej, i w tych latach s!u%by dla Ko'cio!a we W!oszech, do'wiad-
czy!em jak wielk( !ask( jest ten charyzmat dla 'wiata, w s!u%bie Ko'cio!owi, a 
szczególnie Ojcu )wi"temu. 

Wszystkch ogarniam serdecznym u'ciskiem i b!ogos!awi" w Panu. 
JE Biskup Filippo Santoro 
Arcybiskup Taranto

Najdro%szy Ksi"%e Juliánie, 
uczestnicz" tak jak mog" w tym wielkim wydarzeniu Rekolekcji, któremu %ycz" 

wielkiego sukcesu dla prawdy %ycia wiar( tysi(com osób, które w nich uczestnicz(. 
Wiele lat temu, kiedy przeczyta!em ksi"dzu Giussaniemu fragment  jednego z 

wielkich przemówie* Jana Paw!a II w 1980 r., w którym mówi!: „[...] jest pewne 
prawdziwe wyzwanie, z którym Ko'ció! musi si" zmierzy& i ogromne zadanie, 
które musi zrealizowa&, do czego jednak potrzebuje on wspó!pracy wszystkich 
swoich dzieci: tym zadaniem jest uczyni& na nowo wiar" now( kultur( w ró%nych 
przestrzeniach kulturalnych naszego czasu, na nowo uciele'ni& warto'ci chrze'ci-
ja*skiego humanizmu”.

Ksi(dz Giussani powiedzia! mi wówczas: pomó%my temu wielkiemu cz!owie-
kowi, oddajmy wszystkie nasze si!y, inteligencj", serce, mi!o'&, aby ten jego projekt 
móg! zosta& zrealizowany. 

Dzisiaj, tak jak wówczas, prawda naszego do'wiadczenia wiary, ciep!o naszej 
mi!osiernej mi!o'ci oraz poryw naszej misji s( wezwane, by wnie'& znacz(cy wk!ad 
w %ycie Ko'cio!a, który prze%ywa obecnie zarówno tragiczny, jak i podnosz(cy na 
duchu moment. 

Zachowuj" w moim sercu ka%dego z was, jak to czyni" od ponad 50 lat. 
Z serca wam wszystkim b!ogos!awi". 
JE Biskup Luigi Negri
Arcybiskup Ferrary-Comacchio
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Jego "wi!tobliwo'& Franciszek

Wasza )wi(tobliwo'&, Jego pozdrowienia i b!ogos!awie*stwo, przekazane nam 
przez kardyna!a Parolina podczas celebracji eucharystycznej, nape!ni!o rado'ci( i 
wdzi"czno'ci( serca 24.000 cz!onków Bractwa Comunione e Liberazione zgroma-
dzonych w Rimini na dorocznych Rekolekcjach oraz kilka tysi"cy innych !(cz(-
cych si" drog( satelitarn( w 17 krajach.

Te dni zosta!y naznaczone Twoim, Ojcze )wi"ty, przywo!aniem do tego, co jest 
«najistotniejsze, czyli do Jezusa Chrystusa», wskazuj(c nam nieustannie metod": 
«w przekonaniu, na podstawie w!asnego do'wiadczenia, %e nie jest  tym samym 
pozna& Jezusa lub Go nie zna&; pod(%a& z Nim lub kroczy& po omacku».

Historia ksi"dza Giussaniego przywo!uje nas do tego, %e wiara jest rozpozna-
waniem Obecno'ci odpowiedniej wobec wymogów %ycia: wzrastanie w blisko'ci z 
Chrystusem pozwala nam dzisiaj %y& na wszystkich peryferiach egzystencji. Nato-
miast Jan i Andrzej, Piotr, Zacheusz, Samarytanka wskazuj( nam drog" ku dojrza-
!o'ci: «Na'ladowanie Jezusa pozwala nam poznawa& Go» oraz pokonywa& t" egzy-
stencjaln( niepewno'&, która ka%e nam poklada& nadziej" w naszych dzia!aniach.

W obliczu wyzwa* codziennych okoliczno'ci pog!"bili'my nasz( 'wiadomo'&, 
%e aby naprawd" pozna& Chrystusa, jak to powiedzia!e' Ojcze )wi"ty, «nie wy-
starcza to, czego nauczyli'my si" na katechezie», ale «konieczne jest przemierzenie 
drogi, jak( przeszed! Piotr”, nastawieni na bieg, aby Go pochwyci&.

Bardziej 'wiadomi tego, %e Ruch kroczy wy!(cznie dzi"ki mi!o'ci do Chrystusa 
i temu, %e «osoba odnajduje sam( siebie w %ywym spotkaniu», na nowo powie-
rzamy Jego d!oniom, Ojcze )wi"ty, wszystkich nas i nasze wspólnoty, z modlitw( 
b"d(c( b!aganiem, pewnym mi!osiernej odpowiedzi» (ksi(dz Giussani). 

