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Watykan, 20 kwietnia 2010

Czcigodny
Ks. Julián Carrón
Prezydent Bractwa Comunione e Liberazione

Z okazji Rekolekcji Bractwa Comunione e Liberazione na temat „Czyż 
człowiek, będąc starcem, może się na nowo narodzić?”, Ojciec Święty kieruje 
do uczestników myśli pełne miłości. Modląc się, by to opatrznościowe spotkanie 
przyczyniło się do odnowienia wierności względem Chrystusa, jedynego źródła 
nadziei, istotnego dla żywego świadectwa ewangelicznego, przyzywa obfitości 
światła niebieskiego dla Księdza, odpowiedzialnych za Bractwo i wszystkich 
uczestników oraz udziela specjalnego błogosławieństwa apostolskiego.

Kardynał Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości



Piątek 23 kwietnia, wieczorem
Na wejście i wyjście:

Franz Schubert symfonia nr 8 h-moll, D 759 „Niedokończona”
Carlos Kleiber – Filharmonicy Wiedeńscy

„Spirto Gentil” nr 2, Deutsche Grammophon

■ wPRowaDzenie
Julián Carrón

Przybyliśmy wszyscy, mniej lub bardziej świadomie, przynagleni pragnie-
niem, oczekiwaniem, pilną potrzebą, aby w naszym życiu coś się wydarzyło, 
coś, co by je odnowiło, pozwoliło mu na nowo wyruszyć, jeśli tkwi w bezruchu, 
aby przezwyciężyło sceptycyzm, jaki w nas się zagnieździł, paraliżując nas, aby 
wniosło oddech, wyzwalający od poczucia stłamszenia wewnątrz okoliczności.

Wiemy doskonale, że jedynym, który taką nowość może wprowadzić w hi-
storię, jest Chrystus. Przybywamy zatem ożywieni nadzieją, jaką On pewnego 
dnia wzbudził w nas – w tobie i we mnie – przeniknięci owym poruszeniem, 
które odczuwamy w sobie odkąd ono nam się przytrafiło. Ileż jednak aspektów 
naszej osoby, naszego życia czeka, by zostać przez Niego przemienionymi!

Dlatego wzywajmy Ducha Świętego, aby Chrystus mógł coraz bardziej 
przenikać każdą tkankę naszego życia, by pełniej czynił nas uczestnikami tego 
wzruszenia Bytu, które Tajemnica – „Źródło bytu jest w Tobie” – zechciała z 
nami współdzielić.

Przybądź Duchu Święty

Rozpocznę od przeczytania telegramu nadesłanego nam przez Ojca Świę-
tego: „Z okazji Rekolekcji Bractwa Comunione e Liberazione na temat „Czyż 
człowiek, będąc starcem, może się na nowo narodzić?”, Ojciec Święty kieruje 
do ich uczestników myśli pełne miłości. Modląc się, by to opatrznościowe 
spotkanie przyczyniło się do odnowienia wierności względem Chrystusa, jedy-
nego źródła nadziei, istotnego dla żywego świadectwa ewangelicznego, przy-
zywa obfitości światła niebieskiego dla Księdza, odpowiedzialnych za Bractwo 
i wszystkich uczestników oraz udziela specjalnego błogosławieństwa apostol-
skiego. Kardynał Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości”.

Pozdrawiam każdego z was i wszystkich przyjaciół, którzy z wielu Krajów 
łączą się z nami drogą satelitarną.
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Piątek, wieczorem

Chrystus zmartwychwstał! Oto orędzie, które Kościół niestrudzenie od 
wieków do nas kieruje. To jest wydarzenie, które panuje nad historią, zdarze-
nie, którego żaden błąd – nasz czy naszych braci – nie jest w stanie przekreślić, 
ani całe zło, jakie może się przytrafić, nie jest w stanie usunąć. Ten fakt jest 
motywem naszej nadziei; i właśnie ten fakt: Jego zmartwychwstała obecność, 
jest tym, co powinno określać nas od pierwszego momentu tych dni. Gdy-
by spojrzenie na nasze życie, na pojmowanie nas samych, na rzeczywistość i 
świat nie wychodziło od uznania tego, byłoby nieadekwatne wobec wszystkich 
czynników rzeczywistości: rozmijałoby się z prawdą, ponieważ zabrakłoby w 
nim decydującego czynnika całej historii. Nie ma, i nigdy nie było, większej 
nowości niż fakt, że Chrystus zmartwychwstał. Stąd też, w takiej mierze, w 
jakiej pozwolimy się tej żywej Obecności zawładnąć, w jakiej pozwolimy się 
opanować przez tę prawdę, będącą faktem, zdarzeniem dokonanym w historii, 
a nie wytworem naszej myśli, zobaczymy, że zmieni się także rozumienie nas 
samych.

Gromadzimy się razem w tych dniach, aby przeżywać je pod silnym wpły-
wem tego wzruszenia, na fali przepełnionej tym wzruszeniem: to dla nas Chry-
stus umarł i zmartwychwstał. Proszę was, poddajcie się Mu, tzn. pozwólcie 
pociągnąć się temu zdarzeniu; nie dopuśćmy, aby pozostało w nas jedynie sło-
wem. To się wydarzyło: ileż światła, oddechu i jaką nadzieję wnosi ten fakt w 
życie! To jest najoczywistszy i najpotężniejszy znak czułości Tajemnicy wzglę-
dem każdego z nas, owej bezgranicznej miłości miłosiernej Boga wobec naszej 
nicości (z naszą zdradą włącznie).

To właśnie Jego zwycięska obecność wśród nas staje się przynagleniem do 
kontynuacji drogi, do dołożenia starań, by coraz skuteczniej przezwyciężać 
pęknięcie między wiedzą a wiarą, aby ten rozpoznany przez wiarę fakt mógł 
bardziej niż cokolwiek innego określić nasze życie. Gdyby bowiem ten fakt 
pozostał jedynie na poziomie pietyzmu czy dewocji, to tak, jakby go wcale nie 
było, jakby nie posiadał tego całego bogactwa rzeczywistości do przemiany 
życia i oddziaływania na nie. Tak więc nadal pozostawalibyśmy pod wpływem 
wszystkiego innego, co ciągnęłoby nas za sobą, wywołując w nas zamieszanie, 
odbierając nam odwagę, utrudniając oddychanie, widzenie i dotykanie dłonią 
nowości, jaką zmartwychwstały Chrystus wniósł i nadal wnosi w nasze życie.

Dwa lata temu rozpoczęliśmy od wiary, której początkiem jest – jak pa-
miętacie wszyscy – „wyjście od czegoś, co jest poza nami”1: zderzenie się z 
pewną wyjątkową Obecnością. Wiara jest rozpoznaniem tej wyjątkowej Obec-
ności, która dziś ucieleśnia się przez świadków, przez lud chrześcijański, przez 

1  Oto zwycięstwo, które pokonuje świat: nasza wiara. Rekolekcje Bractwa Comunione Liberazione, dodatek 
do „Tracce-Litterae Communionis” nr 6, czerwiec 2008, s. 13.
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Kościół, to zaś byłoby niemożliwe, gdyby On jej nieustannie nie rodził. W 
ubiegłym roku2 zgłębialiśmy rozumienie sytuacji, że pomimo tak wielu wy-
jątkowych faktów, na jakie patrzyliśmy, pomimo licznych świadków, jakich 
mamy przed sobą, często już chwilę później wydaje się nam, jakby wszystko 
słabło; uchwyciliśmy także powód owego pęknięcia między wiedzą i wiarą, 
objawiający się jako redukcja wiary do sentymentu, do etyki bądź do pewnej 
tylko formy religijności, obcej i przeciwstawnej poznaniu. Przyczyna owej re-
dukcji tkwi w tym, że wiara nie jest już ani pojmowana ani przeżywana jako 
droga poznania obecnej rzeczywistości, a to czyni nas słabymi i pogubionymi, 
jak wszyscy inni. Wiara, jeśli nie jest poznaniem, jeśli nie jest rozpoznaniem 
realnej Obecności, nie służy życiu, nie stanowi fundamentu dla nadziei, nie 
przemieni naszego rozumienia nas samych, nie wniesie oddechu w żadną oko-
liczność. Zasadniczym aspektem tak zidentyfikowanej trudności jest brak czło-
wieczeństwa: „Tym, czego brakuje dziś pośród nas, nie jest Obecność (jeste-
śmy otoczeni przez znaki, przez świadków!); brakuje człowieczeństwa. Jeśli się 
nie zaangażuje człowieczeństwa, zatrzymuje się proces poznania. Przyjaciele, 
nie brakuje Obecności, brakuje drogi”3, tej drogi rozpoczętej przez ciekawość 
w obliczu Obecności, z którą chcemy zacieśniać coraz głębszą znajomość. 

Po upływie roku nadal nie brakuje oznak pokazujących, że pęknięcie mię-
dzy wiedzą a wiarą nie zostało do końca przezwyciężone.

