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21. Powiew pewnej inności
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«“Fakt” nie musi być czymś sensacyjnym, aby rzucić wyzwanie mentalności wszystkich. 
Potęga faktu, tego konkretnego, nie zależy od jego sensacyjności. Może to być zaledwie 
tchnienie, ale jest to tchnienie, w którym występuje odmienność, przyciągająca niczym 
magnes».

(J. Carrón, Czy jest nadzieja? Fascynacja odkryciem, Wydawnictwo i Drukarnia 
Świętego Krzyża, Opole 2021, s. 79)

Proponujemy dwa dokumenty w związku z powyższym:

1. TA CHWILA ŻYCIA, list podpisany, 24.01.2022

2. «Tego wieczoru, po raz pierwszy od jakiegoś czasu, brałam udział w spotkaniu Szkoły 
Wspólnoty online, ponieważ czułam, że jest mi to potrzebne. Dzisiaj po południu, 
kiedy uczyłam się i rozmawiałam z moją mamą o tym, jak trudnym jest ten ostatni 
czas z odpytywaniem i sprawdzianami z powodu zbliżającego się końca semestru, 
moja mama, która nie należy do ruchu, w pewnym momencie mówi: „ Dziś wieczo-
rem uczestnicz w spotkaniu GS i zapytaj się ich , jak oni stawiają temu czoła, w tym 
okresie!”. I tak zrobiłam. Fakt, że moja mama poradziła mi, bym porozmawiała o 
tym z osobami z GS spowodował, że zaniemówiłam, ponieważ ona widziała w mo-
ich oczach, kiedy wracałam do domu ze spotkań, jak bardzo jestem zadowolona z 
życia tym doświadczeniem. Skoro ona zauważyła to patrząc z zewnątrz, to znaczy, że 
uczestniczenie w Szkole Wspólnoty pomagało i pomaga mi nadal, że zmienia mnie 
bardzo w tym okresie, tak dla mnie trudnym, kiedy czuję się coraz bardziej samotna, 
coraz bardziej zestresowana i przygnębiona. Ja również zdałam sobie sprawę, że nie 
jestem sama, i że wszyscy mają trudności, ale oni starają się nadać sens trudowi, który 
ponoszą, każdy z nich stara się dostrzec coś pięknego w tym, czego się uczą i w trudzie 
uczenia się, jak również w codzienności pozaszkolnej.»

(List podpisany)

Przez jakie fakty (przez jakie „tchnienia”) zostałeś uderzony, lub przywołany w 
tym tygodniu?

Przypominamy o możliwości wysyłania pytań i świadectw na stronę
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/

„CZY JEST NADZIEJA? FASCYNACJA ODKRYCIEM”

https://pl.clonline.org/nowo%C5%9Bci/listy/2022/01/24/ta-chwila-%C5%BCycia
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/

