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Citta del Vaticano 

Z okazji Rekolekcji Bractwa Comunione e Liberazione 
w Rimini, podejmujących temat: „Choć nadal żyję w 
ciele, żyję wiarą w Syna Bożego", Jego Świątobliwość 
zwraca się do Waszej Eminencji z prośbą o przekazanie 
organizatorom i uczestnikom swoich najserdeczniej-
szych pozdrowień. Wyrażając radość z powodu tej 
opatrznościowej inicjatywy, życzy, aby one przyczyniły 
się do odnowienia przylgnięcia do Chrystusa i do jesz-
cze większego zaangażowania na rzecz świadectwa da-
wanego Ewangelii. Wyprasza ponadto obfite łaski nie-
bieskie oraz z serca udziela zarówno Waszej Eminencji, 
który przewodniczy Celebracji eucharystycznej, jak i 
wszystkim uczestnikom, swego Apostolskiego Błogosła-
wieństwa. 

Kardynał Angelo Sodano 
Sekretarz Stanu 



Piątek 3 maja, wieczorem 
SŁOWO POWITANIA 

Na wejście i wyjście: 

Johannes Brahms, Symfonia nr 4 in mi minore, op. 98, 

Riccardo Muti - Orkiestra Filadelfijska 

„Spirto Gentil", Philips 

Ks. Pino (Stefano Alberto). W imieniu każdego z w a s pragnę pozdrowić na-

szych przyjaciół, którzy w osiemnastu Krajach łączą się teraz razem z nami, oraz z 

tych wszystkich, którzy w najbliższych tygodniach będą przeżywać te Rekolekcje 

w kolejnych trzydziestu sześciu Krajach. 

Bycie w tak wielkim środowisku, które nawet na rzut oka jes t niesamowite, nie 

może sprawić, byśmy zapomnieli, iż w tej chwili każdy z nas osobiście staje w ob-

liczu s w e g o Przeznaczenia; co więcej, to nasze zgromadzenie jes t właśnie pomy-

ślane j a k o pomoc, by każdy z nas mógł stanąć wobec tej Obecności, której każdy z 

nas z wolnością oddaje s w o j e życie. 

Rozpoczniemy ten gest od Mszy Św., prosząc w niej Ducha Świętego, aby odsu-

nął od nas możl iwe kalkulacje, ewentualną powierzchowność lub rozproszenie, 

czyli wszys tko to, co może być obce prawdzie naszego serca. 

Błagajmy Ducha Chrystusowego, by uczynił nas czujnymi, tzn. prawdziwymi i 

szczerymi, w oczekiwaniu na nowość, która ob jawia się w naszym życiu. 

Powstańmy. 

Przybądź Duchu Święty 

MSZA ŚWIĘTA 

HOMILIA KS. LUIGI NEGRI 

Po całym świecie rozbrzmiewa słowo zbawienia, ż y w e słowo Boga, którym jest 
Chrystus, Zbawiciel człowieka, obecny tu i teraz w tajemnicy tej naszej kościelnej 
komunii. Rozbrzmiewa ono w świecie, który jest naszym światem, w którym każ-
dego dnia na nowo doświadczamy, z jedne j strony, wielkości pragnień naszego ser-
ca, a z drugiej, ws tydl iwe j gotowości do zapominania o nich; w świecie serca, w 
którym zagnieżdżają się pewność i obawy, radości i bóle. Słowo, którym jest Chry-
stus, rozbrzmiewa w nim i powołuje nasze życie do zbawienia, do nowej godności, 
do nowej wolności, do nieśmiertelnej nadziei. 

Ale słowo Boże, słowo zbawienia rozbrzmiewa po całym świecie. Z jak im zdu-
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Piątek, wieczorem 

mieniem, z jaką niezmierną wdzięcznością wobec Boga, także w tym roku, uczest-

niczyliśmy w rozkwicie, w rozszerzaniu się tego samego wydarzenia, jakie dotknę-

ło nas, w miejscach i osobach, jakich nie braliśmy pod u w a g ę w otwartej przestrze-

ni świata, wszędzie tam, gdzie człowiek każdego dnia doświadcza, j ak wielka jes t 

moc ciemności. 

Słowo Boże, które - kilka lub wiele lat temu - powołało nas, zabrzmiało i nadal 

rozbrzmiewa w sercach wielu naszych braci i odkrywa możl iwość odpowiedniości, 

której sami nie zakładaliśmy, a do której my jes teśmy w y c h o w y w a n i i przez którą 

jes teśmy budowani. 

Tak więc słowo Boże rozbrzmiewa po całym świecie. Słowo zbawienia roz-

brzmiewa dziś w sposób niezwykle konkretny, bliski, w zaangażowaniu, jakie każ-

dy z nas podejmuje, dlatego że Filip i Jakub oraz ich pokolenie, w s z y s c y oni, pozo-

stali wierni przeżytemu spotkaniu, stali się jedno z o w y m wydarzeniem - j ak to 

przypomniał nam Ojciec Święty w Liście z okazji dwudziestolecia zatwierdzenia 

Bractwa 1 - byli tak zjednoczeni z tamtym zdarzeniem, iż sami stali się wydarze-

niem dla innych. 

Z powodu ta jemniczej i konkretnej zarazem tkanki Tradycj i chrześci jańskie j , 

dzięki owemu przechodzeniu, z pokolenia na pokolenie, Wiara, słowo zbawienia 

dziś wychodzi nam na spotkanie i ciągle na nowo je odnawia. Lecz spotyka nas 

także dlatego, że w charyzmacie ks. Giussaniego spotkaliśmy pewną formę życia 

chrześci jańskiego, formę wychowania naszej inteligencji, naszego serca i naszej 

woli, której to musimy pozostać wiernymi i stałymi, ponieważ tylko stałość naszej 

wierności, dzień po dniu, uczyni nas uczestnikami zbawienia, które zostało nam 

obiecane. To wielkie towarzystwo, w pełni sakramentalne, jes t miejscem nieustan-

nej, codziennej, dyskretnej, lecz także najbardziej wytrwałej pomocy, w podtrzy-

mywaniu nas w wierności tej formie, której zostaliśmy powierzeni 2. 

Słowo zbawienia, zatem, jest w tajemniczy, lecz rzeczywisty sposób, związane z 

formą charyzmatu ks. Giussaniego, do uczestnictwa w którym zostaliśmy powołani 

- bez najmniejszej zasługi z naszej strony i pomimo wszelkich naszych uchybień -

a który to charyzmat zagościł w sercu każdego z nas, ukazując nowe możliwości 

wzrostu i wielkości. 

Bądźmy zatem wierni, abyśmy mogli osiągnąć wielkość naszego życia, aby re-

alizowała się moralność naszej egzystencji, możl iwość działania zgodnego z nad-

zwycza jną obietnicą Pana („Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych 

dzieł, owszem, i większe od tych uczyni" 3): o w o działanie, skuteczność chrześci-

jańska, od dwóch tysięcy lat jest świadectwem, iż wydarzenie Chrystusa nie skoń-

czyło się, ale ogarnia świat i nawraca go mocą tej przemiany, którą On sam wzbu-

dza w sercu i w życiu ludzi. 

Pomagajmy sobie w byciu wiernymi, w tym powierzaniu się coraz bardziej świa-

domie i z wolnością charyzmatowi. A serce naszego życia niech wykrzyczy tego 
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Rekolekcje Bractwa 

wieczoru, głosem czystym i prostym: „Powtórz mi Panie słowo, przez które wzbu-

dziłeś we mnie nadzieję". I niech się tak stanie dla każdego z nas. 

WPROWADZENIE 

Ks. Pino. „Choć nadal ż y j ę w ciele, ż y j ę wiarą w Syna Bożego" 4 . Ż y j ą c w ciele, 

tzn. przeżywając okoliczności, jakimi ży ją wszyscy, wewnątrz tego drżenia, które 

rodzi się w sercu, kiedy mniej lub bardziej świadomie wypowiadamy słowo „ży-

cie": moje życie, życie tych, którzy są mi drodzy, życie tego, którego każdy z nas 

uznaje i traktuje j ak ojca, tego, który wprowadza nas w prawdziwe znaczenie rze-

czy; życie kogoś, kto cierpi i kogoś, kto ż y j e f i ienawiścią i niepewnością - j ak ży-

cie wielu przyjaciół w ziemi, w której Jezus narodził się, umarł i zmartwychwstał. 

Nie przybyl i śmy tu, aby celebrować jakiś obrzęd, aby poczuć się dobrze, przeby-

w a j ą c razem, nawet jeśl i nasze wspólne zgromadzenie wypełnia nasze serca drże-

niem oczekiwania, budzi w nich poczucie wielkości tego, co w naszym życiu wy-

darzyło s ię . J e s t e ś m y tu, a b y z d a ć s o b i e s p r a w ę , co z n a c z y ż y ć w c ie le , w 

konkrecie rzeczywistości, żyć spotkaniem, jakie nam się wydarzyło, a które przy-

czynia się do rozkwitu innego człowieczeństwa, pośród człowieczeństwa wszyst-

kich; nie czujemy się wcale lepsi, ale wiemy że jes teśmy inni: niesiemy bowiem w 

sobie pewna nowość. 

Ta chwila nie może być chwilą bierności [inercji], przeżytą tylko z tytułu naj-

pięknie jsze j nawet tradycji czy z przyzwycza jenia ; gest, który rozpoczynamy w 

tych godzinach zawiera się w pełni w horyzoncie zaproszenia, jakie ks. Giussani 

nie tak dawno w swoim Liście, będącym odpowiedzią na List Ojca Świętego, do 

nas skierował: „Otwiera się teraz przed nami nowy początek: pokazywać, ciągle na 

nowo ukazywać oczywistość prawdy tego, co zawsze głosiliśmy, postępując zgod-

nie z Tradycją Kościoła"5. 

Ta manifestacja nie może być tylko dyskursem czy serią definicji formalnie po-

prawnych, ale pozbawionych pasji, inteligencji, dramatyczności; nie może być je-

dynie serią z góry przesądzonych reguł, swoistą wystarczalnością, jaką nader czę-

sto zadowalamy się w celu przeżycia, i nigdy nie ryzykujemy, aby żyć prawdziwie. 

Co tak naprawdę dla mnie i dla ciebie znaczy żyć wiarą w Syna Bożego? Nie 

możemy założyć, że j u ż to wiemy, tak j a k b y całe to zamieszanie, które charaktery-

zuje naszą epokę, pozostawiło nas bez szwanku. Jak możemy utrzymywać, że choć 

ż y j e m y wewnątrz tego ogólnego kontekstu, jes teśmy wolni od j e g o oddziaływania? 

P r z y g o t o w u j ą c wspóln ie te Rekolekc je , ks. Giussani chciał, b y ś m y zwróci l i 

szczególną u w a g ę na pewien moment, p r z y j m u j ą c go j a k o zdecydowany punkt 

w y j ś c i a , w którym nabrzmiewa oczekiwanie naszej przemiany, realizacja naszej 

odpowiedzialności wobec całego piękna, wielkości, n o w e g o człowieczeństwa, ja-

kie nas dotyka: chodziło o podjęcie wyrażenia św. Pawła z p ierwszego Listu do 
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Piątek, wieczorem 

Koryntian: „Bóg jest wszys tk im we wszystk im" 6 . Taka świadomość powinna być 

czymś najbardziej bezpośrednim, wręcz najbardziej oczywis tym w ciągu naszego 

dnia, w naszym życiu; powinna być źródłem, zderzeniem związanym ze wstrząsem 

zaskoczenia, zdumienia, otwartości. A tymczasem jest prawdą, iż często uczestni-

czymy po prostu w powszechnej mentalności, być może w subtelny sposób, nie 

zdając sobie nawet z tego do końca sprawy, bez otwartego buntu, i nie wprost z 

woli popełnienia grzechu czy pragnienia zła, niemniej rozumiemy to wyrażenie 

„Bóg wszystkim we w s z y s t k i m " j ako coś abstrakcyjnego i odległego, praktycznie 

aż po j e g o negację. 

I prawdą jest, że jeśl i ta oczywistość staje się abstrakcyjna i odległa, to gubimy 

gdzieś o w o uderzenie uznanej i umiłowanej przez nas prawdy, ową atrakcyjność, 

która jes t w stanie związać nasze serce, przemienić naszą świadomość, poruszyć 

naszą wolność. 

Moi przyjaciele z Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie w tych dniach biorą 

udział w wakacjach połączonych ze studiowaniem, na które zapraszają wielu no-

wych studentów, z różnych wydziałów. Wcześnie j na Wydzia le Ekonomii byli oni 

protagonistami pewnych dyskus j i z różnymi młodymi ludźmi, spośród których je-

den zamierzał nawet - i prawie mu się to udało - zorganizować szczególnie wy-

myślną, nocną huczną imprezę. Na pytanie: „Czym jest dla ciebie chrześci jaństwo? 

- odpowiadał: Chrześci jaństwo jes t rezygnacją z człowieczeństwa, z czegoś dla 

człowieka interesującego, z tego, co budzi j e g o pragnienie, w perspektywie nagro-

dy w zaświatach, która nadejdzie później". Tymczasem został bardzo poruszony, 

niemalże pokonany, przez tę oczywistość, że znalazł się wśród studentów, wśród 

młodych ludzi, dla których nic, co ludzkie nie było obce, w życiu których Chrystus 

nie tylko, że nie przekreślał żadnego pragnienia, żadnego porywu serca, żadnego 

drżenia człowieczeństwa, ale je wypełnia, i to wcale nie gdzieś w zaświatach, ale tu 

i teraz! 

Nie możemy niczego z góry przekreślać, nie możemy nie dostrzegać faktu, że 

odpowiedzialność, o jaką prosi nas ks. Giussani, z powodu której prosi nas, b y ś m y 

błagali o większą jasność, często w nas słabnie zwycza jnie z powodu jak ie j ś po-

wierzchowności, która sprawia, iż o w o zdanie „Bóg wszystk im we w s z y s t k i m " nie 

wibruje w naszym życiu. 

Cała dramatyczność tej odpowiedzialności zaczyna się dla każdego z nas od roz-

poznania lub nie rozpoznania danej oczywistości w różnych momentach naszego 

dnia. Stąd też odpowiedzialność, tzn. dojrzałe posługiwanie się naszą świadomo-

ścią, naszą wolnością, naszym człowieczeństwem rozgrywa się j u ż teraz. Nie je-

stem jakąś jednostką zagubioną w wielkim tłumie, ale - pomimo moje j kruchości i 

moich ograniczeń - jes tem „ja" uderzonym [poruszonym], przez coś absolutnie no-

wego, na co moje „ja" czeka, by się wydarzyło. 

Każdy z nas, jak napisał nam ks. Giussani „jest odpowiedzialny za całe Bractwo, 
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Rekolekcje Bractwa 

w którym jest zanurzony, bez względu na stan, w jak im się znajduje: zdrowia czy 

w choroby, radości czy też próby" 7 . 

Temat wyznaczony przez tytułowe zdanie rekolekcji zostanie rozwinięty, z próbą 

także j e g o pogłębienia, przez medytacje poprowadzone przez Juliana Carrón i prze-

ze mnie: jutro rano zatrzymamy się nad tym, co to znaczy, że Chrystus nie jest ja-

kąś drogą, lecz jes t jedyną drogą; po południu natomiast, porównując nasze do-

świadczenie z faktem, że Chrystus w naszym życiu - ponieważ Go spotkaliśmy -

jes t początkiem końca, jest początkiem dokonującego się od zaraz spełnienia. 

Proszę was , aby ten gest rekolekcj i był rzeczywiśc ie dziełem każdego z nas, 

dziełem naszej świadomości i naszej wolności. 

Szczególnej w a s z e j uwadze polecam przede wszystk im sprawę milczenia, z ja-

kim będziemy wchodzić do salonu, opuszczać go oraz zachowywać podczas prze-

j a z d ó w autobusem. Nikt bowiem - jeśl i jes t szczery - nie może powiedzieć: „Już 

wiem, jak to jest, j u ż zrozumiałem. Już wiem, że mnie o to poprosisz". To nato-

miast jes t warunek, b y ś m y mogli zdać sobie sprawę, iż nasze życie jest naprawdę 

teraz relacją z obecnością Chrystusa. Pominięcie tego momentu oznaczałoby zre-

dukowanie powyższego gestu do jak iegoś czczego formalizmu - nie ośmielam się 

określić tego inaczej. 

Następnie zwracam wam u w a g ę na osobistą pracę nad lekcjami oraz na wspólną 

pracę podczas ju t rze j szego wieczornego spotkania w hotelach, aby w y d o b y ć te 

punkty, które od zaraz będą mogły stać się kryterium porównania z życiem, pogłę-

bienia lub okazją do wyjaśnienia czegoś. 

Zwracam także u w a g ę na sprawę porządku dnia, który nie jes t jedynie w y m o -

giem organizacyjnym, ale jest warunkiem objawienia się piękna tego gestu, a każ-

dy gest niesie z sobą konstytutywne wymiary właściwe ludzkiemu ja. A zatem, idź-

cie za - proszę w a s - z wielką gotowością i prostotą wobec wskazań sekretariatu, 

zarówno co do sposobu docierania i opuszczania Fiery (tzn. miejsca spotkań), j ak 

również we wspólnym byciu w hotelach. 

Jest to moment odpowiedzialności: możemy w nim uczestniczyć w uporządko-

wany sposób, w duchu posłuszeństwa, albo możemy się opierać, wskutek roszczeń 

wypływających z naszej cielesności. „Wszystko [w życiu, również w tych dwóch 

dniach, które są paradygmatem życia] zależy od pogodnego [spokojnego] posłu-

szeństwa w podejmowaniu wszelkich wysiłków. W ó w c z a s takie trudy są konstruk-

tywne i stanowią ofiarę w naśladowaniu Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwsta-

nia. Pójście za Chrystusem i miłowanie Go we wszystkim: to musi zostać uznane 

za zasadniczą cechę naszej drogi" 8 . . 
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Sobota 4 maja, rano 
MEDYTACJA PIERWSZA 

Nie jakaś droga, lecz. j edyna droga 

Na wejście i wyjście: 

Ludwig van Beethoven, Triplo concerto in do maggiore per violino, 

wiolonczela i fortepian, op. 56. 

H. von Karajan - Filharmonia Berlińska 

soliści: D. Oistrakh, M. Rostropovich, S. Richter, EM1 

Ks. Pino. Bóg usunął dystans, z jakim Go traktujemy, z jakim zazwyczaj odnosimy 

się do Niego w naszych myślach, rozważaniach, w naszych wyobrażeniach; jego ruch, 

który jest czystą darmowością, na nowo otwiera naszą świadomość i porusza naszą wol-

ność. Nasze życie, od chwili, w której tamta młoda dziewczyna w domu w Nazarecie 

wypowiedziała swoje „tak", staje się poruszeniem wolności, przygodą odkrywania rela-

cji z Tajemnicą, która staje się towarzystwem dla naszego życia. 

Anioł Pański 

Jutrznia 

Przede wszystkim chcę przekazać wam pozdrowienia od Jego Ekscelencji Ks. Bpa 
Paolo Romeo, Nuncjusza Stolicy Świętej we Włoszech oraz odczytać przesłanie Jego 
Ekscelencji Ks. Bpa Angelo Scola, Patriarchy Wenecji, jakie skierował do ks. Giussa-
niego oraz do nas wszystkich, którzy uczestniczymy w Rekolekcjach: 

„Najdroższy Księże Giussani, rany w ciele Zmartwychwstałego, w które Tomasz 
wkłada swoje palce, czas i przestrzeń, które już Go nie ograniczają, posiłek, który mógł, 
choć wcale nie musiał spożywać, są namacalnym wyrazem Jego spełnionej egzystencji, 
są potężnymi znakami ciała Tego, który zmartwychwstał w swoim prawdziwym ciele i 
jest rzeczywiście obecny pośród nas. Odtąd, przez wiarę, także i nasze ciało, choć zale-
dwie w początkowy sposób, uczestniczy już w darze Zmartwychwstałego: ciało, czyli 
czas i przestrzeń nie mają już oblicza nieprzyjaznego, ale stają się drogą, która prowadzi 
ku realizacji wolności, stają się uściskiem Ojca. Dziękuję, ponieważ to ty osobiście po-
zwoliłeś nam doświadczyć, że tego rodzaju człowieczeństwo jest możliwe i faktycznie 
już zaczyna się spełniać. 
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Rekolekcje Bractwa 

Dziewica Nikopejska, czczona w Bazylice Św. Marka, dzięki oddaniu się tak wielu 
członków Bractwa Comunione e Liberazione, niech zapewni zwycięstwo takiej wiary 

całemu ludowi chrześcijańskiemu. Ściskam cię z wielką miłością". 

* * * 

1. Negacja Ta jemnicy j a k o Bytu 

Aby wprowadzić w temat tego poranka - „Nie jakaś droga, lecz jedyna droga - prze-
czytajmy początek listu, jaki do nas skierował ks. Giussani: „Ruch - napisał nam Ojciec 
Święty - zechciał i chce wskazać nie na jakąś drogę, lecz na jedyną drogę, aby dotrzeć 
do rozwiązania owego dramatu egzystencjalnego człowieka, który nigdy nie przestaje 
szukać. Drogą... jest Chrystus. On jest Drogą, Prawdą i Życiem, który dociera do czło-
wieka w jego codziennej egzystencji"9. 

Rozpoczynając w tym roku pracę Szkoły wspólnoty mogliśmy zauważyć, że „nie 
można by w pełni zdać sobie sprawy z tego, co chce powiedzieć Jezus Chrystus, gdyby-
śmy wcześniej nie zdali sobie należycie sprawy z natury owego dynamizmu, który czy-
ni człowieka człowiekiem. Chrystus bowiem jawi się jako odpowiedź na to, kim jest 
„ja" i tylko uważna, a także pełna delikatności i pasji świadomość samego siebie, może 
mnie otworzyć i przygotować do rozpoznania, podziwiania, dziękowania, do życia Ch-
rystusem. Bez tej świadomości nawet imię Jezusa Chrystusa staje się tylko pustym 
dźwiękiem"'0. 

Co to znaczy, że w naszym życiu nawet imię Jezusa staje się tylko pustym dźwię-
kiem? Jaki wpływ na tego rodzaju redukcję wywiera powszechna mentalność, w której 
jesteśmy zanurzeni? 

I oto pierwszy punkt medytacji tego poranka. Także i my żyjemy w pewnym kontek-
ście, w pewnej rzeczywistości, która nas otacza, w której - w zakresie sprawy Przezna-
czenia, Tajemnicy - triumfuje abstrakcja, jakieś wyobrażenie Boga oderwane od życia, 
oderwane od konieczności, jaką nasza egzystencja w świecie wysuwa. 

Dlaczego? I chociaż może się wydawać czymś trudnym powiedzenie tego, dzieje się 
tak dlatego, że obecnie uczestniczymy w czymś, co Szkoła wspólnoty nazywa szczyto-
wą formą idolatrii, na którą człowiek nieustannie jest narażony, a która przyjmuje po-
stać nie uznania Boga, Tajemnicy, która powołuje nas do istnienia. Idolatria nie uznaje 
tego, że Tajemnica może objawić się jako towarzystwo wewnątrz życia, jako ta, która 
mnie stwarza, jako coś, co w tym momencie jest absolutnym początkiem i nieprzerwa-
nym źródłem całego przebiegu mojej egzystencji". 