Pierwszą oznaką jest brak rozumienia związku wydarzenia chrześcijańskie-
go z człowieczeństwem: nadal pojmuje się jedno i drugie jako coś zewnętrzne-
go względem siebie. Kilka miesięcy temu, wobec moich nalegań do podjęcia 
pracy nad nadzieją, pewna osoba powiedziała mi, że na początku ruch uderzył 
ją jako spotkanie z czymś obiektywnym, pozostającym poza nią i dlatego teraz 
nie rozumie, skąd to moje obecne tak wielkie upieranie się przy pracy. Musia-
łem jej przypomnieć od czego wyszliśmy: od zderzenia się z pewną obecnością; 
potem jednak wszystko słabło. Skoro ta trudność nadal pozostaje, to znaczy, 
że nie pojęliśmy relacji zachodzącej pomiędzy wydarzeniem chrześcijańskim i 
poruszeniem ludzkiego ja; nie rozumie się faktu, że znakiem przeżytego spo-
tkania jest właśnie to, iż zabieram się do pracy, ponieważ moje człowieczeń-
stwo zostało obudzone. Praca bowiem jest najbardziej oczywistym znakiem, 
że chrześcijaństwo jest wydarzeniem, tzn., że dokonuje się we mnie coś, co 
mnie budzi.

Drugą oznaką owego pęknięcia jest to, że chrześcijaństwo nie rodzi nowej 
mentalności. Minionego lata miałem okazję słuchać niektórych naszych przy-

2  Odniesienie do Rekolekcje Bractwa Comunione e Liberazione, zatytułowanych Metoda wypływa z wiary, 
Rimini 24-26 kwietnia 2009.
3  Metoda wypływa z wiary.  Rekolekcje Bractwa Comunione e Liberazione, dodatek do „Tracce-Litterae 
Communionis” nr 5, maj 2009, s. 21.
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jaciół z zagranicy, którzy mówili, że w obliczu pewnych faktów, okazywało 
się, iż mentalność pierwotna była znacznie bardziej decydująca i silniejsza od 
mentalności zrodzonej ze spotkania: w obliczu wydarzeń życia i świata reakcja 
wielu z nas współbrzmi raczej z mentalnością wszystkich niż z mentalnością 
prezentowaną przez charyzmat ruchu. A ponieważ w minionym roku miałem 
możliwość odwiedzenia wielu wspólnot w świecie, widziałem to wszędzie.

Jest to trochę tak, jakbyśmy w nas samych zauważyli efekty tego, co nie-
zwykle sugestywnie opisał Charles Péguy: „Po raz pierwszy, pierwszy raz po 
Chrystusie, ujrzeliśmy na własne oczy, widzimy powstawanie nowego świata, 
czy choćby tylko miasta; kształtowanie się pewnej społeczności, czy choćby 
miasta; nowożytne społeczeństwo, nowożytny świat; konstytuowanie się, czy 
choćby powstanie, gromadzenie się i powiększanie się nowego społeczeństwa, 
po Chrystusie bez Chrystusa. Najstraszniejszy jednak, mój przyjacielu, czemu 
nie da się zaprzeczyć, jest fakt, że to się udało […]. Jednak to stawia was w tra-
gicznej i wyjątkowej sytuacji. Wy jesteście pierwszymi pośród nowożytnych”4. 
Po Jezusie – bez Jezusa. I nie chodzi tu jedynie o stopniowe oddalanie się od 
praktyk religijnych; znakiem – w pełnym tego słowa znaczeniu – spychania 
Chrystusa na margines życia jest uśmiercenie typowo ludzkich wymiarów, re-
dukowanie koncepcji własnego człowieczeństwa, pojmowania siebie, zredu-
kowane używanie rozumu, afektywności, wolności, pewna cenzura wielkości 
pragnienia. Ksiądz Giussani wiele lat temu, aby pokazać owo zniekształcenie 
ducha ludzkiego, zastosował metaforę eksplozji nuklearnej z Czernobyla: „Or-
ganizm, strukturalnie, jest taki sam jak przedtem, lecz od strony dynamiki nie 
jest już sobą. Jest jakby swoistym plagiatem fizjologicznym”5.

Dlatego pytałem siebie: czy chrześcijaństwo jest w stanie rozbić twardy 
orzech naszej mentalności, czy potrafi jedynie dodać jakiś pobożny, morali-
styczny lub organizacyjny ozdobnik do ludzkiego ja doskonale już ukonsty-
tuowanego, odpornego na jakąkolwiek ingerencję? Stąd też w ciągu tego roku 
często przychodził mi na myśl dialog Jezusa z Nikodemem, z którego pochodzi 
tytuł naszych Rekolekcji: „Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem 
Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: 
«Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie 
mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim». W 
odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się 
ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa». Nikodem powiedział 
do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może po-

4  Ch. Péguy, Veronica. Dialogo della storia coll’anima carnale, w: Lui è qui [Weronika. Dialog historii z duszą 
cielesną, w: On jest tu]. BUR, Mediolan 1997, s. 126.
5  L. Giussani, L’io rinasze in un incontro (1986-1987) [Ja odradza się w spotkaniu], BUR, Mediolan 2010, 
s. 181.
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wtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?»”6. Czy w tej naszej sytuacji 
jest możliwe nowe stworzenie, coś naprawdę nowego? To, według mnie, jest 
największe wyzwanie, stojące dzisiaj przed chrześcijaństwem: czy – w formie, 
w jakiej do nas dotarło w przekonujący sposób, czyli poprzez ruch – jest ono 
w stanie przebić skorupę sposobu, z jakim każdy tkwi w rzeczywistości, a może 
jest skazane, by pozostać czymś obcym, jedynie pewnym dodatkiem. Jeśli nie 
dokona się jakaś przemiana w sposobie pojmowania, osądzania rzeczywistości, 
oznaczać będzie, że istoty ludzkiego ja nie dotknęła żadna nowość, a wyda-
rzenie chrześcijańskie pozostaje na zewnątrz ludzkiego ja. Także dla nas wiara 
może być tylko jedną z wielu rzeczy, przyklejoną, postawioną obok, podziela-
jącą sposób widzenia i odczuwania typowy dla wszystkich innych ludzi. Przed 
laty ksiądz Giussani mówił – możecie o tym przeczytać w dopiero co opubli-
kowanej książce z ekip studenckich – „Całą argumentację naszej pozycji wiary 
można sprowadzić właśnie do przezwyciężenia tego przeciwstawienia, ponie-
waż Chrystus, wydarzenie chrześcijańskie […] ogarnia i przenika wszystko”7. 
Bez przezwyciężenia tej pozycji nie będziemy w stanie pojąć ścisłego związku 
wiary z wymogami życia.

Każdy z nas może osądzić pracę minionego roku i zweryfikować, w jakiej 
mierze owa nowość przeniknęła głębię istoty naszego ja. Jaką wniosła nowość? 
I nie chodzi o nasze myśli, nie chodzi o kwestię opinii czy interpretacji: jeśli 
Chrystus wkroczył jako nowość w głębię istoty naszego ja i określa wszystko w 
nowy sposób, wówczas niesiemy to w sobie, w naszym sposobie przeżywania 
rzeczywistości. W minionym roku, w wielu naszych wspólnotach zobaczyłem 
liczne znaki, że tak jest, równocześnie jednak widzę jak wiele jeszcze pozostaje 
do zrobienia. Wszystkie te pozytywne znaki mają pewien wspólny mianow-
nik: zaangażowanie w pójściu za stawianą propozycją. W wielu jednak nadal 
pojawia się pytanie: jaką pracę należy wykonać? Wielokrotnie, bowiem, każdy 
z nas słowo „praca” wypełnia swoimi wyobrażeniami.

Stąd też chcemy dalej wyjaśniać co oznacza ów brak człowieczeństwa. Zda-
rzyło mi się w tym roku prowadzić wykłady na temat Zmysłu religijnego dla 
nowicjuszy z Memores Domini, a ponieważ byłem pod presją wspólnie wyko-
nywanej pracy, mnie samego zaskoczył sposób, w jaki odczytałem niektóre 
z rozdziałów: inny od tego, w jaki czyniłem to przy wielu innych okazji, a 
mianowicie nie jako część drogi ku wierze, ale jako wyjście od wiary. Dlate-
go pozwolę sobie nawiązać do niektórych rozdziałów Zmysłu religijnego, by 
pomóc nam zrozumieć sposób, w jaki ksiądz Giussani prowadzi nas w naszej 
wędrówce. 

