
26 lutego 2021 

 

Najdroższy Przyjacielu, najdroższa Przyjaciółko, 

 

tkwiąc wciąż w historii, która wbrew wszelkim wyobrażeniom okazała się tak wielka i 

bogata w konsekwencje, aby przygotować się do Triduum GS, chcielibyśmy skupić się na 

doświadczeniu zdobytym w ostatnich miesiącach: na odkryciach, pytaniach, intuicjach, 

trudach. 

 

W naszym życiu zmieniło się wiele nawyków: zdalne nauczanie, relacje rodzinne, 

spotykanie się z przyjaciółmi, Szkoła Wspólnoty oraz wyczekiwane zwykle spotkania GS 

(Triduum, wakacje), aktywność sportowa. Być może właściwiej byłoby stwierdzić, że 

zmieniły się nie tylko niektóre aspekty życia, ale sama idea „życia”, którą mieliśmy w 

głowach. 

 

Jeśli prawdą jest, że nie zostały nam oszczędzone ważne ofiary – których chętnie 

byśmy uniknęli – to równie prawdziwe jest to, że w tym „tasowaniu kart” znalazło się także 

miejsce na odkrywanie nowych dróg i podejmowanie nieznanych dotąd działań. Wystarczy 

pomyśleć między innymi o świadectwach napływających drogą online z Włoch i z całego 

świata (Hiszpanii, Ugandy, Kamerunu), proponowanych wszystkim przez przyjaciół z 

różnych wspólnot, albo też o chłopakach i dziewczynach, którzy w obliczu wyzwania 

zdalnego nauczania wymyślali momenty pracy współdzielone ze swoimi kolegami z klasy 

(dalsze lub bliższe doświadczeniu GS). 

 

Ta sytuacja, zanim jeszcze pobudziła naszą kreatywność, wydobyła na powierzchnię – 

i nadal to robi – zasadnicze życiowe kwestie: dlaczego istnieję? Na co warto przeznaczać 

energię? Te tak bardzo konkretne pytania stanowią DNA naszego największego 

sprzymierzeńca – naszego serca – z którym możemy stawiać czoła przygodzie życia. 

Ale oprócz tego, że Tajemnica daje nam serce, stała się Ona obecna w naszych dniach 

za pośrednictwem daru towarzystwa przyjaciół – przybytku – z którym możemy współdzielić 

każdy krok stawiany w życiu, nie będąc pozostawionymi samymi pośród naszych myśli. W 

ten sposób możemy rozpoznać w naszym doświadczeniu zwycięstwo Życia nad śmiercią. 

 



W świetle całego doświadczenia przeżywanego w tych miesiącach oraz drogi 

przebytej z GS – Dnia Inauguracji Roku, Szkoły Wspólnoty, lokalnych inicjatyw – 

chcielibyśmy zaprosić cię na Triduum GS, które w tym roku odbędzie się online w dniach 1–

3 kwietnia 2021 roku, współdzieląc z tobą te oto pytania: 

 

Czego dowiedziałeś się o sobie w tym roku? 

Czy spotkałeś nadzieję dla swojego życia? 

 

Możesz przesłać swój list (osobiste świadectwa, teksty, piosenki, przykłady z seriali 

telewizyjnych) za pośrednictwem odpowiedniej strony internetowej, wybierając wydarzenie 

„Preparazione Triduo GS” [Przygotowanie Triduum GS], do piątku 19 marca. 

 

Serdeczne pozdrowienia, 

 

ks. Andrea Mencarelli 

Francesco Barberis 

 

https://eventi.comunioneliberazione.org/GSContributi/

