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13. „Wydaje się nam to 
niemożliwe, ale gdyby się 
wydarzyło?”

2021-2022

Jeden z was pisze:

„Czuję potrzebę kochania i bycia kochanym przez kogoś, potrzebę współdzielenia tego, 
co mi się przydarza. Często odczuwam silny brak osoby, o której wiem, że istnieje, ale nie 
wiem, kim ona jest. Wszystko staje się nudą lub niespełnieniem: pójście do szkoły, wyj-
ście z przyjaciółmi, pójście do domu przyjaciela lub wyjście w sobotni wieczór; w każdej 
rzeczy odczuwam niekompletność i silne pragnienie robienia tych samych rzeczy, ale z 
osobą, której nie znajduję. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy wieczorem prze-
chadzam się promenadą: wśród drzew, zatopiony w światłach ulicznych latarni, z wiatrem 
próbującym wyszeptać mi coś, czego nie rozumiem, i nad tym morzem, które sugeruje mi 
to nieskończone pragnienie kochania i bycia kochanym. Jak bardzo bym chciał móc iść 
tą samą drogą, zanurzyć się w tym samym świetle, co uliczne latarnie, i obserwować to 
samo morze z ukochaną osobą obok mnie. Jak długo będę musiał patrzeć na te światła i to 
morze, czując brak, nieobecność i niekompletność tej miłości, tej osoby, której nie ma?”.

„Często wydaje nam się, że bycie otwartym, dyspozycyjnym nic nie znaczy, tymczasem 
jest to podstawowa sprawa, tak bardzo, że właśnie z tego powodu Jezus mówi: «Błogo-
sławieni ubodzy w duchu, albowiem [tylko] do nich należy królestwo niebieskie». To 
znaczy: trzeba, by to, co może wypełnić oczekiwanie serca, znalazło w nas otwartość, dys-
pozycyjność, by pozwolić mu wejść, «szczelinę», przez którą może wniknąć jego światło.
Wydaje nam się to niemożliwe – powiedziałem. A co jeśliby się tak stało? Jeślibyśmy Go 
spotkali? Jeśliby przyszedł nas szukać? […] Gdyby wydarzyło się nieprzewidziane, po-
trzebna byłaby jeszcze jakaś ostateczna dyspozycyjność, lojalność”.

(J. Carrón, Czy jest nadzieja? Fascynacja odkryciem, Wydawnictwo i Drukarnia 
Świętego Krzyża, Opole 2021, s. 65–66).

Kiedy zdarzyło ci się zauważyć, że jesteś otwarty i dyspozycyjny?

Przypominamy, że pytania i świadectwa można przysyłać za pośrednictwem strony
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