W mentalności, jaką w sobie odnajdujemy i która wywiera na nas swój wpływ, zosta-
je ocenzurowane, wręcz usunięte doświadczenie relacji z Tajemnicą jako relacja ze Źró-
dłem, z Bytem, który nas stwarza. Zwyczajnie przekreślony został problem Tego, który 
mnie stwarza, Tego, który stwarza rzeczywistość, Tego, w którym wszystko ma istnie-
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nie, Tego, który umożliwia spełnienie pragnień, jakie natarczywie dochodzą do głosu w 

moim sercu. 

Wydaje się czymś niemożliwym, a jednak stało się. Żyjemy zanurzeni w pewnym 

kontekście, w którym słowo „Bóg". „Tajemnica" formalnie nie jest negowane, co wię-

cej, w którym można o Bogu mówić, w oderwaniu jednak od wymogu prawdy. Dziś nie 

stawia się już problemu na poziomie, co to znaczy, że Bóg istnieje, że jest wszystkim 

we wszystkim, czyli całkowicie odrzuca się taką możliwość, że owa prawda może przy-

jąć jakiś kształt, jakieś oblicze, że może stać się rzeczywistością, która przyciągnie na-

sze spojrzenie, która poruszy naszą wolność, która zaangażuje naszą egzystencję, wią-

żąc ją ze sobą. 

Negacja nie tyle imienia Boga, co Jego egzystencji oznacza zanegowanie możliwo-

ści, iż Jego obecność w naszym życiu jest czymś realnym, jak również to, że możemy 

rozpoznać Go dzięki odkryciu rozumu oraz przylgnąć do Niego za sprawą gestu naszej 

wolności. I to wszystko dokonuje się zasadniczo nie w formie tragicznego bunt, ale ła-

godnie, z przewagą ładunku uczuciowego: wiele myśli, wiele wyobrażeń. I tak wiara, 

czyli rozpoznanie Obecności, uznanie istnienia Boga, zostaje sprowadzona do chaosu 

wyobrażeń, obrazów. 

Zauważa ks. kard. Ratzinger: „Pożegnanie się z roszczeniem prawdy, które faktycz-

nie mogłoby być rozstaniem się z wiarą chrześcijańską jako taką, zostaje tutaj osłodzo-

ne, przyzwalając wierze - pojmowanej jako pewien rodzaj upodobania w je j przyjem-

nych, sub iektywnych pociechach - na j e j dalsze trwanie. Wiara jednak zos ta je 

przeniesiona do wymiaru gry [zabawy], podczas gdy dotychczas odnosiła się do życia 

w całej jego rozciągłości. Wiara jako gra [zabawa] różni się radykalnie od wiary przyję-

tej z przekonaniem i przeżywanej. Wiara jako gra nie wytycza żadnej drogi, jest jedynie 

swoistą ozdobą. Taka wiara nie pomaga nam ani żyć, ani umierać; jawi się co najwyżej 

jako bliżej nie określona, choć przyjemna pozorność - a skoro jest tylko pozornością, 

nie wystarcza ani do życia, ani do umierania"12. 

Oto cecha charakterystyczna tej ogólnikowej, okrojonej religijności (sądzę, iż pamię-

tacie uwagi poczynione przez Sołowiowa na temat kryzysu doświadczenia chrześcijań-

skiego, który doprowadził do powstania islamu oraz do jego zaskakującego rozprze-

strzenienia się w ciągu kilku lat, poczynając od VII wieku), w której relacja ze Stwórcą, 

z racji nadmiernego podkreślania niebotycznego dystansu, staje się relacją czysto ze-

wnętrzną". 

Stworzenie pozbawione wolności i Stwórca pozbawiony kształtu, oblicza, nieobecny 

w życiu, nie będący fundamentem rzeczy, ale odległy, sprawiają, że ideał religijny nie 

służy już temu. by przyciągać, aby uderzał, aby zdumiewał znaczeniem, które istnieje i 

jakie wychodzi nam na przeciw w zderzeniu z rzeczami. Religijność natomiast winna 

gwarantować natychmiastową realizację, satysfakcję, w tym przypadku przybiera po-

stać szeregu reguł, norm, które uporządkowałyby życie. Ileż razy, także i dla nas, relacja 

z Bogiem, relacja z tą historią nie jest już poszukiwaniem bądź oczekiwaniem znacze-
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nia, ale właśnie szukaniem reguł, jakiejś pewności, instrukcji, które uporządkowałyby 

nasze życie. 

Jaka jest najbardziej oczywista oznaka owe j religijności przeżywanej jako czysto 

zewnętrzna relacja? W marcowym numerze „Tracce" znajdziecie następujące wyraże-

nie: „Ucieczka od rzeczywistości" 1 4. Rzeczywistość, owo doświadczenie rozumiane 

jako zderzenie z materialnością życia, które niesie z sobą nowe znaczenie, nie jest już 

czymś najważniejszym . W jednym z fragmentów Listów starego diabła do młodego 

diabła Lewisa, szatanowi kusicielowi [zw. Piołunem] stryj Krętacz podpowiada, aby 

zapełnił głowę swego podopiecznego różnymi niejasnymi myślami, opiniami na te-

mat jego własnego „boga", j ego czasu, na temat jego życia i kobiety, na temat tego, 

co on śmiesznie nazywa swoim, opiniami o tym, co „powinno być" i co „mogłoby 

być", czyniąc to w taki sposób, aby ów człowiek nigdy nie zatrzymał się nad tym, co 

„jest", ponieważ „to, co jest", czyli byt, jest jedyną rzeczą, która w najbardziej oczy-

wisty sposób do niego nie należy, ale która mogłaby odesłać go do Kogoś Innego, kto 

mu ją daruje i Który ją czyni". 

Ucieczka od rzeczywistości prowadzi do szukania schronienia w różnorakich mitach, 

u wielu bogów, którzy mogą zapewnić chwilową satysfakcję bądź mogą uporządkować 

jakiś szczegół egzystencji. Istnieją nawet pewni filozofowie, przykładem czego jest Ca-

lasso, którzy spekulują na temat powrotu bóstw z czasów starożytności16. Problem rela-

cji z Bogiem nie dotyczy tego: czy jest ona prawdą czy też nie, odpowiada ona czy nie 

odpowiada rzeczywistości, zaspokaja czy nie zaspokaja moje pragnienie, moje pragnie-

nie prawdy, wolności będącej odpowiedzialnością w obliczu życia; problemem staje się 

to czy porządkuje ona kawałki mojego życia. 

U niektórych intelektualistów występuje nadto pewna tendencja, która zgłasza preten-

sję, aby własną interpretacją zastępować jakąś rzeczywistość, uznaną przez nas za wro-

gą i nieprzyjazną: jest to powrót gnozy, i to w takim sensie, iż jedynie ci, którzy są wta-

jemniczeni, posiadają ostateczne znaczenie rzeczy i mogą decydować o tym, co jest 

rzeczywistością, a co nią nie jest. Nie zagłębiajmy się jednak w zbyt teoretyczne wywo-

dy; pomyślmy natomiast o reakcji na ostatnie wybory we Francji: ich zaskakujący i bu-

dzący niepokój wynik został przez wielu poddany „egzorcyzmom", przez jego zanego-

wanie w imię jakiejś teoretycznej niemożności. 

Nade wszystko po 11 września wielokrotnie mieliśmy możliwość zderzenia się z taką 

postawą, która rości sobie pretensję do reprodukcji, do odtworzenia rzeczywistości na 

własny użytek i dla własnej konsumpcji: skoro pewne zdarzenia są nie do przewidzenia, 

to owa nieprzewidywalność życia staje się wrogiem, to, co nieprzewidywalne staje się 

groźbą swoistego tragizmu przeżywanego w duchu fatalizmu. Zauważa Maria Zambra-

no, hiszpańska filozofka: „Zdarzenia mogą być przewidywalne i można odnieść wraże-

nie, że nic nieprzewidzianego nie może się wydarzyć [...] A dowiadujemy się o tym do-

piero wówczas, gdy dochodzi do jakiejś katastrofy"1 7. Jest to jednakże tragiczna wiedza. 

Jeśli czytaliście Przegląd prasy, zamieszczony - dzięki wielkiemu wkładowi Giancar-

12 



Sobota, rano 

lo Cesany - na naszej stronie internetowej CL, to musieliście napotkać na ślad owego 

tragizmu myśli, który panoszy się wewnątrz naszej codzienności. Pozwólcie, że przyto-

czę tylko jeden przykład, Filippa Gentilon, który na łamach Manifestu utrzymuje, iż 

owego tragizmu można doszukać się w samym Bogu: „Bóg jest gwałtownikiem, ponie-

waż w muzułmanach wzbudza wolę wojny, i jest niepotrzebny, ponieważ nie wysłuchu-

je modlitw o pokój, zanoszonych przez chrześcijan. Stoimy zatem w obliczu zwycię-

stwa ateizmu"18. Słusznie jednak na to zareagowano, odpowiadając że przecież to nie 

Bóg wznieca wojny, te bowiem są pochodnymi nienawiści i kłamstwa ludzi; jest jednak 

czymś wielce dziwnym, iż tzw. myśl laicka przypisuje tak małe znaczenie dziełu wol-

ności człowieka w historii, tak jakby w gruncie rzeczy, wszystko zostało już uprzednio 

zdeterminowane przez jakiś fatalizm starej daty. 

Lecz oto tragiczna konkluzja, do jakiej się dochodzi: Bóg jest zły a człowiek jest 

śmiertelny, stając się igraszką w Jego dłoniach. Jest to posępna myśl, której brakuje od-

wagi, tzn. prostoty, poszukiwania dobrego Boga, ponieważ to człowiek jest zły. Taki 

ton wypowiedzi naszego społeczeństwa, kiedy powierza ono własne wyzwolenie od zła 

wysiłkowi moralnemu człowieka, staje się początkiem śmierci. Co więcej, nie brak i ta-

kich, jak ostatnio Umberto Galimberti, którzy zaczynają się pytać: a właściwie dlaczego 

rezygnować z daru zła, zważywszy na to, że zamiast je odrzucać, dopuszczamy się go? 

Dlaczego nie korzystać z niego jako z uprzywilejowanego kanału, być może jedynego, 

jaki mamy do naszej dyspozycji, aby zrozumieć innych i porozumiewać się z nimi?"". 

Jakże zupełnie inny jest tenor wypowiedzi listu, jaki młody student imieniem Gio-

vanni napisał do swojego ojca wkrótce po tragedii, jaka wydarzyła się wieczorem 18 

kwietnia 2002 r. w budynku Pirellone, w Mediolanie: „Dzięki doświadczeniu, którym 

żyję, które spotkałem, moim problemem nie było kwestionowanie istnienia Chrystu-

sa, ale to, że traktowałem Go jako pocieszenie. [Ile razy tak właśnie jest w naszym 

życiu: w obliczu jakiejś tragedii, Chrystus staje jakimś pocieszeniem]. To nie wskutek 

przeprowadzonego rozumowania doszedłem do stwierdzenia, że Chrystus jest pierw-

szą rzeczą we wszystkim. Tę sprawę pomogliście mi zrozumieć ty i twoi koledzy, po-

przez sposób, w jaki przeżyliście tamtą dramatyczną okoliczność. Sądzę, że wtedy 

zrozumiałem co znaczy to, co ks. Giussani nazywa „nieuchronna pozytywność rze-

czywistości". I ty, tato, pozwoliłeś mi to zrozumieć, dałeś mi świadectwo tego, kiedy 

w całym tamtym zamieszaniu, zaledwie to było możliwe, potrafiłeś zatelefonować do 

domu, aby nam powiedzieć, że jesteś cały i zdrów, a następnie rzuciłeś się w wir pra-

cy, będąc na nogach przez całą noc, ponieważ bardziej niż kiedykolwiek przedtem 

„należało działać". 1 dał mi świadectwo Fiorenzo (którego w ogóle nie znam), który 

zadzwonił do domu, i bez zbędnych formalizmów, zapytał gdzie jesteś, ponieważ 

trzeba było się spotkać i zorganizować. I stały się dla mnie świadectwem mama i Ma-

ria, które zamiast desperackich prób szukania ciebie, zaczęły się modlić. Tak więc, ta-

to, tym, co chciałbym ci powiedzieć jest właśnie to, iż w obliczu „rozwalonego" Pi-

rellone. nieuchronną pozytywnością rzeczywistości nie j e s t powiedzenie: „Tak, 
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przecież Bóg tak czy inaczej istnieje". Tą nieuchronną pozytywnością jest coś zupeł-

nie innego, jest nią owa grupa ludzi, która natychmiast podjęła to, co było do zrobie-

nia. My, a przynajmniej ja, popełniamy zazwyczaj błąd podejmowania myślowego 

wysiłku szukania Chrystusa w rzeczach, które się wydarzają, lecz co najwyżej może-

my utożsamić Go z tym, co nam odpowiada. Tymczasem wielkością, właśnie nie-

uchronną wielkością Boga, jest to, iż rzeczywistość jako taka nieustannie nas przyzy-

wa. Wolność zaś człowieka wyraża się w tym, aby stawić j e j czoła i odpowiedzieć je j . 

Ty nie wiesz o tym, ale ja w piątek rano, ok. godz. 9.30 dotarłem do Pirellone i zoba-

czyłem ciebie wraz z innymi, stojącymi za plecami Roberto Formigoni, który w tym 

momencie udzielał wywiadu. A wasze twarze, przy całej tej tragedii i po nieprzespa-

nej nocy, nie były ani zmęczone, ani smutne. Wręcz przeciwnie. Wówczas powie-

działem sobie, że moim małym sposobem odpowiedzenia na rzeczywistość jest pój-

ście do Akademii na wykład. I byłem zadowolony, że mogłem na niego pójść, wcale 

nie dlatego, że był to wykład, który by mi się szczególnie podobał, gdyż tego nie by-

łem w stanie przewidzieć. Byłem jednak zadowolony, że mogłem pójść, dlatego że 

ten wykład był, a moja wolność wyraziła się tym, że wziąłem w nim udział"20. 

Stawać w obliczu rzeczywistości. Alternatywą do tego jest nic innego, jak redukowa-

nie faktów naszego życia do procesu myślowego. Można tu zacytować wypowiedź 

pewnego znanego człowieka Kościoła, który w zabierając głos w publicznej debacie, 

powiedział: „Poznanie nie utożsamia się z widzeniem, z wejściem w kontakt z czymś, 

co jest poza nami, lecz jest procesem nade wszystko wewnętrznym; prawda bowiem 

tkwi we wnętrzu i objawia się dopiero w końcowym etapie procesu przekraczania same-

go siebie [autotranscendencji]". Niestety, także i w Kościele nie brakuje ludzi, którzy 

dają swój wkład w to ogólne zamieszanie. W ten sposób jednak tym, co dominuje, jest 

wielki moralizm. Tymczasem, to nie moje analizy wewnętrzne otwierają mój rozum na 

zderzenie ze znaczeniem rzeczywistości, i to nie pewne reguły są tymi, które mogą 

mnie poruszyć, przynaglić moją wolność, aby przylgnęła do dobra. 

Jakże jest prawdziwe to, co ks. Giussani genialnie odnotował w książce II senso di 

Dio e l'uomo moderno [Poczucie Boga i człowiek współczesny] odnośnie do problemu 

moralizmu, który jest zawsze elementem redukującym wolność, który zawsze jest czyn-

nikiem oskarżającym człowieka, albo mówiąc dokładniej: z jednej strony go oskarża a z 

drugiej usprawiedliwia. To właśnie moralizm pewne wartości wywyższa, a inne pomija 

[cenzuruje], od niektórych domaga się pełnej konsekwencji, w przypadku innych akcep-

tuje ich brak, a niekiedy wręcz przyklaskuje ich nieobecności21. 

Przytoczę dwa, niezwykle wymowne, przykłady, które to dokumentują. Pierwszym z 

nich jest systematyczna cenzura dotycząca kwestii prześladowania, męczeństwa setek 

tysięcy chrześcijan - szczególnie w tym wieku, w tej naszej epoce. Polecam wam gorą-

co lekturę wspaniałej książki Antonio Socci, pt. I nuovi perseguitati. Indagine sulla in-

tolleranza anti-cristiana nel nuovo secolo del martirio [Nowi prześladowani. Badania 

nad brakiem tolerancji wobec chrześcijan w nowym wieku męczeństwa]22, która doku-
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mentuje, iż każdego roku tysiące osób traci swoje życie z tej prostej przyczyny, że nale-
żą do Chrystusa. 

Drugi przykład dotyczy nadmiernej uwagi, jaką przypisuje się skandalowi wokół 
księży pedofilów w Stanach Zjednoczonych, gdzie z całą oczywistością widać, iż uparte 
obstawanie przy moralizmie nie potrafi ani dać człowiekowi nadzieję, ani ogarnąć prze-
baczeniem popełnione przez niego zło. 

Oto jak na różne sposoby atakowane są owe dwa wymiary, które reprezentują wyży-
ny świadectwa tej nieredukowalnej odmienności, jaka żyje w kruchości cielesnej czło-
wieka, który jest chrześcijaninem. 

Kto - w oparciu o własne siły, o własne myśli - jest w stanie dać życie, oddać całe 
życie Chrystusowi? I kto mógłby żyć ofiarą dziewictwa, będącą całkowitym powierze-
niem siebie, łącznie z tymi najbardziej naturalnymi potrzebami, gdyby nie Chrystus, 
który tego dokonuje, gdyby nie jakieś inne światło, jakieś inne istnienie, które w kru-
chości ludzkiego ciała pozwala rozkwitnąć tej niepojętej nowości? 

To nie jest żaden przypadek, iż te dwie formy - męczeństwo i dziewictwo - będące 
najbardziej oczywistym świadectwem tego, że te dwa różne, a przecież możliwe, sposo-
by życia, są dziś najbardziej atakowane albo przez paroksyzm moralistyczny [rozdraż-
niony moralizm] albo przez cenzurujące je milczenie. 

Stąd też musimy czynić naszym ów realizm, z jakim kard. Ratzinger zauważa: „Z 
pewnością, ucieczka przed Bogiem jedynego i przed Jego roszczeniem będzie trwała 
nadal. Nadal też będzie trwał sceptycyzm, który jednak dzisiaj zdaje się mieć znacznie 
mocniejsze uzasadnienie niż w czasach Starożytności"23. 

To nie jest żaden pesymizm, to jest raczej zaproszenie, byśmy z pokorą, tzn. z reali-
zmem, czyli z prostotą i odwagą, patrzyli na ten kontekst, w jakim przychodzi nam żyć. 

2. Byt o b j a w i a sig w wydarzen iu Chrystusa j a k o miłość miłosierna dla człowieka 

Co przezwycięża ową zagrażającą nam abstrakcję, grożącą nam burzę myśli i wy-
obrażeń? Co przezwycięża poddawanie się regułom, które uporządkowałyby nasze ży-
cie, co broni nas przed nieco histerycznym lgnięciem do rzeczy, które nie udają się, aż 
po lament i rozczarowanie? Co sprawia, że w naszym życiu jest zawsze możliwość roz-
poczęcia wszystkiego od nowa? 

Było czymś naprawdę wzruszającym słyszeć ks. Giussaniego, kiedy, zabierając 
głos podczas Spotkania Odpowiedzialnych (co możecie przeczytać w „Tracce"), któ-
ry w nawiązaniu do wypowiedzi Paolo Sciume, powiedział nam: ,JVowy początek nie 
oznacza czegoś nowego, co czynimy, czegoś, co my wymyślamy, czegoś, co dotąd 
nie zostało jeszcze powiedziane lub dane. Nowym początkiem jest ciągle na nowo 
uobecnianie się Obecności, pewnej Obecności: jest to Obecność, która objawia się z 
mocą, która nas dotyka. [...] Tym, co musi się wydarzyć, aby nowe spotkanie było na-
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prawdę „nowym spotkaniem" [...], to stanie się na nowo tego, co już było. A co już 

było? Nic! [Przyjacielu, nie było ciebie, nie było: a teraz jesteś.] Stąd też trzeba, aby 

na nowo stało się to, co już było, rozświetlone tym światłem, jakiego nikt nie mógł 

uczynić, uczynić sam z siebie"2 4. 

W książce L'autocoscienza del cosmo [Samoświadomość kosmosu] ks. Giussani 

opisuje, w jaki sposób w życiu zaczyna się ta nowość, która nie jest jakimś zgieł-

kiem interpretacji lub swoistych konstrukcji. „Nawet nasz zmysł religijny byłby kru-

chy [...], gdyby Tajemnica, gdyby Bóg nie stał się człowiekiem i gdyby na tym wiel-

kim placu świata nie zawołał: „Ja j e s tem drogą ku przeznaczeniu, ponieważ ja 

jestem Przeznaczeniem", gdyby ten człowiek nie przybył i nie wysunął roszczenia 

utożsamienia samego siebie - owego człowieka, który jadł i pił, spał i czuwał, i któ-

ry został zabity oraz zmartwychwstał - [gdyby nie wysunął roszczenia utożsamienia 

samego siebie] z bóstwem, z przeznaczeniem człowieka, z prawdziwym przedmio-

tem zmysłu religijnego. Przedmiotem zmysłu religi jnego jest ostatecznie niezgłębio-

na Tajemnica; stąd też zrozumiałą jest rzeczą, iż człowiek, który o tym myśli może 

mieć w związku z tym tysiące myśli. Lecz prawda jest jedna, tyle tylko, że przez 

człowieka nieosiągalna. A zatem Tajemnica stała się ludzkim faktem, stała się Czło-

wiekiem, człowiekiem, który chodził o własnych nogach, który jadł ustami, płakał 

oczami, który umarł: to jest prawdziwy przedmiot zmysłu religijnego. Tak więc, kie-

dy odkrywam fakt Chrystusa, wówczas z wielką wyrazistością objawia się mi, wyja-

śnia się mi zmysł religijny" 2 5. 

Co odkrywamy w tym fakcie (nie jako wynik pewnego procesu myślowego, lecz jako 

zderzenie z ową innością, inaczej nie możliwą do wyobrażenia sobie)? - Nie tylko to, iż 

Bóg jest, ale że Bóg wobec mnie, że wobec nas jest miłością miłosierną. 

W Jezusie z Nazaretu - jak to nam zostało przypomniane w książce Si pud vivere 

cosi? [Czy można tak żyć?]2 6 - Bóg pozwala się poznać jako dar z siebie, dar z siebie 

dla człowieka, wzruszony dar z siebie. Co Bóg ci daje? - Samego siebie. Co to zna-

czy? Bóg daje mi istnienie, daje człowiekowi istnienie, pozwala człowiekowi bardziej 

istnieć, daje mu możliwość wzrostu, pozwala człowiekowi być w pełni sobą, pozwala 

mu wzrastać, aż do osiągnięcia spełnienie, daje mu możliwość bycia szczęśliwym, 

bycia sobą; mnie obdarza swoim istnieniem: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz i po-

dobieństwo"2 7. 

A następnie, kiedy człowiek najmniej się tego spodziewa (nie będąc nawet w stanie 

o tym śnić, nie potrafiąc sobie tego wyobrazić), kiedy człowiek przestaje już myśleć o 

Tym, od którego otrzymał istnienie, On sam wkracza w jego życie, aby je ocalić, po-

nownie daje Samego Siebie, umierając za człowieka: „Nikt nie kocha bardziej przyja-

ciół od tego, kto oddaje życie za przyjaciół'"8. To jest życie. To, co On nam daje, jest 

znacznie większe od tego, czego się spodziewaliśmy. Jest to jakby kąt otwarty ku nie-

skończoności, możliwy do zgłębiania wraz z upływem życia, możliwy do doświad-

czenia. 
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Miłosierna miłość Boga jest wzruszonym darem z siebie, przypomina nam ks. Gius-

sani. Dlaczego? Dlaczego On mi się daruje, stwarzając mnie, dając mi istnienie? 

„Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość 

[litując się nad twoją nicością]"M. Bóg wzruszył się naszą nicością. I nie tylko, Bóg 

wzruszył się naszą zdradą, naszym nieokrzesanym ubóstwem, pełnym niepamięci i 

zdradliwym, naszą miernotą. Bóg wzruszył się z powodu naszej miernoty, a to znaczy 

coś znacznie więcej, niż tylko wzruszenie z powodu naszej nicości. To zaś wzruszenie 

przynosi pewien osąd, jest pewnym osądem, jest pewną racją, i wcale nie dlatego, by-

śmy mogli ją dogłębnie zrozumieć (jak bowiem można zrozumieć miłosierdzie?), lecz 

wnosi w nasze życie pewną głęboką rację i ta racja staje się uderzeniem serca. 

„Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość 

[litując się nad twoją nicością]". Wydarzenie tej Obecności, wydarzenie Bytu w na-

szym życiu nie jest czymś, co dzieje się w oderwaniu od nas, bez nas: ono jest wła-

śnie dla nas. 

„Sprawiłem, że jesteś uczestnikiem mojego życia, mojego istnienia, litując się nad 

twoją nicością". To jest nowy początek. Dla nas jest to możliwość potwierdzenia w do-

świadczeniu owej darmowości, owego istnienia, które nam się komunikuje. 

Potwierdzenie bytu oznacza nade wszystko trwanie w rzeczywistości, uchwycenie 

piękna, dar istnienia rzeczy. 

Chcę przeczytać wam niektóre fragmenty z listu, jaki Rosetta Brambilla z Belo 

Horizonte, razem z ks. Pigi, przysłała ks. Giussaniemu, pisząc o pewnych odkry-

ciach młodzieży, która mieszka razem z nimi w Centrum Alvorada. Ci młodzi ludzie 

napisali do ks. Giussaniego: „Przede wszystkim chcemy powiedzieć, że choć znamy 

Księdza tylko z opowieści, z książek i ze zdjęć, to przecież Ksiądz jest naszym dro-

gim przyjacielem i wiele o Księdzu rozmawiamy. Gdyby nie Księdza „tak" dla Ch-

rystusa, nigdy nie poznal ibyśmy Rosetty i o jca Virgi l io, a następnie Krystyny i 

wszystkich tych przyjaciół, którzy p r z y b y w a j ą do nas z wizytą; nie miel ibyśmy 

przedszkola, w którym nauczyliśmy się ufać osobom dorosłym i nie byłoby Centrum 

Alvorada, które pomaga nam wzrastać. Ta przyjaźń stała się jeszcze bardziej trwała, 

odkąd zaczęliśmy żyć przygodą Gioventu Studentesca [pomyślcie, w favela!]. Teraz 

dokonało się także nasze „tak". Wybral iśmy pewne fakty, by o nich Księdzu opowie-

dzieć. Pojechałyśmy zobaczyć Jezioro Pampuhla, w Belo Horizonte. Nikt z nas do-

tąd go nie widział, ponieważ autobus jest bardzo drogi a w domu borykamy się z 

trudnościami ekonomicznymi. W obliczu tamtego piękna, Tatiana wzruszyła się bar-

dzo i powiedziała krótko i dobitnie: „Jezioro jest czymś zupełnie innym niż ryż i fa-

sola". Oznacza to: piękna nigdy dość". 

„Krystyna zaprosiła mnie, abym posłuchała pewnego fragmentu z Beethovena. Ta 

muzyka, nieznana dla mnie, gdyż nigdy przedtem nie słuchałam muzyki klasycznej, 

opisywała mnie, moje pragnienie szczęścia, lęk przed przyszłością i głębokie pragnienie 

poznania mojego ojca". 
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„Kiedy wstaję rano, by iść do kolegium, w którym, dzięki mojemu ojcu chrzestnemu 
uzyskałam stypendium, jest jeszcze ciemno. Pierwszymi myślami, jakie przychodzą mi 
do głowy są te, że istnieję i pragnę być szczęśliwa, że mam przyjaciół i że poprzedniego 
dnia narobiłam trochę głupstw. Wówczas dziękuję i proszę o pomoc. A jak Ksiądz roz-
poczyna swój dzień?"30. A jaki jest mój początek każdego dnia? 

To dzięki naciskowi, naporowi rzeczy dokonuje się właśnie odkrycie, rozkwit, zdanie 
sobie sprawy z tego, że wydarza się pewne Ty. Każdy z nas może je potwierdzić, zaak-
ceptować, ugościć serdecznie, albo może wobec niego zademonstrować pretensję za to, 
że nas stworzył, że nas uczynił w taki sposób. Atrakcyjność szybko może przerodzić się 
w obcość. Lecz zdecydowane 

wkroczenie wydarzenia w materialność zderzenia z rzeczywistością dokonuje się nie 
dlatego, że o tym mówię i nie dlatego, że postanawiam zdecydowanie, iż tak się musi 
zdarzyć. Ja tego oczekuję. Oto przeogromna intuicja, jaką odznaczał się Leopardi, który 
dostrzegał w pięknie znak czegoś innego, ku któremu zwracał się jako „nieznany miło-
śnik": „Przyjmij ten hymn od nieznanego miłośnika"31. 

3. Spotkanie z pewną Obecnością, zasada rzeczywistości 

Przeglądając nagranie ze spotkania ks. Giussaniego ze studentami Politechniki na 
temat Leopardiego", uderzył mnie jego komentarz: „Ja, nieznany miłośnik Ciebie, 
Boże, który stałeś cię ciałem; Ty, nieznany miłośniku mnie, przeze mnie ignorowa-
ny, nie poznany przeze mnie, o którym nie pamiętam". Taka właśnie tożsamość, do-
słownie, jest tym orędziem chrześcijańskim, jakim ja je poznałem, takim, jakim jest 
obiektywnie. To, co Leopardi wyraża jako najwyższą potrzebę, by dane mu było uj-
rzeć i żyć relacją z pięknem, które stało się ciałem, to się wydarzyło. Jan i Andrzej 
reprezentują tamtych pierwszych rozmówców, poruszonych dogłębnie i zdumio-
nych, gdy słuchali owego człowieka, jak przemawiał, gdy patrzyli na niego, jak 
przemawiał. 

Otóż, poruszeni dogłębnie i zdumieni, zdajemy sobie sprawę z tego wydarzenia, które 
powołuje nas do istnienia, i z tego życia, które sprawia, że żyjemy, dzięki temu fenome-
nowi, tak precyzyjnemu i całościowemu, jakim jest spotkanie. Dla każdego z nas to nie 
tylko „tak się stało", lecz to „tak się dzieje". 

Spotkanie właśnie jest tym, co odsłania możliwość powiedzenia Ty, a ponieważ 
owo Ty jest czymś całościowym, staje się formą życia. Nie jest ono po prostu jakimś 
nowym środowiskiem relacji, ale jest prawdziwą formą patrzenia na wszystko, sposo-
bem, w jaki zaczynam patrzeć na nowo, by odkryć siebie, innych, rzeczy. A to wyda-
rza się ciągle na nowo, kiedy zderzamy się z faktami, wydarza się na nowo w opisie 
spotkań, które pozwalają nam ponownie odkryć, sprawić, aby ta nowość znów w na-
szym życiu wydarzyła. 
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To jest właśnie to spotkanie, z którego rodzi się nadzieja dla całego życia. My obiek-
tywnie niesiemy tę odmienność. Z pewnością czytaliście, co wydarzyło się „w sposób 
nie dający się wyjaśnić" na Drodze Krzyżowej w Nowym Jorku: świadectwo strażaka 
Barletta, wystąpienie Syndyka, a także tysiące osób wzruszonych wobec tego „dziwne-
go" znaku. Faktycznie, Droga Krzyżowa jest najdziwniejszym gestem dla mentalności 
tego świata, a przecież to jest właśnie to, co dla wielu, w obiektywny sposób, stało się 
początkiem nowej możliwości. 

Wczoraj dotarł do Alberto list jednego z policjantów, który uczestniczył w tamtej 
Drodze Krzyżowej: „Drogi Dyrektorze, pragnę podzielić się z Panem doświadcze-
niem przeżytej Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek. Trzy dni wcześniej zaproponowa-
no mi, abym udał się na Brooklyn, do katedry Saint James, aby następnie procesyj-
nie prze j ść Most aż do City Hall, dociera jąc w końcu do katedry ś w . Piotra, 
przylegającej do Ground Zero. Jestem oficerem Policji w miejscowości Southold, le-
żącej na wschód od Contea di Suffolk. Pomyślałem sobie, iż ten gest, po tragicznych 
wydarzeniach z 11 września, może okazać się czymś bardzo znaczącym. Poproszono 
mnie, abym przywdział mundur i abym kroczył u boku innych. W miarę, jak zaczą-
łem wsłuchiwać się w treść kolejnych stacji, poczułem, iż to wszystko było szcze-
gólne, że było inne niż wszystko do tej pory. Podążając powoli, odczuwałem cały 
smutek, nadzieję i sens ofiary: ofiary Jezusa, który umarł za mnie i za moich ludz-
kich towarzyszy, sens ofiary policjantów i strażaków dla wszystkich osób w Bliźnia-
czych Wieżach. Byłem dumny, jak nigdy dotąd, w ciągu moich 16 lat służby, że no-
szę mundur. Być cząstką czegoś tak rzeczywistego, z poczuciem iż duchowo jestem 
powołany, by reprezentować setki zmarłych, było dla mnie wielkim zaszczytem, te-
go rodzaju zaszczytem, którego nigdy nie zapomnę. Na zakończenie Drogi Krzyżo-
wej ludzie podchodzili do mnie, aby mi dziękować, ale mnie jakby odjęło mowę. 
Natomiast nie zabrakło mi słów, kiedy przemawiał strażak John Bartlett. Moim przy-
jaciołom mówię: „Dziękuję!". Dziękuję, że daliście mi okazję bycia uczestnikiem te-
go wszystkiego" 3 4 . 

4. Przy jaźń towarzystwa prowadzonego ku Przeznaczeniu 

Wydarzenie pewnego początku, nowość, która - dzięki otwarciu się rozumu i poru-
szeniu wolności - pozwala nam doświadczyć tego, iż jest Człowiek, który ulitował się 
nad nasza nicością: to jest właśnie fakt, tym jest właśnie spotkanie. I my jesteśmy czę-
ścią tego faktu. 

Po południu Julian ukaże rozwój tej drogi, przygodę poznania, przygodę doświadcze-
nia, które rozwija się, poczynając od tego spotkania. Tutaj ważną rzeczą jest to, aby raz 
jeszcze przywołać ów fakt, który jest czymś bardzo prostym, nie ma poprzedników, 
który nie wymaga refleksji, rozumowych spekulacji czy wstępnych ustaleń: wydarza 
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się, a my znajdujemy się nie na jakiejś drodze, lecz na jedynej drodze, na jedynej dro-

dze, w określonym miejscu. 

To właśnie w tym miejscu wydarza się komuś drugiemu coś, co zmienia mnie. Wy-

darzenie dokonuje się, ja je przyjmuję bardziej dzięki doświadczeniu przemiany, aniżeli 

przez odkrycie dzieła Bożego, dzieła Chrystusa w drugim człowieku. Przez to właśnie 

objawia się wartość towarzystwa takiego, jak nasze, prowadzonego ku Przeznaczeniu; 

to jest właśnie wartość naszej przyjaźni. Nie musimy się lękać używania tego słowa, 

bardzo często tak źle traktowanego. „Nie możemy być przyjaciółmi, jeśli nie z tego po-

wodu, jeśli nie z powodu Chrystusa, któremu musimy [...] nade wszystko powierzyć to, 

kim jesteśmy, to, czym nasze rzeczy są oraz to, czym one nie są"3 5. 

Towarzystwo prowadzone. To właśnie z tego powodu, że dynamiką wydarzenia jest 

dynamika spotkania, ostatnia uwaga dotyczy faktu, że w wielkim zamieszaniu, przy cią-

głej możliwości zdrady i kłamstwa, także z naszej strony, ta jedyna droga, czyli Chry-

stus, przybiera oblicze towarzystwa prowadzonego. 

Nasza przyjaźń, nasze Bractwo jest towarzystwem prowadzonym ku Przeznaczeniu. 

Przypomniał nam to ostatnio ks. Giussani, zabierając głos na Spotkaniu Odpowiedzial-

nych: „Wydarzenie, w które Bóg pozwolił nam 'wpaść', w którym Bóg nas pochwycił, 

jest czymś najbardziej ludzkim, jest jedyną rzeczą całkowicie, w pełni ludzką, jaką mo-

żemy dotknąć. My przynależymy [...] do tego wydarzenia, do tego wspólnego życia. 

Przynależymy! Stąd też z miłością, z afektem, po bratersku idźmy za tym, kto nam 

przewodzi"3 6. 
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Sobota 4 maja, po południu 
• DRUGA MEDYTACJA 

Chrystus jest początkiem końca 

Na wejście i wyjście: 

Ludwig van Beethoven, Koncert fortepianowy 

n. 5 in mi bemol maggiore „Imperator", op. 73 

C. M. Giuliani - Filharmonia Wiedeńska 

solista: A. Benedetti Michelangeli 

Niemiecka Wytwórnia Gramofonowa 

Julian Carrón. Chrystus jest drogą, ponieważ jest początkiem końca; nie jest jedną z 

dróg, ale jest jedyną, właśnie dlatego, że - jak to podpowiedział nam ks. Giussani, aby 

rozwinąć to w tej medytacji - jest początkiem końca. Powiedział nam podczas spotka-

nia Rady Krajowej, o której już wspominał ks. Pino: „Chrystus jest kimś absolutnie in-

nym niż wszystko inne, i w ten sposób wyznacza różnicę, która w przeciwnym razie 

mogłaby się wydawać niemożliwa do wypowiedzenia. Chrystus jest nowością świata, 

jest początkiem końca świata, jest demonstracją, zamanifestowaniem się pewnego obli-

cza, ostatecznej przyczyny, mocy zwycięskiej nad światem"3 7. 

Chrystus jest kimś innym, kimś zupełnie innym niż wszystko inne: nigdy dość powta-

rzania sobie tego. Jest absolutnie inny, i w ten sposób wyznacza różnicę, która w prze-

ciwnym razie mogłaby się wydawać niemożliwa do wypowiedzenia, nie do wyobraże-

nia. Wcześniej nikt nie był w stanie wyobrazić sobie tego, co z Nim się rozpoczęło, i 

dlatego to On jest nowością świata, początkiem końca świata, ponieważ Jego oblicze 

jest manifestacją owej mocy zwycięskiej nad światem. A my, my wszyscy, którzy tu je-

steśmy, nawet jeśli dopiero na początku drogi, to wiemy o co chodzi, o czym jest mowa, 

kiedy wypowiadamy słowa: „Jest kimś zupełnie innym". Wszyscy bowiem w jakimś 

określonym miejscu i czasie, w jakimś określonym momencie naszego życia doświad-

czyliśmy tej mocy zwycięskiej nad nami. A my ów moment określamy słowem „spo-

tkanie". Tylko owa moc zwycięska - nad zamieszaniem, jakie nas otacza, nad sceptycy-

zmem - jest w stanie zahamować, nieuchronne w przeciwnym razie, zniszczenie 

człowieczeństwa, naszego ja. 

I to właśnie pokazuje, że Chrystus nie jest jakąś tam drogą, nie jest jedną pośród wie-

lu dróg, ale jest jedyną drogą. 
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Aktualnie, w tym czasie, w którym wyda je się, że wszystko jest takie samo, że 
wszystkie formy religijne są takie same, owo zwycięstwo weryfikuje się dzięki zdolno-
ści, jaką On posiada dla przezwyciężenia tego zamieszania, aby obudzić człowieczeń-
stwo, które jest w nas, aby powstrzymać grożące nam zniszczenie. My zaś już teraz je-
steśmy tego świadkami, o ile mamy w sobie tę prostotę serca, o której ks. Giussani 
mówił w Rzymie: „To dzięki prostocie serca doświadczyłem i uznałem wyjątkowość 
Chrystusa, z tą natychmiastową pewnością, jaka zdarza się w obliczu niekwestionowa-
nej i niezniszczalnej oczywistości czynników i momentów rzeczywistości, które - z 
chwilą wejścia w horyzont osoby - dotykają samej głębi serca"38. 

Jeśli jest w nas taka prostota, to doświadczyliśmy również niepodważalnej i nieznisz-
czalnej oczywistości, a zatem osiągnęliśmy również nienaruszalną pewność, że Chry-
stus jest kimś zupełnie innym. 

Jeśli tego doświadczyliśmy, to niepewność, jaka niekiedy nas blokuje, nie jest brakiem 
racji, nie jest brakiem oczywistości, ale jest niemoralnością. U wielu - przypomina ks. 
Giussani w książce Autocoscienza del cosmo [Samoświadomość kosmosu] - występuje 
swoista niepewność co do akceptacji tego, co z punktu widzenia rozumu jest oczywiste. 
Nie akceptowanie oczywistości rzeczy, czegoś, co wpisane jest w oczywistość rzeczy, 
jest przedsionkiem niemoralności; niepewność - jeśli przedłuża się w czasie - jest jakby 
wyrokiem na samego siebie, jest potępieniem siebie". Stąd więc, w obliczu doświadcze-
nia oczywistości spotkania, pierwszym odruchem wolności jest postawa przyjęcia, „spo-
kojne [pogodne] posłuszeństwo", jak niedawno napisał nam ks. Giussani. 

Lecz kto z nas nie pragnie, aby ta oczywistość stała się naprawdę jego, aby stała się 
mu bliska, aby ta zwycięska moc, jaka objawiła się w spotkaniu nie objęła wszystkich 
szczegółów życia? Owa pewność bowiem, zrodzona z nieomylnego rozpoznania tej od-
powiedniości, jest powołana do tego, by za każdym razem stawać się coraz głębsza, w 
przeciwnym razie będziemy słabi w obliczu rzeczywistości i także w nas może odezwać 
się pokusa ucieczki od rzeczywistości. Owej słabości nie usuniemy za pomocą dyskur-
su. Dyskurs ów był mi dobrze znany: byłem już księdzem, kiedy spotkałem ruch, 
wszystko doskonale już wiedziałem, ale nie byłem w stanie przezwyciężyć tej słabości, 
a zatem nie potrafiłem stawać wobec rzeczywistości. Dlatego jestem wdzięczny za 
przeżyte spotkanie, ponieważ ono umożliwiło mi podjęcie drogi, bez której nie byłbym 
tym, kim jestem. 

Nikt nie może zrezygnować z podjęcia tej drogi, która za każdym razem bardziej 
przyczynia się do pogłębiania pewności. 

1. Droga j a k o poznanie: przebieg przekonania 

Aby zrealizować tę wędrówkę potrzebne są dwa warunki. Pierwszym z nich jest za-

angażowanie własnego człowieczeństwa. Nie zrozumiem do końca, kim jest Chrystus, 
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jeśli nie zaangażuję mojego człowieczeństwa. Przyjaciele, dzięki spotkaniu zaczęliśmy 

poznawać Chrystusa, lecz to jest dopiero początek. Często myślimy, że już Go znamy i 

dlatego lepiej szukać gdzie indziej, niż podążać tą drogą, która naprawdę pozwala nam 

poznać Go do końca. 

„Powodem - mówi ks. Giussani - dla którego ludzie już nie wierzą lub wierzą bez 

wiary (w takim sensie, że redukują wiarę do formalnego, obrzędowego uczestnictwa, do 

pewnych gestów albo do moralizmu) jest to, że nie żyją swoim człowieczeństwem, nie 

angażują w nią swego człowieczeństwa, swej wrażliwości, swoje j świadomości, czyli 

właśnie swego człowieczeństwa"™. 

Niekiedy moralizm jest po prostu łatwiejszą sprawą. Opowiadała mi pewna przyja-

ciółka z Memores Domini w Hiszpanii, iż któregoś pięknego wieczoru, wychodząc z 

pracy, zadała sobie pytanie: „Dlaczego muszę wracać do domu? Dlaczego nie mogę 

pójść z jakimś kolegą, by razem z nim coś zjeść lub się czegoś się napić?". Lecz posta-

wiła sobie pytanie: „Co mi odpowiada?". I zakończyła: „Wcześniej pomyślałabym so-

bie: 'Muszę wracać do domu' i wróciłabym tam rozzłoszczona. Tym razem postawione 

sobie pytanie: 'Co mi odpowiada?', pozwoliło mi wziąć na serio moje człowieczeństwo 

i byłam zmuszona uznać, iż tym, co mi odpowiadało był Ten, którego już spotkałam, 

pasja mojego życia, powróciłam zatem do domu spokojna, z pokojem w sercu". 

Uderzył mnie ten epizod dlatego, że my często pomijamy ten element pracy: coś robi-

my, lecz brak w tym odpowiedniej racji, stąd też nasza decyzja jest tak krucha. Nie kro-

czymy drogą poznania, na której możliwe jest dojście do pogłębienia pewności, do osią-

gnięcia głębszego przekonania j a k o odpowiedzi na nasze pragnienie, na nasze 

człowieczeństwo. Dlatego ks. Giussani powiada, „że największym problemem jest to, iż 

[...] wielu [spośród nas] nie żyje swoim człowieczeństwem"4 1. 

Dla mnie naprawdę decydującym krokiem stało się zdanie sobie sprawy z tego, że 

moje człowieczeństwo, takie jakie ono było: z moimi pragnieniami, niepokojami, cier-

pieniami, z moimi ciemnościami nie było nieprzyjazne dla mnie, nie było moim prze-

ciwnikiem ani żadną obiekcją, jak to często odbierałem wcześniej, lecz że to wszystko, 

co się działo, było mi naprawdę przyjazne, było okazją dla większego poznania. A ta 

świadomość sprawia, że wszystko, co się nam wydarza, może być wykorzystane w celu 

głębszego poznania Jezusa. 

Jak nam przypomniał ks. Giussani kilka lat temu „Pan w swoje j wielkości, w swoje j 

nieskończoności, przez to, że jest niepojęty mieści się wewnątrz ograniczeń, które okre-

ślają naszą ziemską egzystencję, i właśnie w nie, w te ograniczenia [nie gdzie indziej: 

ale w ich wnętrze] wchodzi w grę ów niepozorny element, który przekształca ogranicze-

nia w stopnie, w schodki prowadzące ku większej głębi". 

Gdzie jednak człowiek jednak słyszy o tym, że to, co mu się wydarza jest pewnym 

schodkiem, pewną możliwością dla coraz głębszej więzi? ! Kto może tak powie-

dzieć?! Tylko ten, kto w obliczu wszystkiego, co dzieje się w jego życiu, może po-

wiedzieć: „Jak ludzkie jest to moje człowieczeństwo!". Tylko tego rodzaju uścisk wo-
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bec własnego człowieczeństwa może sprawić, że wszystko, co się dzieje, jest okazją 

relacji. 