6  J 3, 1-4.
7  L. Giussani, L’io rinasce in un incontro (1986-1987) [Ja odradza się w spotkaniu], dz. cyt., s. 41.
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Najpierw jednak przyjrzyjmy się uważnie zasygnalizowanej wcześniej trud-
ności, a mianowicie: wydaje się nam, że wydarzenie i praca pozostają wobec 
siebie w opozycji. To jest przykład dystansu pomiędzy intencją pójścia za 
księdzem Giussanim a pójściem za nim naprawdę. Przyjrzyjcie się temu, co 
mówi on do wszystkich, którzy przeciwstawiają chrześcijaństwo i pracę: „Jezus 
Chrystus nie przyszedł na świat, by wyręczyć człowieka w jego ludzkiej pracy 
[wystarczyłoby już to stwierdzenie], w jego wolności, lub aby wyeliminować 
ludzkie życiowe próby – egzystencjalny warunek wolności. On przyszedł na 
świat, żeby przywołać człowieka do istoty wszystkich rzeczy, do jego podsta-
wowej struktury i realnej sytuacji. Rzeczywiście, wszystkie problemy, do roz-
wiązania, do czego człowiek jest wezwany przez życiowe próby, komplikują się 
zamiast znikać, jeśli nie zostaną ocalone pewne podstawowe wartości. Jezus 
Chrystus przyszedł, aby przywołać człowieka do prawdziwej religijności, bez 
której wszelkie roszczenie rozwiązania jest kłamstwem. Problemom poznania 
znaczenia rzeczy (prawda) czy właściwego posługiwania się rzeczami (praca), 
problemom spełnionej świadomości (miłość) czy ludzkiego współżycia (spo-
łeczeństwo i polityka) brakuje właściwego zakorzenienia. Stąd też przyczynia-
ją się one do wzrostu zamieszania w historii jednostki i ludzkości w takiej 
mierze, w jakiej wysiłki zmierzające do ich rozwiązania nie odwołują się do 
religijności («Kto idzie za Mną, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedzi-
czy»). Zadaniem Jezusa nie jest rozwiązywanie poszczególnych problemów, ale 
przywoływanie człowieka do przyjęcia postawy, dzięki której będzie starał się 
poprawnie je rozwiązywać. Obowiązkiem jednostki jest podjęcie tego trudu, 
który w życiu polega właśnie na usiłowaniu znalezienia owego rozwiązania”8.

 I dalej: „Nacisk na religijność jest absolutnie pierwszym obowiązkiem wy-
chowawcy, czyli przyjaciela, kogoś, kto kocha i chce pomóc człowieczeństwu w 
jego wędrówce ku przeznaczeniu. A to, co ludzkie, nie istnieje inaczej, jak tylko 
w jednostce, w konkretnej osobie. W owym naleganiu mieści się całe Chrystu-
sowe przywołanie. Trudno sądzić, że zaczynamy rozumieć, czym jest chrześcijań-
stwo, jeśli nie wychodzi się od źródła jego pasji do konkretnej osoby”9.

A gdyby to nie było wystarczająco jasne, ksiądz Giussani zauważa, że takie 
samo jest zadanie Kościoła: „Bezpośrednim zadaniem Kościoła nie jest dostar-
czanie człowiekowi rozwiązań problemów, jakie napotyka na swojej życiowej 
drodze. Widzieliśmy już, że uważa on za swoje zadanie w historii wychowywa-
nie człowieczeństwa do zmysłu religijnego, widzieliśmy również, że to pociąga 
za sobą przywołanie człowieka do właściwej postawy wobec rzeczywistości i 

8  Tenże. Chrześcijaństwo jako wyzwanie. U źródeł chrześcijańskiego roszczenia, Poznań 2002, 
PALLOTTINUM, s. 156.
9  Tamże, ss. 137-138.
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pytań, jakie ona ze sobą niesie. Chodzi o taką postawę, która stanowi optymal-
ny, nieodzowny warunek znalezienia najbardziej adekwatnych odpowiedzi na 
te pytania. Podkreśliliśmy także niedawno, że cała gama ludzkich problemów 
nie może być oderwana od wolności i kreatywności człowieka, tak jakby Ko-
ściół chciał dać ludziom gotowe rozwiązanie”10. 

Stąd też najlepszym hołdem, jaki możemy złożyć Księdzu Giussaniemu w 
piątą rocznicę jego odejścia, jest nasze pójście za, nie intencjonalne [życzenio-
we], ale realne. W ten sposób zobaczymy, jak on, w pięć lat po swojej śmierci, 
nie przestaje być dla nas ojcem i to bardziej niż przedtem, i jeśli jesteśmy na to 
gotowi, nadal nas rodzi.

Gest o takim rozmachu oczekuje od każdego z nas podjęcia ofiary, któ-
ra winna się wyrazić uwagą wobec ogłoszeń, wskazań, milczeniem; ta ofiara 
jest sposobem naszego błagania zanoszonego do Chrystusa, aby ulitował się 
nad naszą nicością, aby nie pozwolił nam, nawet w tych dniach, ulec nicości. 
Chodzi o możliwość stworzenia właściwego klimatu milczenia, aby ziarno, 
które dziś zasiewamy, przez słuchanie czegoś, nie upadło na drogę, na której 
nie znajdzie właściwej dla wzrostu gleby. Bez milczenia bowiem w pół minuty 
wszystko się rozsypuje. Jestem pod wrażeniem faktu, że milczenie rodzi się 
właśnie z wydarzenia: Jego słowo napełnia mnie milczeniem. Milczenie jest 
nie tylko kwestią porządkową, ale jedyną właściwą odpowiedzią na wydarze-
nie.

10  L. Giussani, Dlaczego Kościół?, PALLOTTINUM, Poznań 2004, s. 228.
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Piątek, wieczorem

MSZA ŚWIĘTA

Homilia kSiĘDza micHele BeRcHi

Dzisiejszego wieczoru i w tych dniach wobec prowokacji Jezusa możemy 
stanąć w postawie Szawła, Pawła – „Kim jesteś Panie?”: możemy zgodzić się na 
„wysadzenie z siodła” naszej zarozumiałości, rozproszenia bądź naszego cyni-
zmu oraz pozwolić aby Ktoś Inny wziął nas za rękę i poprowadził, jak kiedyś 
Szawła, aby nasze oczy otworzyły się na Niego, na Tego, którego my wszyscy 
spotkaliśmy już na naszej drodze. Jednakże możemy być tutaj w postawie sę-
dziów, pełni cierpkości i goryczy.

To ty decydujesz, w jaki sposób stanąć przed Panem, który ci mówi: „Ty je-
steś głodny Mnie, całe twoje życie jest głodem i pragnieniem Mnie. Niech cię 
nie zadowala, niech cię nie cieszy nawet cud, który zobaczyły twoje oczy”. Mó-
wił tak do tych, którzy widzieli, jak rozmnażał chleby, a dzisiejszego wieczo-
ru powtarza to nam: „Nie zadowalaj się nawet wielkością tego gestu, cudem, 
jakim jest ten gest. Ty odczuwasz głód Mnie, mojej żywej obecności. Twoim 
ojcom na pustyni nie wystarczyła manna, nie wystarczyło im rozmnożenie 
chlebów, i ojcowie wasi pomarli”, podobnie i nam, do życia nie wystarcza ten 
gest. „Jeśli ten gest nie prowadzi cię do Mnie – mówi nam dzisiejszego wieczo-
ru Chrystus – na nic się zda”.

Jedynym prawdziwym niebezpieczeństwem dla nas jest bycie tutaj nie 
pragnąc Go, pragnąc czegoś mniej niż On sam, starając się zadowolić jakąś 
cząstką wszystkiego, a tym wszystkim dla nas jesteś Ty, o Chryste. To wszystko 
jest czymś nieporównywalnie większym od tego, co jesteśmy sobie w stanie 
wyobrazić – owo morze miłosierdzia, jakim jesteś, o Chryste, dla mnie.

Prośmy Matkę Bożą, aby pomagała nam zmieniać naszą postawę, jeśli fak-
tycznie musimy ją zmienić, abyśmy zwłaszcza w tych trzech dniach nie zado-
wolili się czymś, co jest mniejsze od Jej Syna.
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Sobota 24 kwietnia 2010, rano
Na wejście i wyjście:

Franciszek Szubert, Sonata na wiolonczelę i fortepian, D 821
Mścisław Rostropowicz, wiolonczela - Beniamin Britten, fortepian

„Spirto Gentil” nr 18, Decha

Don Pino. Jezus nie przyszedł na świat, by wyręczyć nas w ludzkiej pracy, 
w ludzkiej wolności, albo ochronić nas przed ludzkimi próbami. On przyszedł 
na ziemię, by przywołać człowieka do istoty wszystkich rzeczy, do ich podsta-
wowej struktury i realnej sytuacji.

Anioł Pański

Jutrznia

■ PieRwSza meDYtacja
Julián Carrón

Tylko boskość może „ocalić” człowieczeństwo

Przed nami jasny cel: przezwyciężenie pęknięcia między wiedzą i wiarą, 
by móc oprzeć całe swoje życie na czymś prawdziwym, realnym, na czymś, co 
pozwoli nam przeżywać wszystko w nowy sposób. Aby osiągnąć ów cel, jak to 
już sobie powiedzieliśmy, należy nade wszystko przezwyciężyć brak człowie-
czeństwa.

