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27. «Wstrząs»

2021-2022

«Znakiem spełnienia obietnicy jest wstrząs, kontruderzenie wywołane przez zdarzenie. To wła-
śnie przydarzyło się Elżbiecie: gdy tylko „usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzie-
ciątko w jej łonie” (Łk 1,41). Ten sam wstrząs przeżyli Jan i Andrzej, którzy po tym, jak natknęli 
się na Jezusa i spędzili z Nim całe popołudnie, mówią wszystkim: „Spotkaliśmy Mesjasza!”. 
Tego samego wstrząsu doznał Azurmendi: „Nie spodziewałem się, że spotkam cokolwiek z tych 
rzeczy w moim życiu. Była to wielka niespodzianka. Coś zupełnie niezwykłego. […] Stopnio-
wo ogarniał mnie zachwyt”. Wstrząs jest oznaką ponownego zaistnienia tego wydarzenia.
Zatem mogę rozpoznać Boga obecnego w pewnych obecnościach, tak jak Elżbieta rozpo-
znała Jezusa w łonie Maryi, ze względu na odpowiedniość z sercem, z moim człowieczeń-
stwem, której doświadczam w spotkaniu z nim i która przejawia się we „wstrząsie”. A we-
ryfikacja tego spotkania polega na uznaniu jego zdolności do wprowadzenia mnie w całość 
rzeczywistości, do sprawdzenia, że stawiam czoła każdej sytuacji, że rzucam wyzwanie 
każdej okoliczności. 
„Chrystus przyniósł wszelką nowość, przynosząc siebie” – mówi święty Ireneusz – przy-
niósł nowość wszystkiego. Czego musieli doświadczyć pierwsi chrześcijanie, aby móc opi-
sać Chrystusa w taki sposób!».

(J. Carrón, Czy jest nadzieja? Fascynacja odkryciem, 
Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża, Opole 2021, s. 87-88)

Polecamy ci lekturę świadectwa Agnese: Rimini. „Nieusuwalny znak”, clonline.org

W związku ze zbliżającym się spotkaniem z Papieżem, proponujemy lekturę tego krótkiego wpisu:
«Powód, dla którego zdecydowałam się odpowiedzieć na zaproszenie Papieża do Rzymu, 
ma swoje źródło w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło: we wspólnocie tworzonej przez 
osoby, którym ufam, a które do tej pory nigdy mnie nie zawiodły, nie zdradziły.
Skoro czuję się tu dobrze, to musi tu być obecna prawda.
Pragnę iść w głąb tej fascynacji, zainteresowania tak drogim dla mnie miejscem.
Ks. Giussani w tekście Il senso di Dio e l’uomo moderno [Zmysł Boga i człowieka współcze-
snego], przedstawia nam postać papieża, jako ziemskiego „gwaranta” faktu chrześcijańskiego.
Skoro więc doświadczenie, które spotkałam, jest prawdziwe, chcę iść w głąb niego i zapro-
szenie papieża jest właśnie taką okazją. Przeczuwam, że znaczenie doświadczenia, którym 
teraz żyję w GS, jest tylko cząstką czegoś o wiele większego. Papież skierował to zaprosze-
nie do wielu młodych ludzi - spotkamy młodych ludzi z całych Włoch zadających sobie te 
same pytania i żyjących w tej samej jednoczącej nas rzeczywistości.
Takie doświadczenie poszerza mój horyzont, uświadamiając mi jego uniwersalne znaczenie.

List podpisany

Które fakty, przykłady możesz współdzielić ze swoimi przyjaciółmi właśnie w kontek-
ście wypełniania się obietnicy?

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