Dlatego potrzeba, byśmy byli uważnymi wobec kroków, jakie stawiamy na Szkole 

wspólnoty, która nie może być tylko pewną medytacją, myśleniem, wysiłkiem myślo-

wym, lecz także doświadczeniem, w które należy zaangażować własne człowieczeń-

stwo. Jak nam przypomniał dziś rano ks. Pino: bez zaangażowania naszego człowie-

czeństwa imię Jezus jest pustym dźwiękiem, który nie jest dla nas wystarczający, aby 

trwać wobec rzeczywistości, w obliczu dziejących się okoliczności. Konsekwencją bra-

ku zaangażowania własnego człowieczeństwa jest to, że imię Jezus staje się tylko pu-

stym dźwiękiem, i ryzykujemy, że z czasem w ogóle przestaniemy w Niego wierzyć. 

Drugim warunkiem tej drogi jest to, abyśmy mieli odwagę obejmować tą spotkaną 

Obecnością wszystkie nasze relacje. 

Cały problem życia - powiada ks. Giussani - tkwi w tym, „abyśmy - po tym, jak od-

kryliśmy odpowiedniość z naszym sercem - mieli odwagę wprowadzać w czyn relację 

z Chrystusem: mieć odwagę obejmowania wszystkich relacji tą pamięcią, tą świadomo-

ścią, jak ktoś, kto przechowuje w pamięci twarz ukochanej osoby"4 2. Tylko ten, kto ma 

odwagę objęcia wszystkich relacji tą Obecnością, obecnością Chrystusa, może poznać 

Go w prawdziwy sposób, ponieważ to, kim naprawdę jest Chrystus staje się widoczne 

w doświadczeniu, w odpowiedzi na moje człowieczeństwo, na okoliczności, które prze-

mierzam. Mama pokazuje to, kim jest, odpowiadając na potrzeby dziecka. Nie potrzeba 

żadnej szczególnej zdolności, by dokonać tego porównania: tak czynią dzieci... lecz one 

właśnie odznaczają się ową prostotą, odwagą, by ogarniać wszystko tą obecnością. 

Powiada św. Anzelm w swym dziele Proslogion, po tym słynnym wyrażeniu credo ut 

intelligam (wierzę, aby zrozumieć): „Ten bowiem, kto nie wierzy, nie ma doświadcze-

nia, a komu brak doświadczenia, ten nie rozumie"43. Kto nie ma odwagi obejmowania 

relacją z Chrystusem wszystkich innych relacji, kto nie wierzy, nie może doświadczyć 

tego, kim jest Chrystus, a kto nie ma doświadczenia, ten nie rozumie, kim jest Chrystus. 

Dlatego też my, którzy już odkryliśmy tę zależność, musimy błagać o odwagę, by obej-

mować wszystkie relacje (życie jest jednym wielkim ciągiem relacji z okolicznościami) 

tą Pamięcią, tą Obecnością. 

Pisze Maureen ze Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku: „Drogi Księże Giussani, 

mój kontakt z Comunione e Liberazione rozpoczął się około roku temu, ale zaczęłam 

być wierna Szkole wspólnoty od 14 września 2001. [...] Od tamtej pory moje życie bar-

dzo się zmieniło. Teraz, dzień po dniu, przeżywam moją codzienność z intensywnością, 

o jakiej nigdy przedtem nie myślałam, że może być możliwa [różnica, która mogła wy-

dawać się niemożliwa do wypowiedzenia!. [...] Byłam tak wdzięczna, że wybrałam cho-

dzenie na Szkołę wspólnoty, że chciałam tam wracać, aby jeszcze lepiej poznać tamtych 

ludzi. Idąc kiedyś po Szkole wspólnoty po samochód odkryłam, że szybka w nim była 

wybita i moją bezpośrednią reakcją była myśl, że nie powinnam była iść na Szkołę 

wspólnoty, ale że mogłam pójść na kolację z przyjacielem, któremu odmówiłam. Póź-
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nym wieczorem, wracając myślami do tego spotkania, moje zdenerwowanie ustąpiło i 
odczułam przyszła mi do głowy następująca intuicja: zło było obecne we mnie, kiedy 
usiłowałam manipulować i nabrać dystansu wobec pozytywności tych osób, które spo-
tkałam. Musiałam się zdecydować, czy słuchać tego, co Bóg zamierzył dla mnie we-
wnątrz tej grupy osób, czy też podejmować własne wysiłki, pozwalając na to, aby 
wszystkie „lecz", „jeśli", jednakże" zniszczyły przeżyte spotkanie. Swego czasu modli-
łam się o to, aby być prowadzona i zostałam pobłogosławiona za odwagę przebywania 
w Jego obecności. Moje życie zmieniło się na zawsze. Odkąd zaczęłam czytać, rozma-
wiać, dawać jakiś swój wkład, być otwarta na wolę Bożą, zmieniłam się. Często zdaję 
sobie sprawę z tego, w jaki sposób Bóg działa we mnie i jak przeze mnie komunikuje 
się z innymi. Odkąd zaakceptowałam fakt, iż Bóg chce mnie w tym biurze na Manhatta-
nie, w którym pracuję, wkład i jakość mojej pracy znacznie się podniosły"44. Kiedy ktoś 
ma taką odwagę wszystko staje się nowe. 

2. Chrystus, początkiem końca, n o w a relacja z rzeczywistością 

Jakiego typu doświadczenie staje się udziałem ludzkiego ja, które ukonstytuowane 
przez ową Obecność, wchodzi w wydarzenia życia? To ludzkie ja, jak to dopiero usły-
szeliśmy od Maureen, doświadcza nowej relacji z rzeczywistością, która jest dla niego 
potwierdzeniem, że jest to już początek spełnienia, początek tego, co będzie kiedyś: „in-
tensywność, o jakiej nigdy przedtem nie myślałam, że może być możliwa". 

Trzeba jednak zatrzymać się chwilę, aby wyjaśnić znaczenie pojęcia „koniec", ponie-
waż ks. Giussani powiada, że „sytuacja całkowitej dechrystianizacji, w jakiej się znaj-
dujemy, całkowitej obcości wobec tajemnicy chrześcijańskiej, jest zasadniczo spowodo-
wana przez integralistyczny bądź moralistyczny sposób, w jaki problem kresu, końca 
[...] był podnoszony w tych ostatnich wiekach i ukazywany jako jedyna rzecz, dla której 
warto było żyć"4 5. Rzeczą godną przeżycia był jedynie ów końcowy moment, rozumia-
ny jako koniec świata. 

W takim pojęciu sprawy „koniec" nie ma nic wspólnego z życiem tu i teraz. Lecz ta-
kie rozumienie końca nie ma nic wspólnego z tym, o czym zaświadcza Pismo święte, 
które od początku, od wyjścia z Egiptu, śledząc całą wędrówkę narodu żydowskiego, 
obietnice dane prorokom, aż po przyjście Jezusa, dokumentuje coś wręcz odwrotnego: 
że właśnie tu, pośrodku historii, rozpoczął się koniec. A że jest to prawdą, pokazuje No-
wy Testament, który czas zapoczątkowany przez Chrystusa nazywa „czasem spełnie-
nia": „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli"46, powiedział Jezus w Naza-
recie. Znaczy to, iż początek końca jest już tu i teraz. 

Wydarzenie Chrystusa pozwala człowiekowi, który Go przyjmuje, na nową relację z 
rzeczywistością, na nową świadomość. Jak uczyliśmy się tego w ubiegłym roku na Sz-
kole wspólnoty: „Nikt z nas samotnie nie jest w stanie utrzymać tego prawdziwego 
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spojrzenia na rzeczywistość"4 7. Faktycznie to nowe poznanie rodzi się, jak to dopiero co 

usłyszeliśmy od Maureen, z przylgnięcia do wydarzenia, z afektu wobec wydarzenia, do 

którego się przylgnęło, któremu się mówi „tak". 

Zrozumiała to doskonale żona Andrzeja, która poznała Jezusa nie przez jakiś wykład 

wygłoszony przez Andrzeja, lecz dzięki jego uściskowi, jakiego doświadczyła tamtego 

dnia i poczuła się objęta w taki sposób, jak nigdy przedtem. Jezus, cały Jezus był obecny 

w tym uścisku, Jezus utożsamił się, z tym pełnym bojażni drżeniem, z jakim Andrzej 

obejmował swoją żonę. Nie ma to nic wspólnego ze sprawami z innego świata, z abs-

trakcją czy jakimś spirytualizmem! To dzieje się tu, pośrodku historii, którą wszyscy ży-

jemy! Spotkanie Andrzeja z Jezusem stało się wydarzeniem, które następnie dodało mu 

mocy, wniosło nowość, która pozwoliła mu tak uścisnąć swoją żonę, jak nigdy dotąd. 

Skoro to poznanie, ta nowa relacja rodzi się z wydarzenia, jedyną nadzieją dla nas 

jest to, aby to wydarzenie nieustannie się działo. To nie żadne rozważanie jest tym, co 

rodzi w nas możliwość wydarzenia; nie doprowadzi do wydarzenia żaden teoretyczny 

wywód, ani reguły ani powtarzanie dyskursu: albo to wydarzenie ciągle na nowo się 

wydarza, albo zwyczajnie nie ma już chrześcijaństwa. Będzie coś innego, ale to już nie 

będzie chrześcijaństwo. Tylko nowa świadomość zakłada trwanie we współczesności 

tego wydarzenia, które ją rodzi i nieustannie podtrzymuje. 

Lecz gdzie jest tego początek? Nie jest on z pewnością w jakiejś idei, którą możemy 

zawładnąć: owym źródłem jest pewne miejsce, przynależność do pewnego miejsca, do 

żyjącej rzeczywistości. Jedyną nadzieją jest to, iż oto wydarzenie dzieje się nieustannie w 

ściśle określonym miejscu oraz że my, którzy w tym miejscu uczestniczymy, do którego 

przynależymy, za każdym razem na nowo jesteśmy ogarnięci tym wydarzeniem, tym 

wzruszeniem, które pozwala nam w zupełnie inny sposób odnosić się do rzeczywistości. 

To wszystko nieustannie dzieje się pośród nas. W ostatnich czasach mieliśmy wiele 

przykładów na to: List Ojca Świętego, List ks. Giussaniego, odprawiane w różnych 

miejscach Drogi Krzyżowe, z tą w Nowym Jorku na czele. Mówił Alberto Savorana 

podczas Spotkania Odpowiedzialnych, że kiedy człowiek staje wobec tych wszystkich 

wydarzeń, i jeżeli te wydarzenia nie są jedynie jakimiś epizodami pośród wielu innych, 

to uczestnicząc w nich, nie sposób nie w y j ś ć z pracy, nie będąc ogarniętym tym wyda-

rzeniem, które nosi w swoim wnętrzu. To zaś sprawia, że podejmowane przez człowie-

ka zupełnie zwyczajne okoliczności bądź relacja z własną rodziną naznaczone są tym 

pełnym bojaźni drżeniem, jakie tylko wydarzenie Jego obecności czyni możliwym, nie 

tylko w przeszłości, ale także i dziś, teraz. 

A iluż spośród nas mogłoby o tym zaświadczyć, uczestnicząc z prostotą w licznych 

naszych gestach, uczestnicząc w tym miejscu, w którym człowiek zaczyna faktycznie 

doświadczać końca świata, początku końca. Potrzebujemy uczestnictwa w tym wyda-

rzeniu, ponieważ nikt z nas nie jest wolny od tej możliwości ulegania regułom [podda-

wania się regułom]. Przypominał nam o tym kilka lat temu ks. Giussani, a ostatnio zo-

stało to opublikowane we wkładce do „Tracce", pt. L'opera del movimento [Dzieło 
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ruchu]: „Na początku dążyło się do budowania, staraliśmy się budować na czymś, co 

się wydarzyło, nie zaś na wartościach [...] Jakkolwiek naiwna i nieproporcjonalnie opty-

mistyczna była owa postawa, to przecież była ona właściwa. [...] Po tym, jak uznaliśmy 

ją za przekreśloną, zajęliśmy pozycję, która - rzec by można - była bardziej wyrazem 

„tradycji kulturalnej" niż entuzjazmem dla Obecności; nie znamy [...] Chrystusa, my nie 

znamy tajemnicy Boga, ponieważ nie jesteśmy z Nim w zażyłości"48. 

Jakiś człowiek zdeterminowany, nieustannie rodzony przez wydarzenie chrześcijań-

skie, może za św. Pawłem powiedzieć: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Ch-

rystus". „Żyje we mnie": utożsamia się z drżeniem, które jest we mnie, z moim sposo-

bem patrzenia, z typowym dla mnie sposobem odczuwania: żyje we mnie. Kiedy ktoś 

ma odwagę trwać w Jego obecności, jak pisała Maureen, wydarza się to, o czym pisze 

św. Paweł: „Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem 

wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie"4 9. 

„Choć nadal żyję w ciele", tzn. żyję w normalnych sytuacjach życia: u boku dziew-

czyny, która mi się podoba, w rodzinie z tatą, pracującym po dwanaście godzin dzien-

nie. z człowiekiem chorym, niezdolnym do radzenia sobie z podstawowymi sprawami... 

w tym wszystkim, w tym właśnie ciele „żyję wiarą w Syna Bożego", tzn. należę do tego 

wydarzenia, które przemienia mój sposób patrzenia, wydarzenia, które obdarza mnie 

nową inteligencją, głębszą i prawdziwszą niż te moje okoliczności. 

„Choć nadal ży ję w ciele", patrzę na wszystko tym spojrzeniem, tak więc jakaś 

dziewczyna - na miarę atrakcyjności, jaką we mnie wzbudza - jest znakiem, który za-

prasza mnie do przylgnięcia ciałem do bytu rzeczy, do zejścia w rzeczywistość rzeczy, 

do miejsca, w którym są one uczynione. 

To zejście do bytu rzeczy, do miejsca, w którym są one uczynione, jest ofiarą, będącą 

najwyższą formą modlitwy, błagania. Ofiarą jest nade wszystko uznanie tego, z czego 

rzeczywistość jest uczyniona; w konsekwencji, im bardziej ktoś to rozumie i spogląda 

temu w twarz, im bardziej to odczuwa, im bardziej czyni z tego treść doświadczenia, 

tym łatwiej przychodzi mu mówić: „Przyjdź, Panie! Ukaż się! Jeśli ta rzecz z Ciebie jest 

uczyniona, ukaż się! Wyost rzy j moje wejrzenie, abym widział wszystko jako znak 

Twojego piękna, i przybądź!". 

Ofiarą nie jest coś, co się dzieje w sytuacji jakiegoś nieszczęścia („teraz ci ofiaruję"); 

ofiara stoi na początku, jest u źródła prawdziwej relacji ze wszystkim. A nas interesuje, 

by nauczyć się tego. by nauczyć się takiego spojrzenia, pomagać sobie nawzajem w ta-

kim patrzeniu, ponieważ nowa relacja z rzeczywistością jest z niczym nieporównywal-

ną intensyfikacją ludzkiego doświadczenia. 

Maureen nazwała to „intensywnością wcześniej nie do pomyślenia": to jest obietnica 

dla nas wszystkich! Mieć możliwość życia doświadczeniem życiowym z intensywno-

ścią wcześniej nie do pomyślenia: któż nie chciałby tak żyć? 

Człowiek, którzy przeżywa swoje życie w wierze już w tym życiu doświadcza wiecz-

ności, początku końca, ponieważ w tym czasie, w tym momencie życia doświadcza ja-
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kiejś intensywności nie z tego świata, ale możliwej na tym świecie. To jest pojęcie „sto-

kroć": jakaś intensyfikacja, coś stokroć razy więcej. Stokroć na tej ziemi, nie tylko w 

zaświatach, ale już w doświadczeniu ziemskim: wszyscy, wszystko w ziemskim do-

świadczeniu - ojciec, matka, małżonek, dziecko, narzeczony - jest możliwe do przeży-

cia stokroć razy więcej. 

Opłaca się mieć taką odwagę, aby z Jego obecnością w oczach rzucać wyzwanie 

wszystkiemu, wszystko przeżywać - jak św. Paweł - żyć wiarą w Syna Bożego, aby 

wszystko stawało się stokroć razy większe, stawało się bardziej intensywne, nie tylko 

duchowo bardziej intensywne, ale bardziej intensywne cieleśnie, po ludzku intensyw-

niejsze. To jest zwycięstwo nad abstrakcją. Chrystus bowiem ma związek z naszym ży-

ciem, ze wszystkim, co się w nim dzieje i poprzez to wszystko, co przeżywamy w na-

szym człowieczeństwie. W przeciwnym razie kim byłby Chrystus? Pustą nazwą, 

abstrakcją. To nie jest Chrystus, ponieważ od kiedy Chrystus wkroczył w historię, 

pierwszym uderzeniem było wzbudzenie zdumienia w tych, którzy Go spotykali. Jeśli 

to zdumienie nie budzi się w nas, to nie stajemy w obliczu Chrystusa, nie doświadcza-

my Chrystusa: są to tylko słowa, słowa, słowa. Nie ma bowiem możliwości znalezienia 

się wobec Chrystusa, spotkania Chrystusa w realny sposób bez tego rodzaju intensyfi-

kacji: jak w przypadku Andrzeja, Jana, Samarytanki czy Zacheusza. Dla Piotra, Jana i 

Andrzeja ów Człowiek był stokroć: spotykając się z Nim, myśleli o swoich żonach, o 

swoich dzieciach, o przyjaciołach z taką czułością, jakiej nigdy przedtem nie odczuwali. 

Trzeba jednak coś tu wyjaśnić, ponieważ my często myślimy, iż stokroć to, coś sto 

razy więcej od naszej instynktowności, od naszych wyobrażeń. Dlatego ks. Giussani po-

wiada: „Aby zrozumieć, czym jest stokroć, trzeba spróbować doświadczyć - a zatem 

uznać, zobaczyć, odczuć - paradygmat prawdziwej miłości. Jest nim wydarzenie abso-

lutnej darmowości"5 0. 

Jakaż przemiana mentalności jest nam potrzebna! Stokroć jest paradygmatem praw-

dziwej miłości, tak jak nam o tym przypomina, komentując, Ada Negri: „Kochasz, i nie 

myślisz, że jesteś kochana: w każdym kwiecie, który rozkwita bądź owocu, który dojrze-

wa, albo w niemowlęciu, które się rodzi. Bogu pól i pokoleń w sercu składasz dzięki"". 

Kochasz i nie żądasz, aby być kochana. Pierwszym przebłyskiem miłości jest to, że 

jeden wobec drugiego odczuwa, iż piękną rzeczą jest to, że ten drugi istnieje. Nie, że on 

jest mój, ale że jest: pięknie, że jesteś, świat jest inny, ponieważ jest znakiem Tego, któ-

ry jest przede wszystkim. W ten sposób „kochasz kwiat, nie dlatego, że go wąchasz, ale 

dlatego, że jest; kochasz owoc, nie dlatego, że go zjadasz, ale dlatego, że jest; kochasz 

dziecko, nie dlatego, że jest twoje, ale dlatego, że jest"5 2. 

Jakaż zmiana! Ale uwaga, jakie również w tym wyzwanie! Jakimż wezwaniem do 

przemiany mentalności są te słowa! Nam może się wydaje, że to nie jest możliwe do re-

alizacji, a tymczasem jest. W czym więc tkwi problem? Problem w tym, że kiedy ktoś 

kocha, nie domagając się, aby być kochany, musi być wyposażony w moc miłości, ja-

kiej nigdy przedtem nie znał. Absolutna darmowość: dlatego, że jest. 
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Stokroć jest relacją z rzeczywistością, dlatego, że ona jest. To jest pochwała dla bytu, 
to jest chwała bytu, chwała Chrystusa. Najwyższym znakiem tego jest to, że człowiek 
może obudzić się rano i być zadowolonym, dlatego, że On jest. Nie ma niczego, co da-
łoby się z tym porównać. Najwyższą postacią stokroć jest to: On jest! 

3. Intensyfikacja ludzkiego doświadczenia w w y m i a r z e miłości i pracy 

Taka intensyfikacja ludzkiego doświadczenia jest możliwa do przeżywania w dwóch 
wymiarach ludzkiej egzystencji, jakimi żyją wszyscy: w miłości i w pracy. Tego typu 
miłość, która nie żąda bycia kochaną, jest prawdziwym posiadaniem, do którego wszy-
scy jesteśmy powołani. 

Pisze ks. Giussani w książce Ąffezione e dimora [Afektywność i przybytek]: „Posia-
danie, ku jakiemu podąża miłość, jest znacznie zwiększa w odległości metra od przed-
miotu, aniżeli wtedy, gdy go pochwycimy. [...] Jest znacznie bardziej intensywna taka 
miłość, która zatrzymuje się w odległości jednego metra od osoby kochanej, i choć 
wszystko drży, i wszystko zdaje się, pragnąć ją pochwycić, ty jednak powstrzymujesz 
się przed je j pochwyceniem. [...] Aby kochać jakąś obecność musisz uznać, że ona jest 
znakiem [...] Chrystusa. I wszystko w tobie, w je j obecności ku niej się wychyla i prze-
radza w błaganie zanoszone do Chrystusa, aby On się objawił, aby się pokazał. Kiedy 
jednak Chrystus ukaże się w tej twarzy, to już będzie koniec świata, nastanie wieczność. 
[...] Zachowanie dystansu jednego metra od przedmiotu bez pochwycenia go, oznacza, 
iż jesteśmy w pełni gotowi zdać sobie sprawę ze znaku, którym on jest, uświadomić so-
bie to, czego on jest znakiem, wartość znaku, jakim on jest"5 ' . 

My jednak bardzo często, zamiast utrzymywać ów dystans, chwytamy ów przed-
miot tak, jak kwiat i gubimy to, co najlepsze, ponieważ tym, co w znaku jest najlep-
sze, to nie on sam [znak], lecz Ten, ku któremu on nas odsyła. Tym, co najlepsze jest 
w kwiatku to nie zaniesienie go do swojego pokoju i cieszenie się nim tak długo, aż 
uschnie [dosłownie: aż zgnije], ponieważ wszystko, dosłownie wszystko zgnije: tym, 
co najlepsze w kwiatach, jest Ten, ku któremu kwiaty nas odsyłają. To nie jest żadna 
poezja o negatywnym wydźwięku, o dużym ładunku emocjonalnym i to nie jest tak, 
że ks. Giussani jest jakimś „poetą", a to wszystko, to nie są rzeczy realne, cielesne; to, 
co w nich najlepszego, znajduje się gdzie indziej, jest wewnątrz nich. Stąd też dzie-
wictwo jest cnotą chrześcijańską, będącą ideałem dla każdego typu relacji, również 
dla relacji mąż-żona: jeśli nie chcesz je j stracić, jeśli nie chcesz się nią znudzić, trzeba 
pójść tam, gdzie jest j e j źródło. 

To samo odnosi się do wymiaru pracy, ponieważ pracą zasadniczo jest człowiek, któ-
ry pracuje. W mentalności współczesnej mówi się o pracowniku, czyli o człowieku, 
który jakby zagubił swój początek, który ów początek traktuje jako coś tak oczywiste-
go, że z czasem rozpływa się on gdzieś we mgle, aż po całkowite jego zagubienie. Ja-
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kim więc niesamowitym wyzwaniem jest pójście do pracy z tą Obecnością w oczach! 
Jak to nam przypomina Elena z miejscowości Crema: „Wraz z Diego [z przyjacielem, 
który jest dyrektorem sanitarnym w Instytucie Geriatrycznym] od zaraz zaczęliśmy od-
mawiać modlitwę Anioł Pański, tak wielkie było w nas pragnienie, aby stać się konkret-
ną obecnością w naszym środowisku pracy. [...] Odmawianie modlitwy Anioł Pański 

przed rozpoczęciem pracy zmienia nasz dzień i nasz sposób wykonywania pracy. Inne 
osoby były zdumione przyjaźnią, jaka zaczęła się rodzić z niektórymi kolegami, a któ-
rzy teraz razem z nami odmawiają Anioł Pański na początku dnia. Tak rodzi się praw-
dziwa przyjaźń, która prowadzi do Jezusa!"5 4. 