1. Prowokacja rzeczywistości

Co porusza człowieczeństwo? „Gdybym po raz pierwszy po opuszczeniu 
matczynego łona otworzył szeroko oczy, opanowałby mnie podziw i zdumie-
nie rzeczami w sensie ich «obecności»”11. Wyjaśnia ksiądz Giussani: „Przede 
wszystkim staje się jasne, iż zdumienie, o którym mówiliśmy, stanowi doświad-
czenie prowokacji. Obejmując rzeczywistość spojrzeniem, mam przed sobą coś, 
co rodzi potrzebę otwarcia się. Sposób, w jaki rzeczywistość mi się przedstawia, 
jest przynagleniem, by odwołać się do czegoś innego [a zatem rzeczywistość 
jest tą, która rodzi we mnie owo otwarcie, wychowuje mnie nie przez dyskurs, 

11  L. Giussani,  Zmysł religijny, PALLOTTINUM, Poznań 2000, s. 162.



ani przez rozkaz czy przywołanie moralne, ale przez prowokowanie mnie: i to 
jest właśnie wkład wnoszony przez rzeczywistość, aby moje ja się otworzyło, 
otwierając mnie jak najszerzej i nieustannie na pełnię]. Spojrzenie na rzeczy-
wistość nie działa we mnie na zasadzie kliszy fotograficznej: tzn. nie «odci-
ska» we mnie jedynie swojego obrazu i na tym koniec. Wywiera natomiast na 
mnie wrażenie i mnie porusza. Rzeczywistość, jak mówiłem, przynagla mnie 
do poszukiwania czegoś innego, co wykracza poza to, co mi się bezpośrednio 
ukazuje”12. Wyobraźmy sobie, że przychodzę na lekcję z młodzieżą, przynosząc 
ze sobą pewne urządzenie elektroniczne, którego oni nigdy przedtem nie wi-
dzieli. Kiedy jednak próbuję je uruchomić spostrzegam, że z pokoju nauczy-
cielskiego nie zabrałem kabla, koniecznego do jego podłączenia. Co się stanie, 
gdy opuszczę salę, aby pójść po kabel? Nietrudno się domyślić komuś, kto jest 
nauczycielem: wszyscy wstaną z miejsc i podejdą, aby obejrzeć urządzenie. 
Gdyby jednak ktoś nie ruszył się z miejsca tylko dlatego, by pokazać, że nie 
jest taki, jak wszyscy, to potrzebowałby znacznie więcej energii aby oprzeć się 
ciekawości wzbudzanej przez urządzenie niż aby tej ciekawości ulec. Powiada 
Marìa Zambrano: „Człowiek zwraca się ku rzeczywistości nie po to, by ją le-
piej czy gorzej poznać, lecz właśnie dlatego, że wcześniej odebrał ją jako obiet-
nicę, jak ojczyznę, od której z zasady wszystkiego się oczekuje, w której – jak 
się uważa – można wszystko znaleźć”13.

Stąd też „wobec morza, nieba i ziemi oraz wszystkich poruszających się w 
nich istot, nie pozostaję obojętny, ożywiam się, jestem poruszony, wzruszony 
tym, co widzę i owo poruszenie skłania mnie do poszukiwania czegoś inne-
go”14. Ożywiony, poruszony, wzruszony: „Jestem do głębi poruszony tą relacją 
z rzeczywistością oraz przynaglony do wyjścia poza jej bezpośredniość”15.

Skoro rzeczywistość ma zdolność pochwycenia ludzkiego ja i takiego poru-
szenia go, to wyobraźcie sobie, jaką siłę oddziaływania będzie miała ta wyjąt-
kowa Obecność, z jej atrakcyjnością, która tak bardzo odpowiada jego sercu, 
że powoduje nieporównywalne z niczym przylgnięcie! To właśnie z chrześci-
jaństwem dochodzi do głosu ta sama dynamika, co z rzeczywistością, ale z jesz-
cze większą siłą, ponieważ to właśnie tutaj realizuje się w najwyższym stopniu. 
„Ich serce [tzn. serce Jana i Andrzeja] owego dnia, zderzyło się z obecnością, 
która nieoczekiwanie i w oczywisty sposób była odpowiedzią na ich pragnienie 
prawdy, piękna i sprawiedliwości, z jakiego utkane było ich proste i wolne od 
zarozumiałości człowieczeństwo. Odtąd, nawet jeśli wielokrotnie Go zdradzali 

12  Tamże, s. 175.
13  M. Zambrano, I beati  [Błogosławieni], Feltrinelli, Mediolan 1992, s. 106.
14  L. Giussani, Zmysł religijny, dz. cyt., s. 175.
15  Tamże, s. 176.
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i niewłaściwie rozumieli, nie byli w stanie Go porzucić, stając się «Jego»”16. 
Mamy tu to samo doświadczenie, o jakim zaświadczył ksiądz Giussani na Pla-
cu św. Piotra w Rzymie w 1998 r.: „Jedynie Chrystusowi leży głęboko na sercu 
moje człowieczeństwo. Stąd zachwyt Dionizego Areopagity z V wieku: «Któż 
zdoła mówić o właściwej dla Chrystusa miłości do człowieka przepełnionej 
pokojem?». Powtarzam sobie te słowa od ponad pięćdziesięciu lat! […] To 
dzięki prostocie serca doświadczyłem owej wyjątkowości Chrystusa i uznałem 
ją z tą natychmiastową pewnością, jaka zdarza się w obliczu niekwestiono-
wanej i niezniszczalnej oczywistości elementów i momentów rzeczywistości, 
które – z chwilą wejścia w przestrzeń osoby – dotykają samej głębi serca”17.

Dlaczego spotkanie ma taki wpływ na ludzkie ja? „Spotkanie jako obiektyw-
ny fakt, początkowo niezależny od osoby, […] dostosowuje przenikliwość jego 
spojrzenia wobec nadzwyczajnej rzeczywistości, która je prowokuje. Mówimy 
wtedy o łasce wiary”18. A dlaczego ta wyjątkowa rzeczywistość tak przemożnie 
pociąga ludzkie ja, wzmagając jego zdolność poznawczą? Dzięki „świadomości 
odpowiedniości zachodzącej pomiędzy znaczeniem Faktu, z którym się zderza a 
znaczeniem własnej egzystencji [z wymogami konstytuującymi ludzkie ja]”19. 
Z tego powodu doświadczenie chrześcijańskie najbardziej wywyższa rozum i 
wolność, porusza [uruchamia] całe ludzkie ja bardziej niż cokolwiek innego, 
ponieważ – jak powiada Edyta Stein – „gdy zaczynam to rozumieć, ujmuje 
mnie to w samym centrum mojej osoby, a ja się ku temu skłaniam”20.

2. Znak

Jaka dynamika rodzi w ludzkim ja byt tak potężnie pociągający w relacji 
z rzeczywistością? „Jak nazywa się rzecz, którą się widzi i można dotknąć, a 
która – gdy ją widzę i dotykam – odsyła mnie ku czemuś innemu? Nazywa 
się znakiem. […] Zatem metodą, za pomocą której natura przywołuje nas do 
czegoś innego niż ona sama, jest metoda znaku”21. Nie dyskurs, nie rozkaz, 
ale rzeczywistość, która mnie porusza, wzrusza, prowokuje i przynagla. I to 
jest właśnie owa wielka korekta, jakiej wobec nas dokonuje ksiądz Giussani: 
nie liczą się nasze myśli i nasze postanowienia, lecz lojalność wobec rzeczy-
wistości. Możemy zidentyfikować początek braku człowieczeństwa: zaczyna 

16  L. Giussani, Alla ricerca  del volto umano [W poszukiwaniu ludzkiego oblicza], Rizzoli, Mediolan 1995, s. 14.
17  L. Giussani, W prostocie mego serca radośnie oddałem Ci wszystko, w: Comunione e Liberazione. Ruch w 
Kościele, Mediolan 1998, s. 110.
18  L. Giussani, Ryzyko wychowawcze, JEDNOŚĆ, Kielce 2002, ss. 122-123.
19  Tamże, s. 131.
20  E. Stein, Natura Persona Mistica [Natura Osoba Mistyka]. Città Nova, Rzym 2005, s. 105.
21  L. Giussani, Zmysł religijny,  dz. cyt., s. 177.
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się on w chwili, gdy ulegamy pokusie zahamowania owego poruszenia. I 
ksiądz Giussani, aby pomóc nam to zrozumieć, przytacza kilka przykładów: 
„Nie byłoby rzeczą rozumną ograniczenie znaczenia drogowskazu na skrzy-
żowaniu dróg do istnienia słupka i strzałki, przecząc istnieniu czegoś innego, 
ku czemu one odsyłają. Spojrzenie na to zjawisko nie byłoby odpowiednie 
do energii, z jaką człowiek staje wobec owego słupka i strzałki. Nie byłby to 
w pełni ludzki udział w tym zjawisku, gdyby ograniczał doświadczenie jedy-
nie do jego bezpośredniego wyrazu”22. To samo mówi o reakcji wywołanej 
z powodu otrzymania kwiatów: „Spojrzenie na obecność bukiecika fiołków 
nie byłoby ludzkie, gdyby nie podjęło zawartego w nim zaproszenia [wspo-
magając je]. A zaproszenie to polega na wzbudzeniu pytania: «dlaczego?»”23. 
Tak się dzieje w odniesieniu do całej rzeczywistości: „Analogicznie, nie było-
by rzeczą ludzką podejmowanie rzeczywistości świata, blokując ludzką zdol-
ność zagłębiania się w poszukiwanie czegoś innego, do czego nas jako ludzi 
pobudza obecność rzeczy. W przeciwnym razie byłaby to [uwaga!], jak już 
powiedzieliśmy, postawa pozytywistyczna: całkowite zablokowanie, tego co 
ludzkie”24. Tym właśnie jest ów brak człowieczeństwa: całkowitym zabloko-
waniem tego, co ludzkie!