W dniach Rekolekcji odkryli'my na nowo, %e «ukazanie racji wiary ozna-
cza coraz pe!niejsze, coraz trafniejsze i bardziej wszechstronne opisanie skutków 
obecno'ci Chrystusa w %yciu Ko'cio!a w pe!ni jego autentyczno'ci, której ‘strze%e’ 
rzymski papie%» (ksi(dz Giussani). Dlatego b!agamy Matk" Bo%(, aby odnawia!a 
w Tobie Ojcze )wi"ty budzenie si" ka%dego dnia do'wiadczenia tego synostwa, 
które rodzi nowe %ycie w rado'ci, jak to widzimy %e si" dzieje w ka%dym Twoim 
ge'cie i s!owie”. 

Ks. Julián Carrón
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Jego "wi!tobliwo'& papie%-senior Benedykt XVI
 
Ojcze )wi"ty, 
z Rimini, gdzie prze%ywali'my Rekolekcje Bractwa Comunione e Liberazione, 

chcemy zapewni&, i% modlili'my si" za osob" Waszej )wi(tobliwo'ci, wdzi"czni 
Panu Bogu za to bycie dla nas wiarygodnym 'wiadkiem tego zdania, które wy-
brali'my jako tytu! tego naszego zgromadzenia: spotkania: „W biegu, aby Go po-
chwyci&”. 

Niech Matka Bo%a nape!nia pogod( ducha ka%dy dzie* w"drówki cz!owieka 
pochwyconego przez Chrystusa. Prosz" pami"ta& o nas w swoich modlitwach, 
upraszaj(c 'wi"to'& dla ka%dego z nas w wierno'ci charyzmatowi ksi"dza Giussa-
niego i krocz(c za papie%em Franciszkiem na drodze do przeznaczenia.

Ks. Julián Carrón

Jego Eminencja kardyna$ Angelo Bagnasco
Przewodnicz!cy Konferencji Episkopatu W$och

Najdro%szy Ksi"%e Kardynale,
24.000 cz!onków Bractwa Comunione e Liberazione zgromadzonych w Ri-

mini oraz kilka tysi"cy !(cz(cych si" drog( satelitarn( w 17 krajach, z wol( krocze-
nia za papie%em Franciszkiem, który prowadzi nas do rozpoznawania Chrystusa, 
powróci do swych domów z pragnieniem, by czyni& widocznym, to co istotne, 
czyli Jezusa Chrystusa, który jako jedyny „odpowiada na niesko*czon( t"sknot", 
jaka go'ci w ka%dym sercu ludzkim” (Evangelii gaudium).

Ks. Julián Carrón

Jego Eminencja kardyna$ Stanis$aw Ry$ko
Przewodnicz!cy Papieskiej Rady do Spraw "wieckich 

24.000 cz!onków Bractwa Comunione e Liberazione zgromadzonych w Ri-
mini oraz kilka tysi"cy !(cz(cych si" drog( satelitarn( w 17 krajach potwierdzaj( 
wol" zaanga%owania w kroczeniu za Chrystusem, %yj(c „stale ponawianym w!a-
snym do'wiadczeniem rado'ci z Jego przyja$ni i Jego or"dzia” (Evangelii gaudium). 
Wierno'& charyzmatowi ksi"dza Giussaniego i Ojcu )wi"temu Franciszkowi 
umacniaj( nas w próbie czynienia widocznym tego, co istotne, czyli Jezusa, który 
wspiera nas w codziennym trudzie %ycia.

Ks. Julián Carrón
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Jego Eminencja kardyna$ Angelo Scola
Arcybiskup Mediolanu

Najdro%szy Angelo,
dzi"kuj" za twoje przes!anie. W tych dniach Rekolekcji mogli'my na nowo 

do'wiadczy&, %e „nie jest tym samym pozna& Jezusa lub Go nie zna&” (Evangelii 
gaudium). Przy ca!ej naszej krucho'ci, p"dzimy, aby Go pochwyci&. Pro' Matk" 
Bo%( z Caravaggio, aby zachowywa!a ka%dego z nas w wierno'ci charyzmatowi 
ksi"dza Giussaniego, w kroczeniu za papie%em Franciszkiem, aby nasze %ycie by!o 
zawsze „'wiadectwem i opowiadaniem” wobec wszystkich o tym, co istotne, czyli 
o Chrystusie – %yciu naszego %ycia”.