Ktoś, kto przeżywa tego rodzaju doświadczenie musi uznać, że tym, co zmienia nasze 
życie jest owa Obecność, która działa w naszym życiu, kiedy my otwieramy je j drzwi. 

4. Misja 

Ktoś, kto tak żyje, staje się zatem świadkiem i misjonarzem, ponieważ łaska nam 
udzielona, przyjaciele, jest dla wszystkich, jest dla świata, jest dla naszych kolegów. 
Metodą Boga jest wybór: wybiera nas, aby przez nas mógł dotrzeć do wszystkich. 

W jaki sposób dociera? „Świadectwo, dzięki naszemu sposobowi życia, 

jest nieuchronnym potwierdzeniem Kogoś, kto istnieje - powiada ks. Giussani - po-
nieważ wszelkie możliwe uzasadnienie dostrzeżonej we mnie inności, jest czymś, co 
pochodzi z obecności czegoś innego. 

Potwierdzać własnym sposobem życia Kogoś, kto jest: oto sposób, w jaki Jezus 
uobecnia się przeze mnie, a my - przypominał on jakiś czas temu - stajemy się ojcami: 
„Życzę wam, abyście wobec każdego człowieka żyli doświadczeniem ojcostwa". 
„Ksiądz, bardziej niż ktokolwiek - powiedział ktoś do Giussaniego - jest naprawdę oj-
cem". „A było to oczywiste [komentował ks. Giussani] dzięki mnie... Boże święty! To 
jest Jezus: obecność, która przeze mnie staje się obecnością [po, by zmieniać innych]. 
Ktoś przeze mnie staje się sobą"55. Pokażcie mi większe od tego zwycięstwo nad abs-
trakcją: „Ktoś przeze mnie staje się sobą". Bóg czyni wszystkiego przeze mnie, przez 
moje „tak", przez twoje „tak". 

Jeśli ktoś kieruje swoje spojrzenie na odmienność doświadczenia, jakim żyje, kiedy 
wierzy w Jezusa, to wszystko, co wydarza się w jego życiu, jest potwierdzeniem prze-
żytego spotkania, a z upływem czasu staje się coraz głębszym przekonaniem. 
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MSZA ŚWIĘTA 

HOMILIA J E G O EMINENCJI K A R D . CRESCENZIO SEPE 
P R E F E K T A K O N G R E G A C J I D/S E W A N G E L I Z A C J I N A R O D Ó W 

„Najdrożsi. Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze goto-
wi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w 

was jest"5 6. 
Najdrożsi przyjaciele z Comunione e Liberazione, celebracja, której jesteśmy uczest-

nikami stanowi najważniejszy czas i miejsce spotkania z Chrystusem, żywym i obec-
nym tutaj pośród nas, aby oddać Mu cześć i aby wzrastać w wierze, która musi przyna-
glać nas do dawania o Nim świadectwa, odpowiadając wszystkim, którzy - z bliska czy 
z daleka, z ciekawości czy ze zdumieniem - pytają nas o uzasadnienie tej nadziei, która 
jest w nas. 

My żyjemy w Chrystusie a Chrystus żyje w nas; z Chrystusem my żyjemy w Ojcu, 
mocą udzielonego nam Ducha Świętego. 

To życiowe doświadczenie Boga w nas i nas w Bogu opiera się na fundamencie miło-
ści, która jednoczy nas z Bogiem i łączy nas między sobą, i wyrasta z miłości, która ob-
darza nas zrozumieniem, będące doświadczeniem miłości Osób, które żyją w nas. Bóg 
mieszka w nas i my mamy tego doświadczenie, wzbudzając zdumienie, zachwyt i odda-
nie się: Bóg wszystkim we wszystkim. 

Najdrożsi, cieszę się, że mogę przewodniczyć tej celebracji eucharystycznej podczas 
waszych dorocznych Rekolekcji. Oprócz nas, zgromadzonych tutaj w Rimini, drogą sa-
telitarną słuchają nas członkowie Bractwa Comunione e Liberazione z osiemnastu Kra-
jów Europy (ok. 2.500 osób, które łączą się z nami). Jakaż to wielka okazja, aby na no-
wo powrócić i wspólnie przemedytować List, jaki Ojciec Święty skierował do waszego 
założyciela, 11 lutego tego roku, w święto Błogosławionej Dziewicy Maryi z Lourdes, z 
okazji dwudziestej rocznicy papieskiego zatwierdzenia waszego stowarzyszenia". 

Papież rozpoznaje w ks. Giussanim pewien szczególny „styl" głoszenia wiary. I nie 
tylko: Papież uznaje ten styl jako szczególnie odpowiedni w nawiązywaniu dialogu z 
ludźmi nam współczesnymi. 

W praktyce, jakie są owe cechy charakterystyczne, zasadnicze elementy, uważane za 
fundamentalne, o których mówi - w odniesieniu do charyzmatu ks. Giussaniego i ruchu 
- dokument papieski? 

Przede wszystkim Papież zwraca uwagę na umiejętność „wsłuchiwania się w potrze-
by dzisiejszego człowieka", podkreślając fakt niestrudzonego poszukiwania, jakie jest 
udziałem każdego człowieka, który przeżywając różne stany duchowe, przechodząc 
przez różne sytuacje, zarówno wtedy, gdy „dotyka go dramat przemocy, samotności, 
poczucie bezsensu, jak również, gdy życie upływa mu pogodnie i radośnie". 

Wasz styl orędzia wyraża się, więc, przede wszystkim ową szczególną uwagą kiero-
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waną na poszukiwania człowieka, niezależnie od formy, w jakiej mogą się one wyrażać. 

Ruch, w ciągu swej długiej historii, przejawiał żywe i szczególne zainteresowanie głę-

bokimi pytaniami człowieka, niezależnie od tego skąd te pytania się wywodzą: z jakie-

go kręgu kulturowego czy nawet ideologicznego. Wy zaś, pod kierownictwem ks. Gius-

saniego, uczyniliście swoimi słowa Św. Pawła: „Wszystko badajcie, a co szlachetne -

zachowujcie"5 8. 

To wyrażenie z pierwszego Listu do Tesaloniczan, ze swoim zaproszeniem do osądu, 

wprowadza doskonale w drugą cechę charakterystyczną dla stylu ks. Giussaniego, który 

opisuje wasz ruch. „Ruch - napisał Ojciec Święty w swoim Liście - pragnął i pragnie 

wskazywać współczesnym ludziom nie na jakąś drogę, którą mogliby kroczyć, jaka by 

ona nie była, ale pragnie wskazać na jedyną drogę, ponieważ to jest droga, która prowa-

dzi do rozwiązania tego egzystencjalnego dramatu człowieka", jaki on przeżywa, często 

nie zdając sobie z tego sprawy, nieświadomie, w swym dialogu z Tajemnicą Boga, 

ukrytą w sercu człowieka i w rzeczach. A zatem, nie jakaś droga, ale jedyna droga: aby 

użyć słowa, które jest niezwykle ważne od samego początku waszej historii, chciałbym 

powiedzieć, że drugą cechą charakterystyczną waszego sposobu życia i głoszenia wiary 

jest decyzja, odwaga ryzyka, głoszenia wobec świata, bez ogródek, zbędnych komenta-

rzy i bez wahania, że Chrystus, tylko Chrystus, jest jedyną odpowiedzią na prawdziwe 

potrzeby człowieka, każdego człowieka w każdym czasie. 

Tu może pojawić się pytanie: jak te dwie rzeczy mogą współistnieć, być ze sobą ra-

zem? Pytanie to narzuca się, ponieważ wszyscy wiemy, iż mentalność powszechnie dziś 

dominująca próbuje nam wmówić, że decyzja [postawa zdecydowania] oznacza nietole-

rancję; że otwarte wyrażanie swoich przekonań staje się nieuchronnie fundamentali-

zmem; że bycie sobą oznacza bycie niezdolnym do poszanowania odmienności drugie-

go. Uważam, iż mamy tutaj do czynienia z zamieszaniem o absolutnie negatywnym 

wydźwięku. Odwaga chrześcijańska bowiem rodzi się z osobistego doświadczenia Ch-

rystusa, który odpowiada na nasze osobiste poszukiwanie znaczenia oraz rodzi się z 

przekonania, iż to, co spotkało nas, jest - lub może się stać - odpowiedzią na oczekiwa-

nia każdego pojedynczego człowieka i wszystkich ludzi. I właśnie to głębokie przeko-

nanie staje się następnie tym, co z czasem zrodzi otwartość, ofiarowanie i hojność. De-

c y z j a c h r z e ś c i j a n i n a , aby żyć i p o d a w a ć uzasadnienie s w o j e j nadziei , s w e g o 

entuzjazmu, karmi się pasją wobec konkretnego człowieka i z czasem uzdalnia do zaję-

cia postawy słuchania innych, wsłuchiwania się w ich potrzeby i ich wymogi. Tego ty-

pu umiejętność, taka wielkoduszność jest czymś, co pozostaje tylko w nas, nie jest jakąś 

rzeczywistością bierną, ukrytą, ale staje się niezwykle aktywnym i dynamicznym czyn-

nikiem, charakterystycznym dla postawy nie mającej nic wspólnego z obojętnością, z 

jakąś - jak to się dzisiaj mówi - polityczną poprawnością [politically correct], a którą 

właśnie propaguje się jako ideał naszych czasów, stojący często (i w tym tkwi prawdzi-

wy paradoks) u źródła nadużyć władzy, czego także chrześcijanie w różnych częściach 

świata ponoszą konsekwencje. 
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Kościół dzisiejszy przeżywa bardzo trudny okres w swojej historii. Często poddawa-

ny jest różnym formom prześladowania, i to nie tylko w tych licznych krajach, dokąd 

udają się odważni misjonarze, aby głosić Chrystusa pośród tysiąca trudności, tortur, 

prześladowań, więzienia, często nawet z narażeniem życia. To samo dzieje się także u 

nas, na bogatym Zachodzie, gdzie różne agencje prasowe i stacje telewizyjne czynią 

wszystko, aby pozbawić Kościół - w oczach jego wiernych - wiarygodności; te zaś 

agencje i stacje rozprzestrzeniają się i zapełniają rynek w coraz bardziej podstępny spo-

sób. Hipokryzja, z jaką dziś nasz lud jest atakowany, szczególnie w osobach swoich pa-

sterzy, musi obudzić w nas pilną potrzebę coraz poważniejszego zaangażowania - z 

większym przekonaniem i z większą wytrwałością - na rzecz obrony możliwości spo-

tkania przez wszystkich ludzi (niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdują) tego, co 

przemieniło nasze życie, wnosząc w nie nadzieję, radość, zaufanie i chęć odbudowywa-

nia. Myśl moja w tym momencie biegnie ku biskupom Stanów Zjednoczonych, ale bie-

gnie także ku temu gestowi, przez który wasza wspólnota z Nowego Jorku zapragnęła 

dać odważne świadectwo swojej wierze, dźwigając krzyż ulicami metropolii, aż do tego 

miejsca, którego nazwa pozostanie na długo w historii ludzkości symbolem, ponurym 

symbol ślepej przemocy, po jaką może sięgnąć człowiek. 

Panuje dziś swego rodzaju „herezja", jakkolwiek podstępna i ukryta, to jednak, chyba 

bardziej niż myślimy, rozpowszechniona: jest nią lęk, ukrywanie się przed samym sobą, 

przed innymi, i wreszcie przed Bogiem; jest to lęk pójścia pod prąd, lęk manifestowania 

swojej tożsamości chrześcijańskiej w społeczeństwie materialistycznie globalistycznym, 

które dąży do zniszczenia specyfiki i osobowości każdego z nas. 

Refleksje te prowadzą mnie do zauważenia trzeciej cechy charakterystycznej, za pomo-

cą której Ojciec Święty starał się w swoim Liście opisać waszą koncepcję i doświadczenie 

wiary w dzisiejszym świecie. Szacunek dla drugiej osoby nie narodzi się z tego, że umie-

ścimy w nawiasie naszą własną tożsamość; rodzi się natomiast z manifestowanie tejże 

tożsamości oraz swej przynależność. Ta zaś postawa rodzi się ze szczególnego doświad-

czenia. Ojciec Święty mówi o „wydarzeniu" spotkania., tzn. o doświadczeniu miłosier-

dzia, z jakim Chrystus nas dosięgnął przez twarze, słowa, działania wielu istot ludzkich, 

wielu naszych braci i sióstr. W tym to właśnie doświadczeniu, my jako pierwsi, zostali-

śmy potraktowani przez Jezusa Chrystusa z całkowitą pewnością (ten Chrystus, który nie 

jest jakąś drogą, ale jedyną drogą); ten Chrystus, który - dzień po dniu - pociąga nas ku 

sobie z cierpliwością, jak ktoś, kto czeka na nasze nawrócenie. To nikt inny, ale właśnie 

Chrystus wyruszył na poszukiwanie nas, stanął na naszej drodze, jak napisał Ojciec Świę-

ty w jednym z rozdziałów Tertio Millennio Adveniente>9 oraz jak to objaśnia sam ks. Gius-

sani, w niezwykle plastyczny sposób: „Chrystus żebrzący o serce człowieka"™. Tak więc 

to tylko Chrystus jest tym, który sam, będąc sprawiedliwym, umarł za nas, którzy byliśmy 

niesprawiedliwi, abyśmy wszyscy mogli być doprowadzeni do Boga. Oto zatem ostatecz-

ne źródło tego, co Papież wychwala w was: wydarzenie miłosierdzia Boga, który już nas 

dotknął i który nieustannie, bezpośrednio i osobiście, nas dotyka. 
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Szczególne znaczenie, jakie przypisujecie słowu „wydarzenie", nauczyło was uwagi, 

jaką zawsze przykładaliście do obiektywnego wymiaru waszej wiary, wiary chrześci-

jańskiej i do Kościoła. Czym jest wydarzenie? Czymś, co przychodzi z zewnątrz, jest 

darem, który się udziela i który się przyjmuje, niezależnie od naszych, moich i waszych, 

zdolności lub cech osobistych. Jest to podarunek, jakby cenny kruszec [szlachetny ka-

mień], który zostaje złożony w nasze dłonie. I oto Ojciec Święty w swoim Liście przy-

wołuje dwie wielkie cechy obiektywności naszej wiary: depositumfidei [depozyt wiary] 

oraz ci, którzy są powołani, aby w autorytatywny sposób go wyjaśniać, tzn. strzec go i 

przekazywać, czyli Nauczanie Następcy Piotra oraz nauczanie Biskupów. 

Lecz tu, właśnie tu, wyłania się coś, co kultura współczesna - jak zawsze - odkry-

wa jako paradoks: oryginalność charyzmatu, użyźniający dziś świecką tradycję; Co-

munione e Liberazione jest nowym stylem przemawiania do współczesnych ludzi, 

który jednak czerpie z dawnych prawd, i przez to - jak mówi Ojciec Święty - daje 

wkład w „odnajdywanie prawdziwych i adekwatnych odpowiedzi na wyzwania i na 

pilne potrzeby coraz to nowych czasów i okoliczności historycznych". Nie ma żad-

nej sprzeczności, jak to usiłuje się nam wmawiać, pomiędzy wolnością, która jest 

nam udzielana przez Ducha Świętego, a posłuszeństwem. Nie ma sprzeczności po-

między wolnością form, wolnością poszukiwania nowych dróg, by docierać do ludzi, 

do czego zachęca was Ojciec Święty, a posłuszeństwem wobec pasterzy, których 

Pan postawił na czele swojego Kościoła. Nie ma żadnej sprzeczności, istnieje nato-

miast jedność, komunia, wszyscy bowiem z Chrystusa czerpiemy energię i łaskę, aby 

stawiać czoło temu trudnemu zadaniu, jakie otrzymujemy od Ducha. I to jest komu-

nia, która przynosi wyzwolenie, ponieważ tylko komunia z Bogiem i z braćmi czyni 

nas wolnymi. 

Potwierdzeniem tego są dalsze słowa Ojca Świętego: „Jezus z Nazaretu, który tak do-

świadczył człowieczeństwa, jak nikt inny nie był w stanie tego doznać, przedstawia się 

jako cel każdego ludzkiego dążenia". Chrystus zatem, który w pełni zrealizował swoje 

człowieczeństwo i objawił, jeśli tak można rzec, całą jego potęgę, jest naprawdę wolny. 

Jego wolność była posłuszeństwem, posłuszeństwem wobec Ojca, a jego ludzka wiel-

kość była cała zawarta w jego przepowiadaniu i w horyzoncie jego ziemskiej egzysten-

cji: „Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie"61. 

Z tej wolności, która jest zarazem posłuszeństwem i kreatywnością, narodziła się 

dość już długa tradycja dzieł, o których wspomina Papież, tradycja na którą składa 

się zaangażowanie wielu spośród was w życie publiczne, aż po ten pełen zasadzek i 

zdrad, teren polityki. Dzięki temu zaangażowaniu daliście już, i nieustannie dajecie, 

s w ó j wkład w misyjny wymiar Kościoła we Włoszech a także - chociaż oczywiście 

w mniejszym stopniu - w innych Krajach świata, w około 70 Krajach świata, stając 

się misjonarzami Ewangelii Chrystusa, przeżywanej ze szczerością i wiarą w chary-

zmat w a s z e g o założyciela. Dla mnie niezwykle znaczącym jes t fakt, że Ojciec 

Święty ponownie zaprosił was, abyście postępowali tą drogą, powtarzając słowa 
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skierowane już do was 29 września 1984 roku, podczas audiencji w auli Neri, z 

okazji trzydziestolecia narodzin ruchu. Wówczas Papież powiedział: „Idźcie na cały 

świat, aby nieść prawdę, piękno i pokój, które spotkać można w Chrystusie Odkupi-

cielu" 6 2, a teraz dodał: „Zachęcam was do świadomej i wytrwałej współpracy w 

dziele misy jnym diecezji i parafii", tzn. do współpracy ze środowiskami kościelny-

mi ściśle instytucjonalnymi. I dziś ta wasza misyjność jest rzeczywistością żywą i 

konkretną, rzeczywistością, za którą Kościół, a w nim także - pozwólcie mi to po-

wiedzieć - Kongregacja do Spraw Ewangelizacji Narodów, jest wam niezmiernie 

wdzięczna. 

Ksiądz Giussani, pisząc do was, członków Bractwa Comunione e Liberazione, mówi 

o „imponującym zadaniu", jakie wypływa z tego wezwania [misyjnego], o „niezwykle 

poważnym kroku", jakiego ono się domaga. Mówił także o „momencie odpowiedzial-

ności [...], w której każdy może w uporządkowany sposób współuczestniczyć, będąc mu 

posłuszny, albo której może stawiać opór". A potem dodał: „Wszystko zależy od posta-

wy spokojnego posłuszeństwa w podejmowaniu wszelkich wysiłków. Wówczas takie 

wysiłki są konstruktywne". Wreszcie ponownie podniósł sprawę, jaką zawsze się kiero-

wał, ogarniając troską wasze osoby w tych wszystkich latach: „Pójście za Chrystusem -

napisał ks. Giussani - miłowanie Chrystusa we wszystkim: to musi zostać uznane za za-

sadniczą cechę naszej drogi"6 5. 

Drodzy bracia i siostry, miłość, jaką żywimy dla Chrystusa, będąca odbiciem Jego 

miłości miłosiernej w stosunku do nas, jest właśnie tym źródłem nowego światła, do 

rozszerzania którego po całym świecie jesteśmy powołani: w każdym miejscu, w każ-

dym środowisku, w jakim przychodzi nam żyć. Albowiem tylko miłość do Chrystusa 

czyni nas cierpliwymi budowniczymi w naszych rodzinach, w naszych społecznościach, 

w środowiskach naszej pracy, czyni z nas niestrudzonych budowniczych w świecie, 

który - jak się wydaje - z upodobaniem zmierza ku niszczeniu fundamentów ludzkiego 

współżycia. I jedynie miłość do Chrystusa może dodać nam śmiałości, abyśmy wyru-

szali „w przyszłość wolni, chociażby inni nie byli skłonni zaakceptować tego, kim jeste-

śmy" i kim nadal pragniemy być. Kościół rodzi się i nieustannie odradza w sercach lu-

dzi, wszędzie tam, gdzie zakorzenia się to uczucie wielkoduszności i otwartości, oraz -

pozwólcie mi użyć tego słowa, przez was wypracowanego - tam, gdzie rodzi się uczu-

cie czułości dla Chrystusa. 

Nie dajcie się niczemu zniechęcić. Kontynuujcie z wytrwałością to dzieło, w jakie 

Duch Święty włączył was dzięki wychowaniu i nauczaniu otrzymanemu od ks. Giussa-

niego. Kościół, szczególnie dzisiaj, potrzebuje ludzi, którzy w obliczu świata potrafią 

jasno i wyraźnie potwierdzić, że przynależą do niego, przynależą do Kościoła, i że są 

dumni z tej przynależności. Kościół potrzebuje ludzi, którzy będą wychowywali innych 

ludzi, poczynając od młodego pokolenia, aby uznali w Chrystusie „centrum kosmosu i 

historii"64, kamień węgielny innego, niosącego pokój, człowieczeństwa. To jest droga, 

jedyna drogą, która wiedzie ku życiu i jest to droga prawdy. Oby wam nigdy, w wa-
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szym codziennym zaangażowaniu i w ofierze, nie zabrakło wsparcia miłości oraz zrozu-
mienia Kościoła, który was miłuje. 

Maryja, Matka Zawierzenia, niech wam towarzyszy i was strzeże. Amen. 

PRZED K O Ń C O W Y M B Ł O G O S Ł A W I E Ń S T W E M 

Ks. Pirto. Eminencjo, w imieniu ks. Giussaniego i nas wszystkich, prosząc Eminencję 
o specjalne błogosławieństwo dla tego gestu rekolekcji i dla naszego życia, chciałbym 
przede wszystkim podziękować z całego serca za obecność pośród nas, za uwagę, z jaką 
Eminencja śledzi nasze doświadczenie oraz za to, iż swoim słowem, umiejąc połączyć -
z jednej strony - pewną familijność, będącą znakiem subtelności ducha i wielkiej wiary, 
a z drugiej strony, moc, z jaką Eminencja przywołał nas do tej racji, z powodu której 
każdy z nas tutaj się znajduje. Oby ten wzrost wiary stawał się porywem gotowym ob-
jąć cały świat. 

Kard. Crescendo Sepe. Te oklaski należą się całkowicie Ojcu Świętemu i ks. Giussa-
niemu! 

Ks. Massimo Camisasca. Ksiądz Kardynał przywiózł telegram od Papieża, który te-
raz odczytam: 

Z okazji Rekolekcji Bractwa Comunione e Liberazione w Rimini, podejmujących te-
mat: „Choć nadal żyję w ciele, żyję wiarą w Syna Bożego", Jego Świątobliwość zwraca 
się do Waszej Eminencji z prośbą o przekazanie organizatorom i uczestnikom swoich 
najserdeczniejszych pozdrowień. Wyrażając radość z powodu tej opatrznościowej ini-
cjatywy, życzy, aby one przyczyniły się do odnowienia przylgnięcia do Chrystusa i do 
jeszcze większegcr zaangażowania na rzecz świadectwa dawanego Ewangelii. Wyprasza 
ponadto obfite łaski niebieskie oraz z serca udziela, zarówno Waszej Eminencji, który 
przewodniczy Celebracji eucharystycznej, jak i wszystkim uczestnikom, swego Apo-
stolskiego Błogosławieństwa. 