W jaki sposób Chrystus wychodzi nam naprzeciw, nie aby nas zastąpić, lecz 
żeby nam pomóc? „Dla chrześcijanina przenikniętego świadomością obecności 
Chrystusa, dla nowego człowieka wszystko jest nowym stworzeniem. Ewangelia 
w bardzo subtelny sposób ukazuje spojrzenie, jakim Jezus obejmował całą przy-
rodę: jak pokazywał uczniom polne kwiaty, ptaki niebieskie, drzewa figowe i 
winnice swojej ojczystej ziemi, panoramę miasta, które kochał. W Nim świado-
mość związku pomiędzy przedmiotem, na który patrzył i przeznaczeniem – Oj-
cem – natychmiast stawała się wyrazista. W Nim wszystko, co istnieje, wypływa-
ło ze stwórczego gestu Ojca i dlatego było cudem. Stąd też, im ktoś intensywniej 
żyje wiarą w obecność Chrystusa w Kościele, tym częściej będzie się zdumiewał 
znakami Boga, także w niezwykle dyskretnej postaci, nawet wtedy, gdy rodzi się 
w nim najskrytsza myśl. I nie potrzeba wówczas żadnego szczególnego szoku, 
aby przywołać wielkie źródło, z którego rodzi się życie. Wystarczy zwyczajność 
danej chwili. Oko, wpatrując się w jakiś punkt, posiada zdolność objęcia całej 
reszty i tylko w ten sposób ów punkt właściwie wkomponowuje się w całość. W 
analogicznym «objęciu całej reszty» mieści się religijny wymiar świadomości. [Po 
to właśnie przyszedł Chrystus: aby obudzić w nas zmysł religijny]. My jednak 
często przeżywamy nasze życie bez takiej całościowej wizji tak, jakbyśmy byli do-

22  Tamże, ss. 177-178.
23  Tamże. s. 178.
24  Tamże.
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tknięci jakimś defektem, paraliżującym nasze spojrzenie. A tymczasem źródłem 
estetyki, etosu jest wszechogarniająca pełnia”25. 

Jakie mogłoby być życie, przyjaciele, gdyby każdy moment, nawet ten naj-
bardziej skryty, przepełniony był taką intensywnością! Dlatego potrzebujemy 
Kogoś, kto by nas uwolnił od tego defektu paraliżującego nasze spojrzenie: 
Chrystus właśnie po to przyszedł, by nas od niego uwolnić, otwierając nas na 
wszechogarniającą pełnię. W jaki sposób? Wiążąc nas z sobą, przyczyniając się 
do obudzenia całej naszej afektywności, pełni naszej wolności i rozumu. Wol-
ność chrześcijańska rodzi się jako osobiste przylgnięcie do tego spotkania. Ro-
mano Guardini, na jednej ze swoich najpiękniejszych stron, mówi, że „pewną 
analogiczną sytuację zauważa ktoś, dla kogo drugi człowiek nabiera szczegól-
nego znaczenia; może się to dokonać w tak potężny sposób, że cały świat, los, 
obowiązek uobecniają się jakby przez ukochaną osobę. […] W doświadczeniu 
wielkiej miłości wszystko zawiera się w doświadczeniu relacji ja-ty, wszystko, 
cokolwiek się wydarza, staje się w swoim zakresie wydarzeniem”26. Wydarze-
nie: każda rzecz jest wydarzeniem, ponieważ wchodzę w relację ze wszystkim 
dzięki wzruszeniu ukochaną osobą. A wtedy wszystko zaczyna do mnie prze-
mawiać i zadziwiać mnie, jak napisał Abraham Heschel: „Zauważamy tajem-
nicę nie tylko wtedy, kiedy osiągamy wyżyny refleksji, czy przez obserwację 
dziwnych bądź nadzwyczajnych faktów, ale raczej wtedy, gdy zdajemy sobie 
sprawę z zaskakującej sprawy, że fakty istnieją”27. Fakty, które wcześniej wy-
dawały się być z góry oczywiste, teraz zaczynają nas zadziwiać: i życie, z tymi 
samymi czynnikami, okazuje się być czymś zupełnie innym.

I to jest powód przyjścia Jezusa: aby nam pomóc. My jednak możemy 
temu stawiać opór, za co Jezus napominał w Ewangelii: „Mówił do tłumów: 
«Gdy ujrzycie chmurę unoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: deszcz idzie». 
I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: «Będzie upał». I 
bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwi-
li obecnej nie rozpoznajecie?”28. Jak to się dzieje, że nie rozpoznają faktów i 
znaków, jakie On przed nimi stawia? Wcale nie dlatego, aby byli głupcami. 
Okazuje się być słusznym zarzut obłudy, ponieważ ludzie mają wystarczającą 
inteligencję do rozpoznawania znaków czasu (chmury i południowy wiatr), 
powinni także umieć rozpoznawać znaki działania Boga. W tej kwestii nie 
mamy usprawiedliwienia (alibi)! Jeśli tego nie czynimy, to nie dlatego, że nie 
potrafimy, ale ponieważ nie jesteśmy skłonni (gotowi), aby to czynić.

25  L. Giussani, Dlaczego Kościół?, PALLOTTINUM, Poznań 2004, ss. 321-322.
26  L. Giussani, Comunione e Liberazione oggi [Ruch Komunia i Wyzwolenie dzisiaj], w: Quaderni Mazziani, 
nr 1, Padwa 1985-1986, s. 40.
27  A. J Heschel, Dio alla ricerca dell’umano [Bóg poszukujący człowieczeństwa], Borla, Rzym 1983, s. 76.
28  Łk 12, 54-56.
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3. „Czyż człowiek, będąc starcem, może się na nowo narodzić?”

W obliczu braku naszej dyspozycyjności często pojawia się w nas pytanie: 
po wszystkim, co nam się wydarzyło i co nadal się wydarza, czy jest możliwe, 
aby człowiek, będąc starcem, mógł się na nowo narodzić? To pytanie zadał 
Nikodem, który dzięki znakom rozpoznał, że Jezus przyszedł od Boga. Ale po 
komentarzu do słów Nikodema nietrudno pojąć, że Jezus doskonale uchwycił 
przyczynę trudności: jeśli ktoś nie pozwala zrodzić siebie przez to, co rozpo-
znaje, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Ten sam warunek odnajdujemy w 
Ewangelii wg św. Mateusza: „Zaprawdę powiadam wam: jeśli się nie nawróci-
cie i nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”29.

Problem, jaki się pojawia, jest jasny: czy jest możliwe odrodzenie się ludz-
kiego ja, pełne zaangażowanie człowieczeństwa w dynamikę relacji z rzeczy-
wistością i z samym sobą (w przeciwnym razie byłoby ono zablokowane, 
uśmiercone, okaleczone)? Jeśli chrześcijaństwo nie oddziałuje na takiej głębi 
życia podmiotu oznacza, że nie jest wydarzeniem w życiu człowieka; jeśli jest 
wydarzeniem, to powoduje pewną inność u źródła ludzkiego ja, ta zaś wyraża 
się nade wszystko w sposobie patrzenia na rzeczywistość i odnoszenia się do 
niej. Tu dochodzi do głosu w całej rozciągłości rozumność, użyteczność, ścisły 
związek wiary z życiem. Jeśli bowiem wiara nie prowadzi do przemiany, doty-
kającej samego źródła ludzkiego ja, to niczemu nie służy.

Odpowiedź Jezusa na pytanie Nikodema jest jasna i dobitna: człowiek nie 
odrodzi się sam z siebie, jest to niemożliwe; może być odrodzony, może być 
ponownie zrodzony przez Kogoś z góry, przez Ducha. Ciekawą rzeczą jest fakt, 
że w tekście greckim wszystkie czasowniki występujące w tym kontekście są 
użyte w trybie biernym, oznacza to, że bycie zrodzonym jest dziełem Kogoś 
Innego, jest łaską.

Oto dalszy ciąg rozmowy z Nikodemem: „W odpowiedzi rzekł do Niego 
Nikodem: «Jakżeż to się może stać?». Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: «Ty 
jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadec-
twa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie 
wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? 
I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowie-
czego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższo-
no Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”30. 
Tutaj ukazuje się w działaniu cała dialektyka między rozumem i wolnością w 

29  Mt 18, 3. 
30  J 3, 9-15.
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obliczu osoby Jezusa. Moralność rozgrywa się w sprawach ziemskich, w zna-
kach, cudach, faktach, które się dzieją, czyli w przyjmowaniu wobec jakiegoś 
słowa czy gestu Jezusa takiej samej postaw, jaką przyjmujemy wobec znaków 
na niebie, które wskazują na nadciągający następnego dnia deszcz.