Ks. Julián Carrón

Jego Ekscelencja Biskup Filippo Santoro
Arcybiskup Taranto

Najdro%szy Filipie,
dzi"kujemy ci za to, co nam napisa!e'. W trakcie Rekolekcji pami"tali'my o 

charyzmacie w naszym %yciu, którego wierno'& wyra%a si" staraniem czynienia 
wiary czym' osobistym, do czego zaprasza nas papie% Franciszek, aby tak jak on, 
biec, aby Go pochwyci& i aby w ten sposób sta& si" towarzyszami drogi w w"-
drówce ku przeznaczeniu dla naszych braci w cz!owiecze*stwie.

Ks. Julián Carrón

Jego Ekscelencja Biskup Luigi Negri
Arcybiskup Ferrary-Comacchio

Najdro%szy Luigi, 
jeste'my ci wdzi"czni za twoje przes!anie, które zosta!o przyj"te w tych dniach 

Rekolekcji jako pragnienie, by uczyni& naszym zaproszenie ksi"dza Giussaniego 
do personalizacji wiary, tak aby ona sta!a si" systematycznym i krytycznym os(-
dem rzeczywisto'ci, by móc odpowiedzie& na misyjne wezwanie papie%a Fran-
ciszka, daj(c 'wiadectwo temu, co istotne czyli Jezusowi Chrystusowi.

Ks. Julián Carrón

Telegramy wys$ane
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SZTUKA W NASZYM TOWARZYSTWIE

Pod redakcj! Sandro Chierici
(Przewodnik do obrazów zaczerpni#tych z Historii sztuki, przy akompaniamencie utworów muzyki klasycz-
nej, na wej'cie i przy wyj'ciu)

Obrazy nale%( do cyklu fresków malowanych przez Giotta w latach 1303-1305 
w kaplicy Scrovegnich (Matki Bo%ej Mi!osierdzia) w Padwie. Poprzez sta!e od-
niesienie do spojrze* osób, b"d(cym motywem przewodnim ca!ej jego malarskiej 
narracji, Giotto zaprasza ka%dego z nas do krzy%owania w!asnego spojrzenia ze 
spojrzeniem Chrystusa, by nauczy& si" takiego sposobu patrzenia na rzeczywisto'&, 
w jaki On patrzy na nas.

1 Sklepienie niebieskie, gwiazdy (fragment)
2 Zbiór gwiezdny z medalionami: Chrystus (s!o*ce), Maryja (ksi"%yc) i 

o'miu proroków (planety)
3 Medalion z Chrystusem b!ogos!awi(cym 
4 Medalion Maryi z Dzieci(tkiem
5 #uk nad o!tarzem: Anio! ze sceny zwiastowania 
6 #uk nad o!tarzem: Maryja w scenie zwiastowania
7-8 Nawiedzenie, ca!o'& i fragment
9-10 Narodzenie Pa*skie, ca!o'& i fragment
11-12 Pok!on Trzech Króli, ca!o'& i fragmenty
13-14 O+arowanie w 'wi(tyni, ca!o'& i fragment
15-16 Ucieczka do Egiptu, ca!o'& i fragment
17-19 Rze$ niewini(tek, ca!o'& i fragment
20 Jezus w'ród uczonych w Pi'mie w 'wi(tyni
21-22  Chrzest Jezusa w Jordanie, ca!o'& i fragment
23-24 Wesele w Kanie Galilejskiej, ca!o'& i fragment
25-27 Wskrzeszenie #azarza, ca!o'& i fragment
28-29 Wjazd do Jerozolimy, ca!o'& i fragment
30 Wyp"dzenie kupców ze 'wi(tyni
31 Zdrada Judasza
32-33 Ostatnia Wieczerza, ca!o'& i fragment
34-36 Umywanie stóp, ca!o'& i fragment
37-38 Poca!unek Judasza, ca!o'& i fragment
39 Jezus przed Kajfaszem
40 Chrystus wyszydzony
41 Droga na Kalwari"
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42 Ukrzy%owanie
43-44 Op!akiwanie martwego Chrystusa, ca!o'& i fragment
45-46 Noli me tangere [Nie dotykaj Mnie], ca!o'& i fragment
47-48 Wniebowst(pienie, ca!o'& i fragment
49-50 Zes!ania Ducha )wi"tego, ca!o'& i fragment
51 S(d Ostateczny, ca!o'&
52 S(d Ostateczny, fragment: Chrystus-S"dzia
53 S(d Ostateczny, fragment: aposto!owie na tronach
54-55 S(d Ostateczny , fragment: anio!owie
56 S(d Ostateczny, fragment: anio! na niebie 
57 S(d Ostateczny, fragment: piek!o
58-59 S(d Ostateczny, fragment: wybrani 
60 Enrico Scrovegni o+aruje Kaplic" Maryi
61 Kwitn(ce ga!"zie, fragment
62 #uk triumfalny nad absyd(: Chrystus na tronie w'ród anio!ów
63 #uk triumfalny nad absyd(: Chrystus na tronie (szczegó!)

Sztuka w naszym towarzystwie
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