Kardynał Angelo Sodano, Sekretarz Stanu" 
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Na wejście i wyjście: 

Ludowe śpiewy rosyjskie, płyta II. 

A.V. Swesznikov, Chór Państwowej Akademii Pieśni Rosyjskiej 

„Spirto Gentil" 

Anicył Pański 

Jutrznia 

Giancarlo Cesana. Jest jedenaście pytań. Pierwsze z nich jest reprezentatywne dla 

większości: „Dziś po południu zostało nam powiedziane, że trzeba mieć odwagę, aby 

ogarnąć wszystkie relacje spotkaną Obecnością [nigdy dotąd słowo „odwaga" nie 

wzbudziło tak wielu pytań], ale ks. Abbondio, jeden z bohaterów powieści A. Manzoni 

Narzeczeni powiada, że „odwaga jest czymś, czego żaden człowiek sam nie może sobie 

dać'"'\ Ponadto, czyż to nie Jezus jest Tym, który ogarnia nasze życie, który manifestuje 

się przez mój sposób bycia? Czyż to nie jest łaska, która działa? 

Tak, to jest działanie łaski, to ona czyni nas odważnymi. Carrón przecież nie chciał 

przemienić naszego ruchu w jakiś ruch kowbojów, czy lepiej, torreadorów: i teraz to 

wyjaśni. 

Julian Carrón. To przejście, jakie wczoraj w toku medytacji uczyniliśmy, jest nad-
zwyczaj ważne. Bardzo mnie uderzyło przywołane zdanie ks. Giussaniego, ponieważ 
jest ono odpowiedzią na pewien problem, z jakim często się borykamy, wskutek czego 
nie podejmujemy żadnej drogi w naszym życiu, i z tego powodu nie osiągamy pewno-
ści, której przecież pragniemy dla naszego życia. Dlaczego nie podejmujemy żadnej 
drogi? Dlatego, że po przeżytym spotkaniu, jak to pokazuje zdanie ks. Giussaniego, ca-
ły problem tkwi w odwadze, by zastosować relację z Chrystusem, po tym, jak odkryli-
śmy tę odpowiedniość serca. Spotykam coś, co mi odpowiada, jak żadna rzecz dotych-
czas. Ale co się dzieje niemal chwilę później? To, że często nie wychodzimy od tego: 
coś nam się wydarza, a my już chwilę później zmieniamy metodę i - jakby nic nam się 
nie wydarzyło - na powrót zaczynamy wyobrażać sobie, jak stawić czoła wszystkiemu, 
czyli wracamy do poziomu zmysłu religijnego. 

Ile razy zdarza się nam wstać rano, i łapiemy się na tym, że zaczynamy sobie wy-
obrażać, w jaki sposób odpowiedzieć na to, co przyniesie nadchodzący dzień. Albo kie-
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dy ktoś jest zmęczony, znużony, zaczyna sobie wyobrażać, jakie by na to znaleźć roz-

wiązanie. Co znaczy mieć odwagę, aby wszystkiemu rzucić wyzwanie, aby wszystko 

obejmować Jego obecnością? - Oznacza, uczynić tę spotkaną Obecność punktem wyj-

ścia. To tak, jak wtedy, gdy ktoś się zakocha i nie może już myśleć o pieniądzach, o 

wolnym czasie, o tym, co chciałby robić w przyszłości, nie myśląc o osobie kochanej. 

To nie jest żaden problem woluntarystyczny, tzn. jakiejś moralistycznej redukcji od-

wagi, z jaką już wielokrotnie mieliśmy do czynienia. To jest problem pewności, że coś 

się wydarzyło w naszym życiu, że zostało ono ogarnięte tym wydarzeniem tak, iż odtąd 

nie mogę już patrzeć na rzeczywistość, podejmować nowych okoliczności, inaczej jak z 

Jego obecnością w oczach. 

W taki właśnie sposób objawia się to, kim jest Chrystus, w przeciwnym razie nam się 

zdaje, że Go znamy, ponieważ mówimy o Chrystusie w oderwaniu od doświadczenia, 

jakie z Nim mamy, i dlatego nigdy nie osiągamy pewności co do Jego osoby. 

Cesana. W każdym razie, prawda nie jest zimna, lecz gorąca, tzn. prawda jest afek-

tywnością. prawda jest uderzeniem, jest energią, jest poznaniem, które się komunikuje, 

pełne afektu. Zaczerpnięcie tej energii jest zaczerpnięciem odwagi, po to, aby wszystko 

z nią porównywać. Jak w przykładzie podanym przez Carróna: jeśli się zakochasz, z tej 

miłości czerpiesz energię i patrzysz na przez j e j pryzmat na cały świat, a świat wydaje 

ci się lepszy. Tym jest odwaga. 

Pytanie: „Czy można prosić o pogłębienie problemu różnicy, jaka zachodzi między 

fatalizmem, o którym mówił ks. Pino w sobotę rano, w rozumieniu którego rzeczywi-

stość jest czymś, czemu należy biernie się poddawać, a posłuszeństwem, które przecież 

zakłada uznanie, iż to Bóg, jest tym, który wszystko czyni?". 

Ta różnica jest prostą sprawą: fatalizm oznacza, że sprawy toczą się i ty nie masz z 
nimi nic wspólnego, nie masz na nie wpływu: posłuszeństwo zaś oznacza, że skoro rze-
czy dzieją się, ty musisz mieć z nimi coś wspólnego, one muszą ciebie dotyczyć, czyli 
posłuszeństwo zakłada wolność. 

I jest rzeczą niesamowitą, iż to właśnie my chrześcijanie jesteśmy tymi, którzy nawo-
łują dzisiaj, że Bóg potrzebuje człowieka, że Bóg potrzebuje ciebie, że Bóg złączył się z 
tobą, stał się „wspólnikiem", założył „firmę" wspólnie z tobą: bez ciebie ta firma się nie 
rozwija. Tym jest posłuszeństwo. Jednak stoisz w obliczu Boga, tzn. musisz uznać Go, 
musisz uznać prawdę, która wychodzi ci na spotkanie, a więc musisz skłonić przed nią 
głowę, musisz okazać j e j posłuszeństwo, ale to jest dla ciebie; nie bez ciebie, to jest dla 
ciebie. Otóż, posłuszeństwo oznacza, że prawda jest dla ciebie, ona jest dla ciebie i cie-
bie potrzebuje. 

Pytanie. „'Kochasz rzeczywistość, nie dlatego, że jest twoja, ale dlatego, że jest'. 
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Lecz jeśli nie jest dla mnie, to czemu służy? W rzeczywistości występują pewne aspekty, 

po ludzku trudne do pokochania: co zrobić, aby móc pokochać wszystko?". 

Carrón. To pytanie zdradza sposób, z jakim często patrzymy na rzeczywistość. Kie-

dy zadajemy pytanie: 'W rzeczywistości występują pewne aspekty, po ludzku trudne do 

pokochania: co zrobić, aby móc pokochać wszystko?', myślimy o rzeczywistości jako o 

czymś, z czym Chrystus nie ma nic wspólnego. A przecież rzeczywistością jest Chry-

stus i nie można rozmawiać o rzeczywistości, nie mówiąc o Jezusie. W przeciwnym ra-

zie przeżywamy rzeczywistość - jak wszyscy - w sposób czysto racjonalistyczny, a do-

piero potem dochodzimy do Jezusa jako faktu pobożnościowego. Lecz Chrystus jest 

rzeczywistością i nam opłaca się patrzeć na rzeczywistość w taki sposób, w jaki zostali-

śmy wychowani, tzn. biorąc pod uwagę wszystkie, dokładnie wszystkie j e j czynniki, źle 

bowiem kończy się patrzenie na rzeczywistość z pominięciem Chrystusa, nie wymawia-

jąc Jego imienia. 

Chrystus właśnie jest zwycięstwem nad tym dualizmem, dlatego że kiedy uczniowie 

Go spotkali, owo spotkanie spowodowało eksplozję ich człowieczeństwa: wtedy, gdy 

udali się na wesele do Kany Galilejskiej, albo kiedy Zacheusz poczuł na sobie spojrze-

nie owego człowieka, czy kiedy Samarytanka doświadczyła głębi rzeczywistości, zdol-

nej pokonać ów dualizm, usiłując odrywać rzeczywistość od Jezusa. Jezus natomiast 

pozwolił owej kobiecie doświadczyć rzeczywistości w całej j e j rozciągłości. Stąd też to 

tylko Jezus jest tym, który umożliwia objęcie i pokochanie wszystkiego: bez Niego nic 

nie jest możliwe, ponieważ nawet piękne rzeczy, prędzej czy później, utracą swój urok. 

Cesana. Pozwolę sobie przypomnieć przykład, jaki podaje ks. Giussani, i jaki został 

zamieszczony w Zmyśle religijnymZałóżcie, że wychodzicie z łona waszej matki w 

wieku, w jakim jesteście w tej chwili i ze świadomością, jaką teraz macie, i w ten spo-

sób stajecie wobec rzeczywistości: rzeczywistość natychmiast objawi się wam jako fa-

scynująca, tzn. jako coś, co uderza, co jest dla was. Następnie prawdą jest, że w tej rze-

czywistości po jawia ją się fakty, zdarzenia, które mogą sprawiać wrażenie, iż są 

przeciwko nam i tu pojawia się problem. Jaki jest sens rzeczywistości? Ta druga hipote-

za: rzeczywistość jest dla mnie nieprzyjazna, nienawidzi mnie, czy też pierwsza hipote-

za, tzn. ta, którą pierwotnie postrzega się w zderzeniu z rzeczywistością: rzeczywistość 

jest dla ciebie. To jest jedynie słuszna hipoteza, a Chrystus przyszedł, aby ją potwier-

dzić; bez Chrystusa bowiem hipoteza ta nie ostoi się, dlatego On zmartwychwstał. 

Pytanie. „Ograniczenie dla mnie jest przeszkodą w realizowaniu tego, czego pragnę. 

Jak to jest możliwe, by rozumieć ograniczenie jako stopień, schodek ku własnemu speł-

nieniu. Co umożliwia takie patrzenie na samego siebie?". 

Cesana. Ograniczenie jest stopniem ku własnemu spełnieniu, ponieważ ograniczenie 
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budzi w nas świadomość, iż to Bóg jest tym, który wszystko czyni; to zaś oznacza, że 

nie my jesteśmy panami świata, i tym, co nas ocala, jest właśnie świadomość, iż Bóg 

jest tym, który wszystko czyni. Dlatego, oczywiście, lepiej nie mieć ograniczeń, lepiej 

starać się unikać grzechów i błędów, ale jeśli przez nie ja nauczę się tego, kim jest dla 

mnie Pan, niech błogosławione będą moje ograniczenia! Dziękuję Bogu, że jestem 

brzydki, ponieważ tylko w ten sposób mogę doświadczyć piękna, a mianowicie dzięki 

nadaniu rzeczom sensu. To, co powiedział Carrón jest naprawdę piękne: rzeczywistości, 

podobnie jak kobiety, nie kochamy po kawałku; to nie jest tak, że biorę jakiś fragment 

ciebie, który mi się w tobie podoba i odrzucam to, co mi się w tobie nie podoba, krojąc 

cię na kawałki: kochamy znaczenie, a ograniczenie zawarte jest wewnątrz tego znacze-

nia. I właśnie dlatego, że jestem ograniczony, rozumiem, że potrzebuję wybawienia. W 

tym sensie ograniczenia są stopniami, schodkami ku doskonałości: nieustanne przybli-

żanie się [bliskość], na które składa się szereg niedoskonałych aktów. Takie jest nasze 

życie. 

Pytanie. „Z jednej strony, jeśli nie stawiam czoła rzeczywistości, żyję abstrakcją, ale 

kiedy rzeczywistość wzbudza we mnie atrakcyjność, prosi się mnie o zachowanie dy-

stansu. Gdzie jest granica, dzięki której idąc w głąb rzeczywistości, nie żyję abstrakcyj-

nie, ale równocześnie też jej nie posiadam?" 

Celem nie jest dystans. Celem życia jest posiadanie, celem życia jest szczęście, celem 

życia jest radość. Jest tu jednak „maleńki problem": a mianowicie ten, że to nie ja stwo-

rzyłem życie, rzeczywistość, ponieważ, gdybym to ja ją uczynił, to np. budując drogi, 

zbudowałbym je wszystkie prowadzące w dół, a tymczasem są też drogi prowadzące do 

góry. 

Stąd też, aby posiąść rzeczywistość, muszę żyć nią w zgodzie z Tym, który ją uczy-
nił, tzn. muszę utożsamić się z Tym, który ją stworzył, w przeciwnym razie nie mogę j e j 
posiąść. Na przykład, aby posiąść kobietę, muszę utożsamić się z Tym, który ją stwo-
rzył, w przeciwnym razie nie mogę j e j tak naprawdę posiąść. Dystans więc jest tego ro-
dzaju ofiarą, tzn. jest cofnięciem się o krok, aby zrozumieć, kim jesteś; dystans jest 
pewnego rodzaju świadomością przeznaczenia drugiego, który nie jest mój, którego ja 
nie stworzyłem, żony, dzieci, wszystkich. Tym jest właśnie dystans, ale jest on po to, 
aby posiadać. Naszym celem w życiu nie jest zachowywanie dystansu, ale celem jest 
bycie pasjonatami, posiadanie, lecz żeby posiadać musimy uznać, że nie my jesteśmy 
prawdą. 

Musimy się umartwić, być jakby umarli, ale to da nam posiadanie. Doświadczeniem, 
które jest już naszym udziałem, jest to, że za każdym razem, kiedy uszanowaliśmy to 
przeznaczenie innych, kiedy nie staraliśmy się na siłę być panami kogoś drugiego, życie 
toczyło się lepiej. A kiedy pragniemy być kochani, kiedy chcemy, aby ktoś na nas pa-
trzył, to chcemy, aby nas kochał dla tej racji, dla której zostaliśmy stworzeni, a nie, by 
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jemu służyć, a zatem trzeba, by zachował ów dystans, po to, by nas kochać a nie by nas 

porzucić. 

Pytanie: „Czym jest stokroć i jak go rozpoznać, zwłaszcza kiedy rzeczy toczą się nie 

tak, jakbyśmy tego chcieli? Co to znaczy, że stokroć jest paradygamtem prawdziwej mi-

łości? ". 

Carrón. Jak rozpoznać, że to jest „stokroć"? Jest czymś jasnym... 

Cesana. To tak, jak wygrana na loterii: jeśli wygrałeś na loterii wiesz, że wygrałeś! 

Carrón. Tu nie potrzeba wiele wyjaśniać: stokroć wydarza się i człowiek widzi, że 

ono odpowiada mu bardziej niż cokolwiek innego. Stokroć jest paradygmatem prawdzi-

wej miłości, ponieważ wszyscy wiemy, jak bardzo chcemy być kochani. Być może sa-

mi nie będziemy nigdy w stanie aż tak kochać, ale wszyscy wiemy, jak bardzo pragnie-

my być kochani: nie dla jakiegoś projektu kogoś innego, aby służyć projektowi kogoś 

drugiego, ale dla nas samych. Któż nie pragnie być kochany ze względu na samego sie-

bie, dlatego, że jest, a nie dlatego, że jest coś potrafi lub że może czemuś służyć? Czego 

bardziej pragniemy niż potwierdzenia naszego bytu, naszej osoby? Kochać, to znaczy 

potwierdzić drugiego takim, jakim jest. I to jest właśnie owa pełnia relacji, nie mająca 

porównania z niczym innym, wprost niewyobrażalna. Lecz to jest wyzwanie dla nas, 

ponieważ bardzo często te sprawy nie są nam wcale bliskie. I nie staną się nam bliskie 

tylko za pomocą wyjaśnień, ale dopiero wtedy, gdy zaryzykujemy, kiedy podejmiemy 

ryzyko doświadczenia, jakim żyjemy; w przeciwnym razie nie rozumie się tych spraw. 

Początkiem poznania jest wydarzenie: rozumiemy rzeczy, kiedy one się wydarzają. 

Cesana. Stokroć nie jest pójściem na mszę, daniem ofiary na tacę w postaci jednego 
euro, a przy wyjściu ze mszy odebraniem od Boga stu euro, jasne? Stokroć nie jest pro-
stym pomnożeniem przez sto tego, co my dajemy jako ofiarę z życia. Stokroć jest speł-
nieniem danym nam przez Boga, którego w ogóle nie potrafimy sobie wyobrazić. I fak-
tycznie, On nas już nim obdarował: „Choć nadal żyję w ciele", tzn. choć nadal jestem 
kruchy, żyję ograniczeniem, choć żyję tym, co gnije, tym, co umiera, „żyję wiarą w Sy-
na Bożego", tzn. żyję dzięki prawdzie [żyję z prawdy]. 

Kolejne pytanie pochodzi od wspólnoty niemieckiej: „Julian powiedział, że prawdzi-

wa miłość nie domaga się odwzajemnienia miłości. To wydaje się być roszczeniem wy-

soce moralizatorskim: jest bowiem prawdą, że wszyscy pragniemy być kochani. Czy na-

leży cenzurować to pragnienie? Czy możemy prosić o głębsze uzasadnienie tego? ". 

Sprawa jest bardzo prosta. To nie jest tak, że jakaś mama czeka, aż dziecko ja poko-
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cha, aby i ona mogła je pokochać, w przeciwnym bowiem razie nie dałaby nawet temu 

biednemu dziecku życia... Jakaś mama kocha swoje dziecko, zanim ono ją pokocha, i to 

dlatego, że ono jest. A zatem nie chodzi o to, by ocenzurować pragnienie bycia kocha-

nym, ponieważ wszyscy pragniemy być kochani, tylko problem w tym, aby miłość za-

częła się w darmowy sposób, objawiła się jako darmowość. Bóg nas umiłował zanim 

myśmy Go umiłowali, co więcej. On nas umiłował właśnie dlatego, że myśmy Go nie 

kochali, właśnie dlatego, że my żyliśmy tak, jakby Go w ogóle nie było. Miłość jest ak-

tem darmowym, lecz aby tak kochać, trzeba być kochanymi, trzeba mieć świadomość 

„stokroć", o którym dopiero co była mowa, trzeba mieć świadomość, że żyjąc w ciele, 

żyjemy z miłości Bożej, żyjemy z tej Obecności, z obecności Jego Syna; obecnością 

Boga jest Syn Boży, a my żyjemy tą nadzieją. Dlatego można kochać w darmowy spo-

sób, tzn. można kochać, zanim ten drugi odpowie. Lecz to jest miłość, która przywołuje, 

która w z y w a , d o m a g a się b y c i a kochaną. „Miłość, darmo ukochana miłością 

wybacza"6 7. A zatem, prośmy o to, by być kochanymi, ale nade wszystko kochajmy. 

Pytanie: „Co znaczy, że niepewność, która niekiedy nas blokuje, nie jest brakiem racji 

i oczywistości, ale brakiem moralności?". 

Carrón. Należy tu wyjaśnić, że niemoralność, o której mówiliśmy, jest niemoralno-
ścią w zakresie poznania. Wydaje mi się ważną sprawą wyjaśnienie tego, ponieważ czę-
sto staję wobec osób, które mają wystarczającą jasność, aby przylgnąć, ale myślą, że tak 
nie jest i czekają na dalsze argumenty. Sądzą nadto, że dopiero wtedy, kiedy otrzymają 
kolejne argumenty będą mogli ostatecznie przylgnąć. Tymczasem to nie jest tak. Ja w 
przeżytym spotkaniu doświadczyłem tego, że to mi właśnie odpowiada i mam zatem 
wystarczające racje do tego, aby przylgnąć do tego, co zobaczyłem. A tylko dzięki 
przylgnięciu do tego, co zobaczyłem, wszystko staje się bardziej jasne. To nie jest tak, 
że najpierw wszystko jest jasne, a potem następuje decyzja przylgnięcia, ale ja muszę 
zdecydować się na to, co widziałem, aby to następnie rozjaśniło się. Wyobraźcie sobie 
chłopaka, który na zabawie spotyka dziewczynę, która mu się podoba. Czy musi wcze-
śniej rozstrzygnąć problem: ona to czy nie ona?... gdyby się na tym zatrzymał, ona daw-
no by już sobie poszła. Musi podjąć decyzję co do j e j osoby, mając wystarczającą pew-
ność, aby uczynić ten pierwszy krok, a kiedy się zdecyduje, sprawy bardziej się 
wyjaśnią. To jest początek każdej drogi. I odwrotnie, brak zdecydowania, nie pójście za 
atrakcyjnością rzeczywistości, blokuje nas: człowiek musi zatrzymać się przed czymś, 
co mu się podoba, ale... nie decyduje się, nie daje się pociągnąć atrakcyjność rzeczy. 
Lecz to nie jest tak: jeśli ta dziewczyna ci się podoba, zapraszasz ją następnego dnia na 
spacer, tzn. decydujesz się; jeśli się nie zdecydujesz, prędzej czy później to właśnie sta-
nie się niemoralnością w obliczu oczywistości, którą widziałeś. 

Cesana. „Co to znaczy, że wzruszenie Boga jest osądem? " 
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Bóg jest kimś, kto się wzrusza, i tym jest właśnie osąd: stwierdzenie, że prawda się 

wzrusza. Dlatego Jezus zapłakał przed grobem Łazarza"*, płakał nad Jerozolimą"1. Bóg 

wzrusza się, oznacza to, że prawda przepełniona jest miłością. 

Pytanie: „Zaangażowanie w życie zbiega się z pytaniem: 'Co mi odpowiada?' Tym-

czasem to pytanie często jest zredukowane do innego: 'Co mi się podoba? Jaka jest róż-

nica pomiędzy tymi dwoma pytaniami w konkrecie życia?". 

Carrón. Odpowiedniość nie zawsze utożsamia się z tym, co ci się podoba, z tym, co 

ci chodzi po głowie, ale ty nie możesz zaprzeczyć, że to ci odpowiada. 

Wracając do mitycznego już przykładu z butami: opowiadani mi kiedyś, że pewna 

dziewczyna kupiła sobie buty, ponieważ j e j się podobały, chociaż wcale nie były dla 

niej odpowiednie: następnego dnia musiała pójść kupić sobie inne buty... Ponieważ to, 

co się podoba, nie zawsze jest tym, co odpowiada. 

Dzięki Bogu, że to nie my decydujemy o tym, co nam odpowiada, i to ocala nas 

przed nami samymi, w przeciwnym razie bylibyśmy zdolni do manipulowania nawet 

tym. To nie my dajemy sobie kryterium, z jakim mamy stawiać czoło rzeczywistości. 

Ów zespół oczywistości i wymogów, jaki posiadamy, z jakim przyszliśmy na świat, z 

jakim jesteśmy rzucani w rzeczywistość, aby z nim wszystko porównywać, pozwala 

nam odkrywać prawdę, i dzięki Bogu, nie możemy nią manipulować. I to jest dla nas 

ocaleniem. 

W tym, co mi odpowiada znajduję pewną satysfakcję [zaspokojenie] na ostateczny 

wymóg, adekwatną odpowiedź na ten wymóg, ale nie ja o tym decyduję. 