„Sprawy niebieskie” za sprawą Wcielenia stały się „sprawami ziemskimi”, 
których możemy dotknąć dłonią, jak powiada św. Jan: „To wam oznajmiamy, 
co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi 
oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się. 
Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które 
było w Ojcu, a nam zostało objawione – oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i 
usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współ-
uczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem”31. 
Istotnie, tylko jedna osoba, a jest nią Ten, który zstąpił z nieba, Jezus, zna 
sprawy niebieskie. Zatem rozumienie spraw niebieskich przenika postawę, 
jaką przyjmujemy w obliczu spraw ziemskich, jakimi są znaki i słowa Jezusa. 
Trzeba jednak być wobec tego dyspozycyjnymi: jeśli ktoś się nie narodzi z 
wody i z Ducha, to niemożliwe jest takie odrodzenie. Odnajdujemy tutaj jasne 
nawiązanie do sakramentu chrztu, w którym owo odrodzenie rozpoczęło się 
dla każdego z nas.

Dzieło Ducha Świętego nie wyczerpuje się jednak w geście chrztu i w pozo-
stałych sakramentach, ale nieustannie działa w życiu. W jaki sposób? Nazwał 
to bardzo zdecydowanie papież Jan Paweł II podczas spotkania z kapłanami 
ruchu CL w 1985 r.: „Łaska sakramentalna znajduje […] swój wyraz, skutecz-
ność, konkretne oddziaływanie historyczne za pośrednictwem charyzmatów, 
które określają pewien temperament i pewną historię osobistą”32. Stąd też to 
działanie Ducha Świętego nadal dociera do nas dzisiaj poprzez charyzmat, 
poprzez to, co Duch dokonuje wobec nas, rzucając nam nieustanne wyzwanie. 
I właśnie przez naszą odpowiedź na to, czego On dokonuje możemy zobaczyć 
czy jesteśmy gotowi, czy też nie, aby pójść za Nim, aby dać się odrodzić, by 
pozwolić się wychowywać.

4. Człowieczeństwo w działaniu

Zderzenie się człowieka z rzeczywistością – stwierdza ksiądz Giussani – 
pozwala nam odkryć „wymogi jako istotną cechę egzystencjalną33. Rzeczywi-
stość sprawia, że ujawniają się wszystkie konstytuujące mnie wymogi: prawda, 

31  1 J 1,1-3.
32  Jan Paweł II, Przemówienie do kapłanów uczestniczących w rekolekcjach zorganizowanych przez Comunione 
e Liberazione, Castel Gandolfo – Rzym, 12 września 1985 r.
33  L. Giussani, Zmysł religijny, dz. cyt., s. 179. 
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sprawiedliwość, miłość, szczęście. Możemy je syntetycznie ująć w wielkim py-
taniu: quid animo satis? – cóż potrafi zaspokoić duszę34. „Człowiek nie obdarzył 
sam siebie smakiem nieskończoności i miłością do tego, co nieśmiertelne. Te 
wzniosłe odruchy nie biorą się z jakiegoś kaprysu woli: mają swój nienaru-
szalny fundament w naturze człowieka, istnieją niezależnie od jego wysiłków. 
Człowiek może je krępować, wypaczyć, ale nie może ich zniszczyć”35.

Trzeba nam raz jeszcze powiedzieć: skoro rzeczywistość jest tą, która potra-
fi pobudzić owe konstytuujące nas wymogi, to żadna rzeczywistość nie wzbu-
dza ich potężniej i nie pozwala im tak wyraźnie się ujawniać, jak właśnie Fakt 
chrześcijański. Jak pisze ksiądz Giussani: „osoba odnajduje siebie w żywym 
spotkaniu, a to oznacza w obecności [jakiejś osoby lub w grupie osób], z którą 
się zderza, a która wyzwala pewną atrakcyjność […], czyli prowokuje do tego, 
że nasze serce jest, istnieje z tym wszystkim, z czego jest utkane, z konstytu-
ującymi je wymogami”36. Nic innego, oprócz spotkania, nie zdoła wydobyć 
owych konstytuujących nasze ja wymogów.

Wydarzeniem, które w taki sposób odradza ludzkie ja, tzn. pozwala wydobyć 
wszystkie nasze wymogi, jest chrześcijaństwo; to zaś daje się zobaczyć w sposo-
bie, z jakim odnosimy się do rzeczywistości. Każdy z nas może to zweryfikować, 
patrząc jak się zachował lub zachowuje w obliczu faktów, których pełno jest w 
gazetach w ostatnim okresie, a które wycisnęły łzy z oczu Papieża, gdy prze-
bywał na Malcie. Wobec informacji pojawiających się nieustannie na łamach 
gazet wszyscy odczuliśmy potrzebę zmierzenia się z krzykiem sprawiedliwości 
w odniesieniu do problemu pedofilii. Sprawa ta, podobnie jak historia Eluany, 
jest faktem publicznym, z którym powinniśmy się zmierzyć, a który zmusił nas 
do reakcji, do udzielenia odpowiedzi kolegom w pracy albo w domu albo nam 
samym. Życie bowiem, chcąc nie chcąc, zawsze przyczynia się do ujawnienia się 
wszystkich naszych wymogów, jednak w tym przypadku doniosłość wyzwania 
była bardziej dramatyczna, gdyż stała się wyzwaniem dla wiary. Każdy z nas 
może się przyjrzeć samemu sobie, w jaki sposób podjął ten problem. Jest to 
jedna z tych okoliczności, których Tajemnica nam nie oszczędziła, i jest to zda-
rzenie, które właściwie przeżyte, nabiera wartości wychowawczej. Wielu doznało 
zaniepokojenia, jeśli nie wprost zagubienia. Ktoś tak mi napisał: „Nie potrafię 
poradzić sobie z tą sytuacją”. A ktoś inny: „W obliczu gorszącej prowokacji, jaką 
jest pedofilia, poczuliśmy pokusę dołączenia się do powszechnego zgorszenia, 
choć od razu rozumieliśmy, ile w tym wszystkim jest manipulacji”. Życie rzuca 
nam wyzwanie! Dla mnie pierwszego, podjęcie tego problemu stało się wyzwa-

34  Zob. A. Gemelli, Il francescanesimo [Franiszkanizm], Edizioni O..M., Mediolan 1932. 
35  A. de Tocqueville, La democrazia in America [Demokracja w Ameryce], Einaudi, Turyn 2006, s. 591.
36  L. Giussani, L’io rinasce in un incontro (1986-1987) [Ludzkie ja odradza się w spotkaniu], dz. cyt., s. 182.
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niem przynaglającym mnie do pracy. I jestem coraz bardziej zadowolony z tego, 
że nic mi nie jest oszczędzone, że podobnie jak wszyscy, muszę stawiać czoła tym 
samym zdarzeniom, ponieważ jest to dla mnie okazja abym zweryfikował wiarę 
i wzrastał, mierząc się ze wszystkim, co się wydarza. Efektem tego był artykuł 
opublikowany na łamach gazety „La Repubblica”: wyszedłem od stwierdzenia, 
że „jak nigdy dotąd, wobec tak wyjątkowo bolesnych wydarzeń, jak pedofilia, 
wszyscy doznaliśmy wstrząsu. Jest on wynikiem naszej niezdolności do zaspo-
kojenia wymogu sprawiedliwości, który wypływa z głębi serca. Domaganie się 
odpowiedzialności, uznanie wyrządzonego zła, nagana za błędy popełnione w 
toku badania tej sprawy – wszystko to wydaje się nam całkowicie niewystarczają-
ce wobec całego oceanu zła. Zdaje się, że nic tu nie wystarcza. […]. To wszystko 
posłużyło, by wyraźniej pokazać nam naturę naszego wymogu sprawiedliwości. 
On jest nieskończony, bezdenny. Tak samo, jak głęboka jest rana. Nie da się jej 
zagoić, tak dalece jest nieskończona [ów wymóg sprawiedliwości jest taki sam 
w nas, jak w każdym innym człowieku i dlatego możemy współdzielić z innymi 
ten sam krzyk]. […] Z tego punktu widzenia, sprawcy nadużyć – paradoksal-
nie – stają wobec takiego samego wyzwania, jak ich ofiary: nic nie wystarcza, 
by naprawić wyrządzone zło. Nie oznacza to jednak zwolnienia ich z odpowie-
dzialności, ani tym bardziej od wydania na nich wyroku przez wymiar sprawie-
dliwości”37. Nie wystarczy nawet odbycie całej kary, jak mówił Marino, więzień 
z Padwy, który uczestniczył w Drodze Krzyżowej: „Odbycie kary nie oznacza 
odliczania kolejnych dni długiego jak życie wyroku, który masz przed sobą. Od-
być karę [zapłacić] oznacza także żyć z ciążącą świadomością, że upływający czas 
nie jest w stanie przynieść ulgi, gdyż ta odnawia się każdego dnia i prześladuje 
cię nocami [oto wymóg sprawiedliwości]. Gdy o mnie chodzi, to czuję się tak, 
jakbym nigdy nie był naprawdę sam, mam wrażenie, że żyję z osobą, do zabi-
cia której się przyczyniłem w czasie próby rabunku”. Wszyscy doznaliśmy owej 
dysproporcji i całkowitej niezdolności w obliczu przynaglającej potrzeby spra-
wiedliwości, która w nas płonie; lecz ilu z nas zmierzyło się z jej bezmiarem, tzn. 
ze znakiem utworzonym przez sam fenomen wymogu? Tu widać różne użycie 
rozumu: alternatywą dla wierności oryginalnej dynamice rozumu w obliczu rze-
czywistości jest jej zdrada, zabicie człowieczeństwa, brak człowieczeństwa.