Mogę powiedzieć: „Ta osoba mi się podoba", lecz ona nigdy nie będzie odpowiednia 

dla mnie, jako że jedna kropla nigdy nie wypełni szklanki. Jesteśmy stworzeni dla nie-

skończoności. A my. po wielu latach Szkoły wspólnoty nad Zmysłem religijnym, nadal 

często tego nie rozumiemy, a mianowicie, że „ja" jest określone przez tę strukturalną 

dysproporcją, dlatego jesteśmy rzucani w świat z tą dysproporcją strukturalną po to, aby 

weryfikować co jest dla nas odpowiednie, a co nie7". Powiedzcie mi, co może być odpo-

wiedzią na tę dysproporcję strukturalną. Nie my o tym decydujemy. 

Cesana. „Co to znaczy, Że ofiara jest najwyższą formą modlitwy?". 

Ofiara jest najwyższą formą modlitwy, ponieważ modlitwa jest stanięciem wobec 
Boga w postawie prośby, aby On ją wysłuchał: aby spełnił to, czego my pragniemy, aby 
dał nam tę odpowiedniość, na którą czekamy. Ofiarą nie jest postawa: „Coś mi się nie 
udało. Panie Boże ofiaruję ci to", jasne? Bóg bowiem nie jest koszem na śmieci. Bardzo 
pięknym przykładem ofiary jednak jest postawa owego chłopaka (przykład przywołany 
przez ks. Pino), który pyta ks. Giussaniego: „A Ksiądz, jak rozpoczyna swój dzień?". 
Otóż to, jak rozpoczynasz swój dzień? Od ofiarowania go, tzn.. od powiedzenia Bogu: 
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„Panie, Ty wypełnij mój dzień, ty go wypełnij". Dlaczego? - dlatego, że jestem stwo-

rzony dla nieskończoności, ale nie ja jestem tą nieskończonością, trzeba więc, aby to, co 

nieskończone przyszło mi z pomocą, wyszło mi na spotkanie, a zatem: „O Panie, Tobie 

oddaję ten mój dzień, wypełnij go". Oczywiście, angażuję całą moją wolność, wszyst-

kie moje energie, całą moją odwagę, wszystko, po to, aby dzień się wypełnił, abyś Ty 

Panie go wypełnił. Tak więc to, jak będzie przebiegał mój dzień, jaki będzie jego ko-

niec, jak się zakończy to czy tamto zdarzenie w moim życiu - o to wszystko proszę Cie-

bie, Ciebie proszę, abyś to wypełnił. Oczywiście, ze swej strony uczynię wszystko, co 

możliwe, ale wiem, że Twoją sprawą jest spełnienie tego, i ja tego spełnienia oczekuję. 

Ofiarą zatem jest po prostu gotowość dania życia. Jak to powiedział kiedyś ks. Giussa-

ni: Bóg nie chce tego, co my czynimy, Bóg chce nas. 

W każdym razie pracujmy nad Rekolekcjami! Trzeba mieć odwagę, aby uczyć się 

krok po kroku. 
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MSZA ŚWIĘTA 

HOMILIA J E G O EKSCELENCJI KS. BISKUPA GIANNI DANZI 
S E K R E T A R Z A G U B E R N A T O R S T W A P A Ń S T W A W A T Y K A Ń S K I E G O 

Wielkie są zaprawdę dzieła Pana. Każdy z nas lepiej rozumie napomnienie Piotrowe, 
które dopiero co słyszeliśmy, by uzasadniać zawsze nadzieję, która jest w nas71. 

Nasza osoba nie tylko jest chwałą Bożą7 2 - jak powiada św. Ireneusz - lecz jest także 
miejscem, w którym Panu należy oddawać cześć przez to, że potrafimy uzasadnić na-
dzieję, która jest w nas7'. 

Jesteśmy zatem proszeni o prostotę stawania przed Nim, który jest w nas, byśmy sta-
wali w Jego obecności, która jest w nas i która określa całą naszą osobę. Podstawowym 
problem mojego życia i twojego życia pozostaje zatem to, abyśmy potrafili kontemplo-
wać tę Obecność, która jest w nas. 

Uzasadnienie naszej wiary nie jest nigdy dyskursem, ale musi być uwolnieniem się w 
nas tego, co ludzkie, co w dostrzegalny sposób ogarnięte jest przez osobę Chrystusa, co 
nadaje sens i nowe znaczenie nam samym i temu, co czynimy. 

Wszystko to nie pozostaje jednak na łasce i niełasce naszych zdolności bądź naszych 
ograniczeń, ale jest pewnością daru, jakim Ktoś Inny nas obdarował i nieustannie nim 
obdarza. Usłyszeliśmy w przeczytanym fragmencie z Ewangelii: „Ja zaś będę prosił Oj-
ca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze"7 4, aby zawsze był w na-
szym ciele, a będąc w nas, by nie tylko uobecniał się dla nas, ale by uzdolnił nas, do 
uobecniania Go innym, by uobecniał Go światu. 

Jakże pocieszające jest to, co Jezus mówi w dalszym fragmencie Ewangelii: „Nie zo-
stawię was sierotami", tzn. nie zostawię was na łasce i niełasce waszych umiejętności 
lub nieumiejętności, waszych sentymentów i waszych humorów. „Przyjdę do was. Jesz-
cze chwila, a świat nie odbędzie mnie już oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja 
żyję i wy żyć będziecie"75. 

Nasze życie jest prawdziwym życiem, ponieważ całe przeniknięte jest świadomością 
Jego obecności. 

Niech Matka Boża pomaga nam żyć obecnością Syna, niech prawda jeszcze bardziej 
zafascynuje naszą osobę, tak, aby nasze poznanie pełne było zbawczej miłości dla nas 
samych i dla naszego działania, ponieważ „choć nadal żyjemy w ciele, żyjemy wiarą w 
Syna Bożego". 
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Tamtego wieczoru Jezus przerwał wędrówkę, zatrzymał się na drodze do wsi, do któ-

rej się udawał, ponieważ rozlegał się donośny płacz kobiety, będący krzykiem bólu, jaki 

p r z e s z y w a ł serca w s z y s t k i c h obecnych, lecz przede w s z y s t k i m przeszył serce 

Chrystusa76. 

„Kobieto, nie płacz!"77. Nigdy przedtem nie widziana, nigdy przedtem nie poznana. 

„Kobieto, nie płacz!". Jakież wsparcie musiała otrzymać owa kobieta w słowach, któ-

re Jezus skierował do niej?! 

„Kobieto, nie płacz!": kiedy wraca się do domu, kiedy wchodzi się do tramwaju lub 

wsiada do pociągu, kiedy widzi się sznur samochodów na autostradzie albo myśli się o 

sprawach, które interesują życie miliarda ludzi, setki milionów ludzi... Jakże jest decy-

dujące to spojrzenie, które jakieś dziecko lub osoba dorosła, „ktoś wielki" winien był 

skierować na owego człowieka, który podążał na czele grupki przyjaciół, a który zatrzy-

mał się, gdy echo płaczu tamtej kobiety, nigdy wcześniej nie widzianej, dotarło do Nie-

go! „Kobieto, nie płacz!", chyba nikt inny nie poznał jej, nie przeniknął j e j bardziej in-

tensywnie, całościowo i bardziej zdecydowanie od Niego! 

„Kobieto, nie płacz!". Kiedy widzimy - jak to opisałem wcześniej - ów wielki ruch 
świata, w którym rzeka, w którym strumienie ludzi pojawiają się w życiu, uobecniają 
życie, niewiadoma dotycząca końca, jest niczym innym, jak niewiadomą co do tego, w 
jaki sposób doszliśmy do tej nowości, do nowości, która sprawia, że spotyka się pewne-
go człowieka, która pozwala spotkać człowieka, nigdy przedtem nie widzianego, który 
w obliczu bólu tamtej kobiety, widzianej po raz pierwszy, mówi do niej: „Kobieto, nie 
płacz!". „Kobieto, nie płacz!". 

„Kobieto, nie płacz!": oto serce, z jakim stawiani jesteśmy wobec spojrzenia, smutku, 
bólu wszystkich ludzi, z którymi mamy kontakt, z którymi nawiązujemy relacje na ulicy 
i w podróży, w naszych podróżach. 

„Kobieto, nie płacz!". Jakże niewyobrażalne jest to, kim jest Bóg - „Bóg", Ten, który 

stwarza cały świat w tym momencie - który widząc i słuchając człowieka, może powie-

dzieć: „Człowieku, nie płacz!", „Ty nie płacz!". „Nie płacz, ponieważ stworzyłem cię 

nie dla śmierci, lecz dla życia! Posłałem Cię na świat i umieściłem cię w wielkim towa-

rzystwie ludzi!". 
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Niedziela, rano 

Mężczyzno, kobieto, chłopcze, dziewczyno, ty, wy, nie płaczcie! Nie płaczcie! Istnie-

je jedno tylko takie spojrzenie i jedno takie serce, które przenika was aż do szpiku kości 

i kocha was aż po wasze Przeznaczenie, spojrzenie i serce, których nikt nie może zmie-

nić, którym nikt nie może zabronić wyrażania tego, co myśli i odczuwa, których nie 

może pozbawić mocy! 

Gloria dei vivens homo78 - Chwałą Boga jest człowiek żyjący! Chwałą Boga, wielko-

ścią Tego, który stworzył gwiazdy na niebie, który zanurza w morzu, kropla po kropli, 

cały błękit, jaki je określa, jest człowiek żyjący. 

I nie istnieje nic, co byłoby w stanie zatrzymać ów bezpośredni poryw miłości, przy-

lgnięcia, szacunku, nadziei. Dlatego stał się nadzieją dla każdego, kto Go ujrzał, kto Go 

usłyszał: „Kobieto, nie płacz!", kto usłyszał Go, kiedy mówił: „Kobieto, nie płacz!". 

I nie istnieje nic, co byłoby w stanie zatrzymać pewność dobrego, będącego Tajemni-

cą, Przeznaczenia! 

Jesteśmy razem, mówiąc do siebie nawzajem: „Ty, nigdy cię nie widziałem i nie 

wiem kim jesteś, ale nie płacz!". Płacz bowiem jest twoim nieuchronnym przeznacze-

niem, wydaje się być twoim nieuchronnym przeznaczeniem: „Człowieku, nie płacz!". 

Gloria dei vivens homo: chwałą Boga - tą, która podtrzymuje świat, wszechświat -

jest żyjący człowiek, każdy człowiek, który żyje: żyjący mężczyzna, kobieta, która pła-

cze, kobieta, która się uśmiecha, dziecko, kobieta, której umiera matka. 

Gloria dei vivens homo! Tego właśnie i tylko tego chcemy, i nic poza tym: aby chwa-

ła Boża objawiła się całemu światu i aby ogarnęła wszystkie miejsca na ziemi: liście, 

wszystkie liście kwiatów i wszystkie serca ludzkie. 

Nigdy przedtem nie widzieliśmy się, lecz to jest to, co widzimy między nami i to jest 

to, co słyszymy między nami. 

Cześć! 
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Rekolekcje Bractwa 

T E L E G R A M Y 

Jego Świątobliwość 
Jan Paweł II 

„Ruch pragnął i pragnie wskazywać nie na jakąś drogę, ale na jedyną drogę prowadzą-
cą do rozwiązania tego egzystencjalnego dramatu. Drogą jest Chrystus". Powyższe słowa 
Waszej Świątobliwości, skierowane do nas w swoim liście z okazji dwudziestej rocznicy 
zatwierdzenia Bractwa, wypełniły dni naszych dorocznych Rekolekcji zatytułowanych 
Choć nadal żyję w ciele, żyję wiarą w Syna Bożego, które zgromadziły w Rimini 26 000 
członków Bractwa wraz z innymi, którzy łączą się z nami z 50 krajów świata. 

Pragniemy w ten sposób raz jeszcze wyrazić naszą wdzięczność za wielki znak ojco-
stwa Waszej Świątobliwości, które pogłębia w każdym z nas świadomość naszej historii. 
Dzięki sile człowieczeństwa Waszej Świątobliwości, rozmiłowanego w Chrystusie, czuje-
my się ogarnięci Duchem Chrystusowym, który nieprzerwanie posyła nas na misyjną ni-
wę. Błagamy Matkę Bożą, aby czuwała nad naszą wolą współpracy w wypełnianiu się za-
mysłu Bożego w świecie, dla zbawienia wszystkich naszych braci w człowieczeństwie, 
powtarzając pewną modlitwę do Matki Bożej z Fatimy, którą odmawialiśmy, śpiewając, 
myśląc o nędzach naszych i całego świata: „Cudami słynąca Królowo niebios, pod twoim 
płaszczem utkanym ze światła, spraw, aby ustały wojny w świecie a między ludźmi niech 
zapanuje pokój Jezusowy". 

Zawierzamy Matce Zmartwychwstałego Pana osobę W a s z e j Świątobl iwości w 
przededniu Jego urodzin, składając życzenia jako dzieci rozmiłowane w sercu ojca, który 
daje życie". 

Ks. Luigi Giussani i prof. Giorgio Feliciani 

Jego Ekscelencja Ks. Bp Angelo Scola 
Patriarcha Wenecji 

Angelo Najdroższy, dzięki za Twój list, który pozwala nam odczuć, iż Twoja osoba 
jeszcze bardziej upodobniła się do naszej, w tym ciele - pełnym ograniczeń i braku spój-
ności, jakim jest nasze - które potęga Ducha wykorzystuje, aby wkroczyć w ten świat. W 
Twoim nowym powołaniu w służbie Kościołowi odkrywamy proroctwo przyszłej jedno-
ści, która jest najpotężniejszą manifestacją obecności Boga w świecie, który jest wszyst-
kim we wszystkim, a mocą Jezusa Chrystusa jest początkiem końca dla wszystkich ludzi i 
dla całej historii. Módl się do Matki Bożej Nikopejskiej, aby Pan Jezus nie rozczarował 
się nami, kiedy powróci w chwale. Także my ściskamy Cię mocno. 

Ks. Luigi Giussani i prof. Giorgio Feliciani 
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Telegramy 

Jego Ekscelencja Ks. Kard. Francis Stafford 

Przewodniczący Papieskiej Rady d/s Świeckich 

26 000 członków Bractwa Comunione e Liberazione zgromadzonych w Rimini, wraz z 
wszystkimi, którzy łączą się z nami z 50 krajów świata, z okazji dorocznych Rekolekcji, 
w dwudziestą rocznicę papieskiego zatwierdzenia Bractwa, medytując nad zdaniem św. 
Pawła: „Choć nadal żyję w ciele, żyję wiarą w Syna Bożego", wyrażając żal z tego powo-
du, iż Eminencja nie mógł być obecny, by sprawować dla nas Ofiarę eucharystyczną, czu-
ją się złączeni wiarą w Syna Bożego, który jest pierwszą przyczyną tej komunii, która 
czyni nas Jego świadkami wśród ludzi naszych czasów. Dzięki odnowieniu obietnic 
chrzestnych potwierdzają wierność Kościołowi, który zawsze nas wspiera i pobudza przez 
posługę Ojca Świętego oraz Papieskiej Rady d/s Świeckich, będące pewną warownią dla 
naszego Bractwa. 

Ks. Luigi Giussani i prof. Giorgio Feliciani 

Jego Ekscelencja Ks. Bp Stanisław Ryłko 

Sekretarz Papieskiej Rady d/s Świeckich 

W świetle Listu Ojca Świętego, otrzymanego z okazji dwudziestolecia Bractwa, skła-
damy Księdzu Biskupowi nasze podziękowania za Jego wierność, pomimo naszych nie-
wierności. Zawstydzeni niezwykle afektywnością Ekscelencji względem nas, wyczekuje-
my dnia p ie lg rzymki do Loreto, podczas które j będz iemy błagać Matkę Bożą 
Częstochowską, aby strzegła osobę Księdza Biskupa i zachowywała Go w radości i poko-
ju-

Ks. Luigi Giussani i prof. Giorgio Feliciani 

Jego Eminencja Ks. Kard. Camillo Ruini 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch 

26 000 członków Bractwa Comunione e Liberazione zgromadzonych w Rimini, wraz z 
wszystkimi, którzy łączą się z nami z 50 krajów świata, z okazji dorocznych Rekolekcji, 
w dwudziestą rocznicę papieskiego uznania Bractwa, medytując nad zdaniem św. Pawła: 
„Choć nadal żyję w ciele, żyję wiarą w Syna Bożego", wyrażają swoją wdzięczność za 
sprawowanie Ofiary eucharystycznej w Rzymie z okazji dwudziestolecia zatwierdzenia 
Bractwa. Ojcowskie słowa Waszej Eminencji niech znajdą nas godnymi drogi ku święto-
ści, zgodnie z charakterystyką naszego charyzmatu i otrzymanym zadaniem misyjnym w 
środowiskach społeczeństwa włoskiego, aby świadczyć o wydarzeniu chrześcijańskim, 
będącym jedyną drogą do rozwiązania egzystencjalnego dramatu człowieka współczesne-
go. Niech Matka Boża będzie dla Eminencji pomocą i wsparciem w niesieniu tej odpo-
wiedzialności, która jest wyrazem służby Ojcu Świętemu i Kościołowi we Włoszech. 

Ks. Luigi Giussani i prof. Giorgio Feliciani 
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Rekolekcje Bractwo 

Jego Ekscelencja Ks. Bp Giuseppe Betori 

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Włoch 

26 000 członków Bractwa Comunione e Liberazione zgromadzonych w Rimini, wraz z 
wszystkimi, którzy łączą się z nami z 50 krajów świata, z okazji dorocznych Rekolekcji, 
w dwudziestą rocznicę papieskiego zatwierdzenia Bractwa, medytując nad zdaniem Św. 
Pawła: „Choć nadal żyję w ciele, żyję wiarą w Syna Bożego", wyrażając wdzięczność za 
list Ekscelencji z okazji wspomnianej rocznicy, znak ojcowskiej przyjaźni Kościoła Wło-
skiego, pragną kontynuować posługę w misyjnym zadaniu dawania świadectwa o Chry-
stusie, który jest początkiem końca świata, wierni tej formie nauczania, jakiej zostali po-
wierzeni. Niech Matka Boża wspiera zawsze Ekscelencję w niesieniu odpowiedzialności 
za Kościół we Włoszech. 

Ks. Luigi Giussani i prof. Giorgio Feliciani 

Jego Ekscelencja Ks. Bp Paolo Romeo 

Nuncjusz Apostolski we Włoszech 

26 000 członków Bractwa Comunione e Liberazione zgromadzonych w Rimini, wraz z 
wszystkimi, którzy łączą się z nami z 50 krajów świata, z okazji dorocznych Rekolekcji, 
w dwudziestą rocznicę papieskiego zatwierdzenia Bractwa, medytując nad zdaniem św. 
Pawła: „Choć nadal żyję w ciele, żyję wiarą w Syna Bożego", zapewniają o zaangażowa-
niu i współpracy w misyjnym dziele Kościoła we Włoszech, w wierności Ojcu Świętemu, 
by obwieszczać społeczeństwu włoskiemu, że Chrystus jest jedyną drogą prowadzącą do 
rozwiązania egzystencjalnego dramatu wszystkich naszych braci w człowieczeństwie. 

Ks. Luigi Giussani i prof. Giorgio Feliciani 

Jego Ekscelencja Ks. Bp Filippo Santoro 
Biskup Pomocniczy Rio de Janeiro 

Drogi Filipie, dziękujemy za Twój telegram, który odnawia w nas wdzięczność za two-
ją historię, zrodzoną z wierności Boga, który posyła nas w świat, aby inicjować ciągle tę 
nowość, jaką jest wymiar misyjny, tak jak Ty nas tego uczysz. Proś Matkę Bożą, aby czu-
wała nad naszą, i całego Bractwa, drogą ku świętości. 

Ks. Luigi Giussani i prof. Giorgio Feliciani. 
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LIST OJCA Ś W i ę T E G O JANA PAWŁA II 
Z OKAZJI XX ROCZNICY ZATWIERDZENIA 

BRACTWA COMUNIONE E LIBERAZIONE 

Do Czcigodnego Prałata 

Księdza Luigi Giussaniego 

Założyciela ruchu Comunione e Liberazione 

1 .Z wielkim zaangażowaniem przyłączam się do radości Bractwa Comunione e Libe-

razione, w dwudziestą rocznicę jego zatwierdzenia przez Papieską Radę ds. Świeckich 

jako Stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim. Drogi Księże Giussani, już w 1954 

r. dał Ksiądz w Mediolanie początek ruchowi Comunione e Liberazione, który rozsze-

rzył się na inne części Włoch, a następnie na inne Kraje świata. Bractwo stanowi dojrza-

ły owoc tego ruchu. 

Z okazji szczęśliwej dwudziestej rocznicy jego zatwierdzenia, ze szczególną satys-

fakcją chcę przywołać znaczące etapy kościelnej drogi ruchu, aby podziękować Bogu 

za to, czego On dokonał z inicjatywy Czcigodnego Księdza Prałata, jak i z inicjatywy 

tych wszystkich, którzy z upływem lat do Niego się przyłączyli. Jest to niezwykle budu-

jąca chwila, móc przypomnieć owe fakty, poprzez które zamanifestowało się działanie 

Boga i wspólne uznanie wielkości Jego miłosierdzia. 

2. Kiedy sięgamy pamięcią do życia i dzieł Bractwa oraz ruchu, to najpierw rzuca się 

w oczy zaangażowanie na rzecz wsłuchiwania się w potrzeby współczesnego człowieka. 

Człowiek nigdy nie przestaje szukać: kiedy dotyka go dramat przemocy, samotności, 

poczucie bezsensu, jak również, gdy życie upływa mu pogodnie i radośnie, ciągle po-

szukuje. Jedyna odpowiedź, która może go usatysfakcjonować, zaspokajając jego po-

szukiwania, wychodzi człowiekowi naprzeciw w spotkaniu z Tym, który jest źródłem 

jego istnienia i działania. 

Ruch ponadto, pragnął i pragnie wskazywać nie na jakąś drogę, ale na jedyną drogę 
prowadzącą do rozwiązania tego egzystencjalnego dramatu. Tą drogą - ileż razy Ksiądz 
to potwierdzał - jest Chrystus. On jest Drogą, Prawdą i Życiem, który dociera do czło-
wieka w jego codziennej egzystencji. Odkrycie tej drogi dokonuje się zasadniczo dzięki 
pośrednictwu innych istot ludzkich. Naznaczeni za pośrednictwem daru wiary przez 
spotkanie z Odkupicielem, ludzie wierzący są wezwani, aby stawać się echem wydarze-
nia Chrystusa, aby samemu stawać się "wydarzeniem". Chrześci jaństwo więc jest 
przede wszystkim "wydarzeniem" spotkania , a dopiero potem zbiorem doktryn albo re-
guł służących zbawieniu. I tę intuicję Ksiądz przekazywał przez wszystkie te lata tym 
osobom, które przyłączyły się do ruchu. Zamiarem Comunione e Liberazione - bardziej 
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Rekolekcje Bractwa 

niż proponowanie jakichś nowych spraw - jest raczej odkrywanie Tradycji i historii 

Kościoła, po to, aby wyrazić je na nowo w sposób przemawiający do wyobraźni oraz 

poruszający dzisiejszego człowieka. W Orędziu do uczestników międzynarodowego 

Kongresu ruchów kościelnych i nowych wspólnot z 27 maja 1998 napisałem, że orygi-

nalność charyzmatu każdego ruchu "nie pretenduje i nie może pretendować do tego, 

aby być jakimś dodatkiem do depositum fidei [depozytu wiary], którego wiernie strzeże 

Kościół" (nr 4). Ta oryginalność, jednakowoż, stanowi mocne oparcie, sugestywne i 

przekonujące przywołanie do przeżywania na całego, nacechowanego inteligencją i 

twórczością, chrześcijańskiego doświadczenia. To jest jednocześnie warunek odnajdy-

wania prawdziwych i adekwatnych odpowiedzi na wyzwania i pilne potrzeby coraz to 

nowych czasów i okoliczności historycznych" (tamże). 