Ksiądz Giussani zwraca nam uwagę: „Patrzenie na ciągłe zderzanie się 
świadomości człowieka z rzeczywistością, które blokowałoby dynamikę znaku, 
które hamowałoby owo odniesienie stanowiące serce ludzkiego doświadczenia, 
zabiłoby [popatrzcie, co mówi] człowieczeństwo, niesłusznie powstrzymując 
zryw żyjącego dynamizmu”38. Zablokowanie, zatrzymanie, przyhamowanie: 

37  J. Carrón, Zranieni wracamy do Chrystusa, 4 kwietnia 2010 [pełny tekst na: www.cl.opoka.org.pl].
38  L. Giussani, Zmysł religijny, dz. cyt., s. 183.
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wszystkie te czasowniki wskazują ciągle na to samo – na brak człowieczeństwa. 
Problemem, aby na nowo podjąć drogę, jest zatem uchwycenie punktu, w 
którym się blokuję, w którym się zatrzymuję.

Dlaczego się zatrzymujemy? Dlaczego hamujemy tę konieczność, ten wy-
móg? Z dwóch powodów: po pierwsze wskutek uprzedzenia, czyli poprzez re-
dukcję wymogu sprawiedliwości do własnej miary (ponieważ w ten sposób, z 
jednej strony mogę nadal oskarżać Papieża, tego, który jako jedyny podejmuje 
ów problem naprawdę, z drugiej zaś unikam zmierzenia się z własną niezdol-
nością realizowania sprawiedliwości w prawdziwy sposób). Po drugie wskutek 
niemożności, czyli z powodu nieumiejętności stanięcia wobec tego wymogu (z 
poczuciem samotności, która jest niczym innym, jak właśnie nieumiejętnością 
stawania w obliczu rzeczywistości).

5. Współczesność Chrystusa

Cóż zatem pozwala nam stawać w obliczu całego wymogu bez poczucia 
bycia przezeń pokonanym? Odpowiedzią na to pytanie jest świadectwo Papie-
ża, dane poprzez jego list i podejmowane gesty. Co pozwoliło Papieżowi stanąć 
w obliczu całego wymogu sprawiedliwości, jaki w sobie odczuwał, przez pod-
jęcie go z odwagą i determinacją? „Tylko uznanie prawdziwej natury naszej 
potrzeby, naszego dramatu, jest jedynym sposobem, by ocalić – by wziąć na 
serio i uwzględnić cały wymóg sprawiedliwości. «Wymóg sprawiedliwości jest 
błaganiem tożsamym z człowiekiem, z osobą. Bez perspektywy czegoś poza, 
jakiejś odpowiedzi przychodzącej z zewnątrz, przekraczające sferę doświadczal-
ną, sprawiedliwość nie jest możliwa. Gdyby wykluczyło się hipotezę jakiegoś 
poza, ów wymóg zostałby nienaturalnie stłamszony» (ksiądz Giussani). A w 
jaki sposób Papież go ocalił? Odwołując się do tego Jedynego, który może go 
ocalić, do Kogoś, kto pośród nas uobecnia to coś poza: Chrystusa, Tajemnicę, 
która stała się ciałem. «On sam stał się ofiarą niesprawiedliwości i grzechu. 
Podobnie jak i wy, nadal nosi znamiona niezasłużonego cierpienia. On rozu-
mie głębię waszego cierpienia oraz jego skutki trwające w waszym życiu i w 
waszych relacjach z innymi, w tym również w waszych relacji z Kościołem»”39.

Wyjaśnia to znakomicie ksiądz Giussani: „Tylko to, co boskie może «zba-
wić» człowieka, to znaczy, że prawdziwe i istotne wymiary ludzkiej osoby oraz 
jego przeznaczenie mogą być «zachowane» – czyli rozpoznane, przywołane i 
obronione – tylko przez Tego, który jest ich ostatecznym sensem”40. Możemy 

39  J. Carrón, Zranieni wracamy do Chrystusa, dz. cyt.
40  L. Giussani, Chrześcijaństwo jako wyzwanie. U źródeł chrześcijańskiego roszczenia, PALLOTTINUM, 
Poznań 2002, s. 131.
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bez lęku potwierdzać wszystkie nasze wymogi tylko wtedy, gdy Chrystus po-
zostaje realnym doświadczeniem w teraźniejszości. Skoro ludzkie ja odradza 
się dzięki spotkaniu, to aby odkryć, aby stanąć w obliczu pełnej jego natu-
ry, potrzebujemy tej teraźniejszości Chrystusa w chwili obecnej. Metoda jest 
wciąż ta sama: jest Coś, co poprzedza wszystko, i to nie tylko na początku, 
ale w każdym kroku drogi. Jeśli natomiast wydarzenie Chrystusa zastyga w 
doktrynie, jeśli zostaje zredukowane do etyki lub spirytualizmu, to nie jest w 
stanie przebudzić człowieczeństwa, a zatem i ostać się w obliczu prawdziwych 
wymogów ludzkich. Gdyby nie taka właśnie pasja Papieża dla Chrystusa, to 
nie byłby on w stanie spojrzeć w twarz sytuacji, bez lęku przed konsekwencja-
mi, które z tego mogą wyniknąć. Tymczasem on mógł jej stawić czoła, ponie-
waż jest pewny, ponieważ absolutnie uchwycił się [dosłownie „uwiesił się”] tej 
jedynej obecności Chrystusa, umożliwiającej takie zachowanie. I my możemy 
stanąć wobec całego wymogu sprawiedliwości, wobec wszystkich wymogów 
naszego ja, bez uciekania się do redukowania ich do naszych wyobrażeń, które 
mogą pochodzić ze środków masowego przekazu, jeżeli tak jak Papież w peł-
ni uchwycimy się obecności Chrystusa. Doświadczenie Chrystusa obecnego 
teraz – teraz! – jest decydujące, by móc po ludzku oddychać. Tylko to, co 
boskie może ocalić człowieczeństwo. I dlatego także tu możemy pojąć ścisły 
związek wiary z wymogami życia. „Odwoływanie się do Chrystusa – zatem 
– nie jest szukaniem sposobu na ucieczkę przed wymogiem sprawiedliwości, 
lecz jedynym sposobem na jego zaspokojenie”41. Wystarczy przeczytać teksty, 
które napisali więźniowie z Padwy – mogliśmy przeczytać je w „Tracce” – albo 
przyjrzeć się temu, w jaki sposób osoby, które doświadczyły niesprawiedliwo-
ści (wdowa Coletta lub Gemma Calabresi) potrafiły stanąć w obliczu wymogu 
sprawiedliwości.

Parafrazując św. Pawła możemy powiedzieć, że po grzechu, dar łaski jest 
nie tylko przywróceniem sprawiedliwości, ale objawieniem jej obfitości: „Na-
tomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się 
wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się ła-
ska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła 
swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa 
Chrystusa, Pana naszego”42. Ktoś zapytał mnie: „Od dziesięciu dni zaglądam 
do twojego artykułu [z „La Repubblica”], bo chciałbym pojąć z czego wynika 
taki osąd”. Odpowiedź jest prosta: osąd ten rodzi się z pójścia za charyzma-
tem. Mamy przed sobą kogoś, za kim możemy iść, kogoś, kto nauczył nas 
umiejętności otwierania się na fakty, aby poszerzać rozum. Widzę, jak z każdą 

41  J. Carrón, Zranieni powracamy do Chrystusa , dz. cyt.
42  Rz 5, 20-21.
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chwilą pogłębia się we mnie i staje się coraz bardziej świadoma wdzięczność 
wobec księdza Giussaniego. Bóg, pozwalając mi go spotkać, okazał mi swoje 
miłosierdzie [zmiłowanie], ponieważ to on pokazał i zaproponował mi drogę, 
co do której każdy może zdecydować, by nią kroczyć lub nie.

Można się ponownie narodzić, będąc starcami, o ile człowiek jest gotowy 
pozwolić się odrodzić mocą Ducha Świętego, który dosięga nas w szczególny 
sposób poprzez łaskę charyzmatu, bez redukowania go do własnej miary czy 
własnych wyobrażeń. Tym jest owa teraźniejszość Chrystusa, który jako je-
dyny pozwala nam stawać w ludzki sposób wobec rzeczywistości. Chodzi tu 
o wędrówkę, która w naszej kulturze europejskiej została kilka wieków temu 
przerwana, ponieważ wielu ludziom wydawało się, że poradzą sobie sami, 
uznali, że dla osiągnięcia prawdy pośrednictwo tradycji chrześcijańskiej jest 
czymś zewnętrznym, gdyż narzuca ona rozumowi jakąś bezużyteczną zmianę 
kierunku (nie mogę teraz rozwinąć tego punktu).