3. Trzeba powrócić do Chrystusa, Słowa Bożego Wcielonego dla zbawienia ludzko-

ści. Jezus z Nazaretu, który tak doświadczył człowieczeństwa, jak nikt inny nie był w 

stanie go przeżyć, przedstawia się jako cel każdego ludzkiego dążenia. Tylko w Nim 

człowiek może osiągnąć pełne poznanie samego siebie. 

Wiara jawi się zatem jako autentyczna przygoda poznawcza, nie będąc abstrakcyj-

nym dyskursem, ani pustym sentymentem religijnym, lecz spotkaniem osobistym z Ch-

rystusem, który daje życiu nowy sens. Dzieło wychowawcze, które w środowisku wa-

szych inicjatyw i wspólnot starali się rozwinąć liczni rodzice i wychowawcy, polegało 

właśnie na towarzyszeniu braciom, dzieciom, przyjaciołom w odkrywaniu - poprzez 

uczucia, prace, najróżniejsze powołania - tego głosu, który prowadzi człowieka do de-

finitywnego spotkania ze Słowem, które stało się Ciałem. Jedynie w Synu Jednorodzo-

nym Ojca człowiek może spotkać pełną i ostateczną odpowiedź na swoje najgłębsze i 

fundamentalne oczekiwania. 

Ten nieustanny dialog z Chrystusem, karmiony modlitwą osobistą i liturgiczną, jest 

bodźcem dla aktywnej obecności społecznej, jak zaświadcza o tym historia ruchu i 

Bractwa Comunione e Liberazione. Wasza historia jest faktycznie również historią 

dzieł kultury, dzieł miłosierdzia [caritas], formacyjnych i, przy zachowaniem autonomii 

celów społeczności świeckiej i kościelnej, jest także historią zaangażowania na płasz-

czyźnie politycznej, a więc na tej płaszczyźnie z natury pełnej kontrastów, gdzie często 

niełatwo jest wiernie służyć sprawie dobra wspólnego. 

4. W tych dwudziestu latach Kościół był świadkiem, jak w jego łonie powstawało 
wiele różnych ruchów, wspólnot, stowarzyszeń. Moc Ducha Świętego nigdy nie prze-
staje ścigać, nieomal burzyć, zasiedziałych schematów i form życia z przeszłości, ze 
względu na konieczność wprowadzenia nowych form ekspresji. Ta konieczność jest 
znakiem żywotnej misji Kościoła, w której oblicze Chrystusa zaznacza się za pośred-
nictwem rysów twarzy ludzi każdej epoki i każdej przestrzeni historii. Jakże nie za-
chwycać się w obliczu tych cudów Ducha Świętego? On działa cuda i o brzasku nowe-
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go tysiąclecia przynagla wierzących, aby coraz szerszym frontem kroczyli dalej w bu-

dowaniu Królestwa Bożego. 

Przed laty, z okazji trzydziestolecia istnienia ruchu Comunione e Liberazione powie-

można w Chrystusie Odkupicielu" (Rzym 29.09.1984, nr 4). Na początku trzeciego ty-

siąclecia chrześcijańskiej ery, z mocą i wdzięcznością powierzam Wam na nowo to sa-

mo zadanie. Zachęcam Was do świadomej i wytrwałej współpracy w dziele misyjnym 

diecezji i parafii, aby odważnie rozszerzać czyn misyjny aż po krańce ziemi. 

Niech Pan towarzyszy Wam i uczyni owocnymi Wasze wysiłki. Maryja, wierna 

Dziewica i Gwiazda nowej ewangelizacji, niech będzie Waszym oparciem i prowadzi 

Was drogą coraz odważniejszej wierności Ewangelii. 

W tym duchu, z radością udzielam Czcigodnemu Księdzu, jego współpracownikom i 

członkom Bractwa, jak również innym uczestnikom ruchu, specjalnego Błogosławień-

stwa Apostolskiego. 

działem Wam: "Idźcie na cały Świat, aby nieść prawdę, piękno i pokój, które spotkać 

Watykan, 11 lutego 2002, w święto Matki Bożej z Lourdes 

Jan Paweł II 
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LIST KSIĘDZA GIUSSANIEGO 
DO CZŁONKÓW BRACTWA 

Mediolan, 22 lutego 2002 r. 

Najdrożsi Przyjaciele, 

list, który otrzymałem od Ojca Świętego z okazji dwudziestej rocznicy papieskiego 

zatwierdzenia Bractwa, jest gestem o najbardziej decydującym znaczeniu w naszej hi-

storii. 

Pełni wdzięczności za ten znak wielkiego ojcostwa Jana Pawła II, jesteśmy autoryta-

tywnie wsparci w uznaniu tej jedynej drogi, jaką podążaliśmy w naszej historii. „Ruch 

- napisał nam Ojciec Święty - pragnął i pragnie nadal wskazywać nie na jakąś drogę, 

lecz na jedyną drogę prowadzącą do rozwiązania tego egzystencjalnego dramatu" czło-

wieka, który nigdy nie przestaje szukać. „Drogą ... jest Chrystus. On jest Drogą, Prawdą 

i Życiem, który dociera do człowieka w j e g o codziennej egzystencji". Dlatego też 

otwiera się teraz przed nami nowy początek: pokazywać, ciągle na nowo ukazywać 

oczywistość prawdy tego, co zawsze głosiliśmy, postępując zgodnie z Tradycją Kościo-

ła. I jak pisze dalej Ojciec Święty: „Chrześcijaństwo jest więc przede wszystkim „wy-

darzeniem" spotkania, a dopiero potem zbiorem doktryn albo reguł służących do zba-

wienia". 

Jakże imponujące zadanie wypływa z tego listu! A my jesteśmy ciągle jeszcze na po-
czątku! Jest {o coś nowego, co musi nastąpić, niezwykle poważny krok w naszej histo-

Jest to moment wzięcia odpowiedzialności, której następstwa pojawią się w czasie. 
Tą odpowiedzialnością jest konieczność zakorzenienia w naszym życiu osądu Ducha, 
w którym każdy może w uporządkowany sposób współuczestniczyć, będąc mu po-
słuszny, albo, któremu może stawiać opór poprzez pretensję wobec tego, czym jest jego 
cielesność, i tym samym uniemożliwić osiągnięcie duchowego pokoju, lub podjęcie 
walki przeciwko pozornemu zniszczeniu tego, co się dzieje. Wszystko zależy od posta-
wy spokojnego [pogodnego] posłuszeństwa w podejmowaniu wszelkich wysiłków. 
Wówczas takie wysiłki są konstruktywne i stanowią ofiarę w naśladowaniu Chrystusa, 
Jego śmierci i zmartwychwstania. Pójście za Chrystusem i miłowanie Chrystusa we 
wszystkim: to musi zostać uznane za podstawową cechę naszej drogi. 

Dlatego należy prosić o wielką jasność w obliczu naszej odpowiedzialności. Poje-

dyncza osoba jest rzeczywiście odpowiedzialna za całe Bractwo, w którym jest zanu-
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rzona, bez względu na stan w jakim aktualnie się znajduje, zdrowia czy choroby, rado-

ści czy też próby. Jest to refleksja dotycząca tego, co pomaga nam uchwycić decydują-

cą wartość naszej wędrówki, zwłaszcza w pracy Szkoły wspólnoty, za pośrednictwem 

której, każdy z nas może otrzymać rozumną rację cudu swoje j przynależności. Bóg 

każdemu z nas daje wskazania, aby przodował w posłannictwie misyjnym. 

Najbardziej znaczący przykład w tym względzie jest nam dawany, przez tych spo-

śród nas, którym zostały powierzone najpoważniejsze odpowiedzialności, również na 

forum publicznym [obywatelskim], aby nowość, która przyobleka naszą historię stała 

się przez nich wyrażona w postawie oddania ich służbie. Nowość ta nie jest, nade 

wszystko, oceniana przez postawę moralną jednostki, lecz przez rodzaj odpowiedzial-

ności, jaką każdy niesie w służbie swojej wspólnoty, do której Bóg go powołuje. W 

tym sensie osoba odpowiedzialna musi zabiegać o to, aby w swoim działaniu pełniła 

posługę miłości, ponieważ akceptacja woli Bożej jest faktem, który wypływa z uznania 

Jego ostatecznego celu dla rozwoju życia całej wspólnoty i Kościoła. Miłosierna miłość 

tych, którzy są odpowiedzialnymi, polega przede wszystkim na pomocy ofiarowanej 

wszystkim, w pełnieniu ich zadania wobec Tajemnicy. To jest racja zasługi dla każde-

go, kto chce być dla drugiego człowieka bratem. 

Stąd też list papieski kończy się ponowieniem zaproszenia do kontynuowania naszej 

misji: moc misji staje się mocą męczeństwa (świadectwa). Wyruszamy w przyszłość 

wolni, chociażby inni nie byli skłonni zaakceptować tego, kim jesteśmy. 

Módlmy się do Matki Bożej za nędze nasze i całego świata. W przygodzie codzienne-

go dnia, trwanie w postawie lekceważenia i niedbałości wobec wierności Boga dla na-

szej historii: to jest największy grzech. Oby Matka Boża przynagliła nas do współpracy 

w wielkim planie Bożego zbawienia dla wszystkich braci w człowieczeństwie.. 

Łącząc się z wami wszystkimi sercem przepełnionym przynależnością i mocą, czuję, 

iż jestem na swoim miejscu. 

Ks. Luigi Giussani 
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SZTUKA W NASZYM TOWARZYSTWIE 

Opracowane przez Sandro Chierici 

(Przewodnik po wybranych obrazach Historii sztuki, 

które towarzyszyły fragmentom muzyki klasycznej na wejście i wyjście) 

Wędrówka tego roku po dziełach sztuki zaczyna się od stworzenia człowieka i grze-

chu pierworodnego, który stoi u początku naszego „życia w ciele". 

Niektóre postaci biblijne, jak Noe, Abraham, Sara, Izaak (Hbr 11) wcielają wiarę w 

Boga niewidzialnego, w oczekiwaniu na Jego objawienie się. 

Przez Maryję, Chrystus wkracza w codzienność człowieka. Wiara Maryi i Józefa 

umożliwia Wcielenie. 

Przez wiarę pasterzy, mędrców, uczniów rozpoznajemy, że obietnica jest realną rze-

czywistością, Chrystusem, który przez współdzielenie codzienności ludzkiego życia po-

twierdza swoje panowanie nad wszechświatem i historią, biorąc w posiadanie całe 

stworzenie. 

1. Stworzenie gwiazd, mozaika, Palermo, Kaplica Palatina; 

2. Oddzielenie wód, mozaika, Palermo, Kaplica Palatina; 

3. Stworzenie człowieka, mozaika, Palermo, Kaplica Palatina; 

4. Drzewo poznania , mozaika, Palermo, Kaplica Palatina; 

5. Stworzenie Ew, mozaika, Palermo, Kaplica Palatina; 
6. Grzech pierworodny, mozaika, Palermo, Kaplica Palatina; 
7. Adam i Ewa przed obliczem Boga, mozaika, Palermo, Kaplica Palatina; 

8. Wypędzenie z raju, mozaika, Palermo, Kaplica Palatina; 

9. Praca pierwszych rodziców, mozaika, Palermo, Kaplica Palatina; 

10. Noe wprowadza zwierzęta do arki, mozaika, Wenecja, Bazylika św. Marka; 
11. Noe wprowadza zwierzęta do arki, mozaika, Wenecja, Bazylika św. Marka; 

12. Noe przyjmuje gołębicę, mozaika, Wenecja, Bazylika św. Marka; 

13. Noe wyprowadza zwierzęta z arki, mozaika, Palermo, Kaplica Palatina; 
14. Abraham przed obliczem Pana, mozaika, Palermo, Kaplica Palatina; 

15. Abraham i Sara, mozaika, Rawenna, San Vitale; 

16. Abraham i trzej aniołowie, mozaika, Palermo, Kaplica Palatina; 

17. Trzej aniołowie na uczcie u Abrahama, mozaika, Rawenna, San Vitale; 

18. Ofiarowanie Izaaka, mozaika, Rawenna, San Vitale; 
19. Ofiarowanie Izaaka, mozaika, Palermo, Kaplica Palatina; 
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20. Maestro di San Nicola. Anielski Zwiastun, Asyż, Bazylika Św. Franciszka (dolna); 

21. Maestro di San Nicola, Dziewica podczas zwiastowania , Asyż, Bazylika św. Franciszka 

(dolna); 

22. 23. Beato Angelico, Zwiastowanie, Cortona, Muzeum diecezjalne; 

24. 25. 26. Giotto, Narodzenie Pana Jezusa, Asyż, Bazylika św. Franciszka (dolna); 

27. 28. Giotto, Ucieczka do Egiptu, Asyż, Bazylika św. Franciszka (dolna); 

29. Pracownia Giotto, Ogłoszenie pasterzom, fragment Narodzenia, Asyż, Bazylika św. 

Franciszka (dolna); 

30. Giotto, Pokłon trzech króli, Asyż, Bazylika św. Franciszka (dolna); 

31. Pokłon trzech króli, Subiaco. Sacro Speco; 

32. Giotto, Pokłon trzech króli, fragment Asyż, Bazylika św. Franciszka (dolna); 

33. Maestro di San Nicola, Matka Boża z Dzieciątkiem, Asyż, Bazylika św. Franciszka 

(dolna); 

34. Piętro Lorenzetti, Matka Boża z Dzieciątkiem, Asyż, Bazylika św. Franciszka (dolna), 

Kaplica św. Jana Chrzciciela; 

35. Piętro Lorenzetti, Matka Boża z Dzieciątkiem, Asyż, Bazylika św. Franciszka (dolna); 

36. Pracownia Giotto, Sceny z dzieciństwa Jezusa, Asyż, Bazylika św. Franciszka (dolna); 

37. 38. Pracownia Giotto, Ofiarowanie w świątyni, Asyż, Bazylika św. Franciszka (dolna); 

39. Beato Angelico, Ofiarowanie w świątyni, Florencja, Klasztor św. Marka, cela 10; 

40. Uciszenie burzy na jeziorze, mozaika, Wenecja. Bazylika św. Marka; 

41. 42. Chrystus i samarytanka, mozaika, Wenecja, Bazylika św. Marka;. 

43. 44. Rozmnożenie chleba, mozaika, Wenecja, Bazylika św. Marka;. 

45. Duccio da Boninsegna, Uzdrowienie ślepego od urodzenia, Londyn, National Gallery; 

46. Duccio da Boninsegna, Gody w Kanie Galilejskiej, Siena. Muzeum Sztuki w Katedrze; 

47. Duccio da Boninsegna, Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Apostołom, Siena, 

Muzeum Sztuki w Katedrze; 

48. Duccio da Boninsegna. Jezus ukazuje się nad jeziorem Tyberiackim, Siena, Muzeum 

Sztuki w Katedrze; 

49. Duccio da Boninsegna, Powołanie Piotra i Andrzeja, Washington, National Gallery of 

Art.; 

50. Andrea de' Bartoli (XIV w.), Jezus i śpiący uczniowie, Asyż, Bazylika św. Franciszka 

(dolna), Kaplica św. Wawrzyńca; 

51. 52. Pracownia Giotto, Umycie nóg, Asyż, Bazylika św. Franciszka; 

53. Duccio da Boninsegna, Ukazanie się na górze w Galilei, Siena, Muzeum sztuki w 

Katedrze; 

54. Duccio da Boninsegna. Chrystus i uczniowie z Emaus, Siena, Muzeum Sztuki w 

Katedrze; 

55. 56. Giotto e uczniowie, Wniebowstąpienie Pana Jezusa, Asyż, Bazylika św. Franciszka 

(dolna); 

57. Anonim z Piemontu (XV w.), Obiad wieśniaków, Portofino. Muzeum del Monte; 
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58. Anonim z Piemontu (XV w.), Praca przy żniwach, Portofino, Muzeum del Monte; 

59. Anonim z Piemontu (XV w.), Zbieranie drewna, Portofino, Muzeum del Monte; 

60. Anonim z Piemontu (XV w.), Praca w winnicy, Portofino, Muzeum del Monte; 

61. Orka, miniatura, z Tres Riches Heures du Duc de Berry; 

62. Praca na roli, miniatura, z Tres Riches Heures du Duc de Berry; 

63. Sianokosy, miniatura, z Tres Riches Heures du Duc de Berry; 

64. Strzyżenie owiec, miniatura, z Tres Riches Heures du Duc de Berry; 

65. Mistrz szkoły rzymskiej, Chrystus uwielbiony, Asyż, Bazylika św. Franciszka (górna); 

66. Mistrz szkoły rzymskiej. Dziewica w chwale , Asyż, Bazylika św. Franciszka (górna); 

67. 68. Jacopo Torriti, Chrystus Stwórca świata, Asyż, Bazylika św. Franciszka (górna). 
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DYREKTORIUM DLA GRUP BRACTWA 

Niniejsze wskazówki , w y p ł y w a j ą c e z doświadczenia tych łat, stanowią odpo-
wiedę na wyrażone przez grupy Bractwa pragnienie, aby ich życie, zarówno w 
wymiarze osobis tym jak i komunionalnym, przybrać mogło bardzie j wyrazistą 
formę. 

1 . P o s ł u s z e ń s t w o w s k a z a n i o m u d z i e l a n y m p r z e z p r o w a d z ą c y c h B r a c t w o 
Uczestnicy Bractwa zaproszeni są do posłuszeństwa względem wskazań udzie-

lanym przez prowadzących Bractwo. Posłuszeństwo o w o ma być wyrazem odpo-
wiedzialnego uczestnictwa w życiu Ruchu, a także głębokiego przywiązania oso-
bistego. 

2. N a t u r a g r u p y i j e j uczes tn icy 
Grupa składa się z osób dorosłych, które ją wybiera ją i tworzą. Kierowniczą 

ideą Bractwa jest odkrycie, że odpowiedzialność człowieka dorosłego nie ograni-
cza się do własnej pracy i rodziny, ale dotyczy również własnej świętości: chodzi 
o odpowiedzialność za własne życie j a k o drogę do świętości, czyli za życie j a k o 
powołanie. 

Człowiek dorosły, j a k o osoba odpowiedzialna, łączy się z innymi, którzy uzna-
ją tę samą odpowiedzialność wobec życia pojętego j a k o powołanie. 

Wedle metody proponowanej przez Ruch, w s z y s c y powinni pragnąć uczestni-
czyć w grupie Bractwa. Nie przekreśla to jednak faktu, iż przynależność do Brac-
twa stanowi decyzję osobistą. 

3 . P r o w a d z e n i e : k a ż d a g r u p a p o w i n n a b y ć p r o w a d z o n a 
Każda grupa powinna być prowadzona. Prowadzącym może być również oso-

ba pochodząca spoza grupy i posiadająca autorytet w sensie ewangel icznym: oso-
ba odznaczająca się wiarą. 

Prowadzący powinien komunikować pewną metodę życia. Uczy on sprowa-
dzać wszys tko do jednej, zasadniczej idei. Jeśli wpatrujemy się w tę ideę, jeś l i ją 
medytujemy i kochamy, wtedy, niepostrzeżenie, rodzi się „wszystko inne". Źró-
dłem naszej metody jes t fakt, iż życie chrześci jańskie rodzi się ze spotkania z 
pewną obecnością, której naśladowanie prowadzi do przemiany człowieka. To 
właśnie w kontekście tej przemiany powoli rodzi się idea reguły. 

Zadaniem prowadzącego jes t wspomaganie autentycznego zaangażowania w 
wiarę. Prowadzący w s k a z u j e grupie kierunek, wspiera ją, w s p o m a g a w korygo-
waniu nieuniknionej tendencji do sztuczności i moralizmu. 

Stała więź z osobą „zewnętrzną" w stosunku do grupy (kapłan, odpowiedzialny 
Ruchu, członek Memores Domini) może pomóc w uniknięciu w y w y ż s z a n i a wła-
snej grupy na rzecz jedności całego Bractwa, które nie jest federacją rzeczywisto-
ści autonomicznych. 
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Każda grupa powinna posiadać odpowiedzialnego, który pełni funkc ję sekreta-
rza (ogłoszenia, dystrybucja tekstów, itd.) oraz funkc ję porządkującą. Odpowie-
dzialny ten postępuje według wskazań otrzymanych ze strony Centrum za po-
ś r e d n i c t w e m o d p o w i e d z i a l n e g o d i e c e z j a l n e g o i r e g i o n a l n e g o oraz członka 
egzekutywy, któremu powierzona jes t opieka nad danym regionem. 

4. Reguła 
Zadaniem reguły w życiu grupy je s t wspomaganie wzrostu więzi pomiędzy 

osobą a Chrystusem oraz, w konsekwencj i , wzrost Ruchu w służbie Kościołowi. 
a) Modlitwa 
Każda grupa jest zobowiązana do wyznaczenia sobie reguły modlitwy: może 

to być wieczorna recytacja j e d n e g o „Zdrowaś Mario" lub uczestnictwo w co-
dziennej Mszy Świętej . Nie jes t istotne, czy w y b ó r pada na hipotezę minimali-
styczną, czy też maksymalistyczną. To, co istotne, to gest modlitwy oraz należna 
mu wierność. 

b) Ubóstwo 

Comiesięczny, wiążący się z ofiarą, wkład w fundusz wspólny całego Bractwa 
ma na celu pielęgnowanie świadomości tego, czym jes t ubóstwo pojęte j a k o cno-
ta ewangeliczna. Mówi św. Paweł: „Nie mamy niczego i posiadamy wszys tko" . 
P r a w d z i w y m s p o s o b e m na to, aby posiadać w s z y s t k o , j e s t oderwanie się od 
wszystk iego. Można się zobowiązać tylko na jeden złoty, ale wierność w przeka-
zywaniu tej kwoty posiada zasadniczą wartość j a k o gest przywołujący, g d y ż jes t 
to gest konkretny i integralny. Kto nie traktuje poważnie tej dyrektywy, nie może 
się uważać za uczestnika Bractwa. 

c) Wzrost znajomości doktryny Kościoła 
Pogłębieniem o profilu katechetycznym jes t w Ruchu Szkoła Wspólnoty: roz-

świetla ona naszą formację permanentną. W j e j obrębie dowartościowaniem po-
winny się cieszyć Rekolekcje oraz „aktualne" teksty Ruchu w y j a ś n i a j ą c e kon-
tekst, w jak im sytuuje się „droga" wyznaczona przez Szkołę Wspólnoty. 

Jeśli Szkoła Wspólnoty robiona jes t w innym miejscu ( jako wynik obecności 
misy jne j w środowisku), grupa Bractwa medytuje rekolekcje lub teksty wskaza-
ne przez Ruch. Nie powinno jednak brakować odniesień do Szkoły Wspólnoty. 

5. Dzieło 
Dziełem Bractwa j e s t wzrost Ruchu w służbie Kościołowi. Zaangażowanie 

szczegółowe powinno być zatem podporządkowane temu celowi (patrz: List do 
nowo przyjętych do Bractwa). 
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