Chciałbym obecnie podkreślić dwie istotne konsekwencje.

a) Wymóg sprawiedliwości i rozumność wiary
Tylko wtedy, gdy na serio biorę cały wymóg sprawiedliwości, zaczynam 

pojmować rozumność wiary, ponieważ na ten nie dający się zredukować wy-
móg może odpowiedzieć jedynie Chrystus. Natomiast, jeśli ten wymóg zre-
dukuję, to Chrystus jest mi niepotrzebny, ponieważ sądzę, że jestem w stanie 
własnymi siłami go zaspokoić (kiedy jednak życie nas przyciśnie, nie potrafimy 
mu stawić czoła…). Stąd też tylko ten, kto otwarcie patrzy na wymóg sprawie-
dliwości może pojąć ścisły związek wiary z wymogami życia. Ten natomiast, 
kto ów wymóg redukuje, wskutek uprzedzenia lub lęku, nieuchronnie będzie 
pojmował wiarę jako coś przyklejonego [coś zewnętrznego], nie dostrzegając 
jej jako życiowej konieczności.

b) Kulturowa godność wiary
Bez podjęcia tego rodzaju drogi nie zdołamy osiągnąć innego i oryginal-

nego oblicza w społeczeństwie, ale będziemy tacy, jak wszyscy, z takimi samy-
mi jak wszyscy kryteriami. Mentalność naturalna [pierwotna] jest znacznie 
silniejsza niż ta zrodzona z przeżytego spotkania, co sprawia, że czujemy się 
niepotrzebni i zbędni, skazani z czasem na zniknięcie. Ostatnio ksiądz kard. 
Angelo Scola, komentując pewne stwierdzenie księdza Giussaniego, przypo-
mniał: „«Dostrzegłem bardzo wyraźnie, że tradycja, czy w ogóle jakieś ludz-
kie doświadczenie, mogą być wyzwaniem dla historii, są w stanie ostać się 
w czasie, który przemija, tylko w takiej mierze, w jakiej zdołają wyrazić sie-
bie i zakomunikować zgodnie ze sposobami mającymi odpowiednią godność 
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[wartość] kulturową». Jednak ta kulturowa godność jest niemożliwa, jeśli nie 
wychodzi się od doświadczenia podmiotu, osobistego i wspólnotowego, z jego 
ściśle określonymi rysami, wpisanymi w historię, które się proponuje człowie-
kowi, z prostotą i bez kompleksów, mocą jego wewnętrznych racji [a nie przez 
władzę]. Tego typu podmiot nie lęka się konfrontacji na żadnym polu”43.

Dlatego musimy przezwyciężać ów dualizm, jak to opowiada ktoś z was: 
„Któregoś wieczoru razem z moją żoną zostaliśmy zaproszeni na kolację do 
przyjaciół, którzy zaczęli pracować w tym samym sektorze, co ja. Rozmawia-
liśmy o pracy. Ze swej strony dałem im mnóstwo dobrych rad. Wracając do 
domu, podczas jazdy samochodem, moja żona potwierdziła, że moje «tech-
niczne rady» (bo tak je nazwała) były dobre, ale – jak stwierdziła – przez cały 
wieczór utrzymywaliśmy się na powierzchni, nie dochodząc do sedna życia. 
Prawdziwym problemem, zauważyła moja żona, była okazja do zweryfikowa-
nia ich wiary, wychodząc od trudnej sytuacji w pracy, na którą narzekali nasi 
przyjaciele. Na to jednak nikt z obecnych przy stole nie zwrócił uwagi. Faktem 
jest, że wypowiedziane przez moją żonę słowa «weryfikacja wiary» stały się dla 
mnie niczym cios w brzuch i poczułem się jakoś obco [nieswojo]. W jednej 
chwili dotarło do mnie, że moja żona miała rację, lecz owa obcość, mimo że 
trwała zaledwie chwileczkę, z absolutną oczywistością uświadomiła mi, że do-
minuje we mnie dualizm, o którym tak często mówiłeś w ostatnich latach, ale 
pojęcie to pozostawało dla mnie czymś niejasnym, nieuchwytnym. Dualizm 
może się ukryć pod płaszczykiem pobożności, dzięki czemu modlimy się rano 
i wieczorem, a nawet i w ciągu dnia, lecz ostatecznie wiara pozostaje pewną 
formą woluntaryzmu [wysiłku woli], wskutek czego znaczenie ma jedynie to, 
co ja potrafię zrobić, Bóg natomiast pozostaje gdzieś w tle. Wiem, że to jest 
nasza praca od miesięcy, niemniej przychodzę prosić o pomoc w tej sprawie, 
nie tylko dlatego, by zrozumieć istotę problemu, ale ponieważ widząc pewność 
i pogodę ducha mojej żony, takiej samej pewności i pogody ducha pragnę dla 
siebie, przeczuwając, że pochodzą one z pewnej jedności, z przylgnięcia do 
Chrystusa, którego mi brakuje”.

Nowy podmiot nie jest skażony dualizmem, ponieważ przemiana dotyka 
sposobu patrzenia, pojmowania, osądzania, odczuwania, przetwarzania, po-
dejmowania rzeczywistości (osobistej, społecznej, kulturalnej, politycznej), a 
przez to samej istoty ludzkiego ja. Wiara, przyjaciele, nie przystaje do sposobu 
pojmowania i podejmowania rzeczywistości właściwego dla wszystkich ludzi 
(ustalonego przez kontekst, uprzedzenie czy przez modę); nie jest duchowym 
czy etycznym dodatkiem do ukształtowanego już pojęcia jakiejś rzeczy. Wiara 
bowiem staje się zasadą nowego, czyli prawdziwego, sposobu zdawania so-

43  A. Scola, La convenienza umana del cristianesimo [Ludzka korzyść chrześcijaństwa], 22 luty 2010.
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bie sprawy z rzeczywistości. Oto wyzwanie przed jakim stajemy: zrodzenie 
podmiotu, który nie boi się konfrontacji w żadnej dziedzinie i tego właśnie 
pragniemy. „Takiej samej pewności i pogody ducha, jaką widzę u mojej żony 
pragnę dla siebie”: chrześcijaństwo komunikuje się przez zazdrość, i tak było 
zawsze.

Zakończenie: Ty, które króluje

Możemy zatem być kimś innym i oryginalnym, jeśli jest owo Ty, które kró-
luje; to zaś jest możliwe, jeśli zgodzimy się na przesunięcie naszego centrum 
afektywnego. Przesunąć nasze centrum afektywne oznacza „przejście od siebie 
jako źródła afektywności do owego Ty – do tego Ty, które działa w rzeczywi-
stości, zdumiewa nas i wzywa: i nie ma w tym nic ze spirytualizmu! To nas 
wyzwala i napełnia pogodą ducha [jak mówił nasz przyjaciel opisując swoją 
żonę], jak pogodne jest dziecko, dlatego, że jest jego mama. Gdyby jego mama 
się oddaliła, wówczas centrum afektywne skupia się na nim i zmienia się jego 
poczucie siebie: płacze, jest zdesperowane albo gwałtowne, reaguje przemocą 
[albo złością]. Oto zasadnicze orędzie: „ostatecznym aspektem sprawy jest re-
alna rzeczywistość, ponieważ Chrystus zmartwychwstał”44.

I do tego właśnie przywołuje nas ksiądz Giussani, pokazując świadectwem 
swego życia, kto w nim króluje: „By zrozumieć czym jest zdrada, moi drodzy, 
musimy pomyśleć o naszym braku uwagi, ponieważ zdradą jest przeżywanie 
dni, tygodni, miesięcy… Spójrzcie chociażby na wczorajszy wieczór, kiedy o 
Nim pomyśleliśmy? Kiedy – w ciągu ostatniego miesiąca, ostatnich trzech 
miesięcy, od października do dnia dzisiejszego – pomyśleliśmy o Nim poważ-
nie, z sercem? Nigdy. Nigdy nie pomyśleliśmy o Nim tak, jak myśleli Jan i 
Andrzej, kiedy przysłuchiwali się, gdy mówił. Jeśli postawiliśmy sobie pytania 
odnoszące się do Niego, to wynikały one z ciekawości, analizy, z potrzeby 
analizy, poszukiwania, wyjaśniania, wytłumaczenia. Ale nie myśleliśmy o Nim 
tak, jak ktoś prawdziwie zakochany myśli o osobie, w której jest zakochany 
(chociaż i w tym przypadku rzadko się to zdarza, ponieważ wszystko przelicza-
ne jest na korzyść!), w sposób czysty, całkowicie, absolutnie bezinteresowny, 
jako czyste pragnienie dobra…, do tego stopnia, że nawet jeśli ta druga osoba 
nie rozpoznaje go, to on tym bardziej podsyca pragnienie dobra tego drugie-
go!”45. Jest jasne, dlaczego tej wielkości człowiek może napisać, że: „pierwszym 
przedmiotem caritas człowieka jest Jezus Chrystus”46.

44  L. Giussani, Qui ed ora [Tu i teraz] BUR, Mediolan 2009, s. 80.
45  L. Giussani, Czy można tak żyć? Wydawnictwo św. Stanisłwa BM, Kraków 2009, ss. 229-230.
46  Tamże, s. 340.
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Coraz częściej dostrzegam, że właśnie to dzieje się pośród nas. Tym jest 
ruch: osoby zdominowane [określone całkowicie] przez Ty Chrystusa; nasze 
towarzystwo jest bogate w świadectwa osób zdominowanych przez owo Ty, 
może się nie objawiają, ale jest ich wiele, jak to często zauważam, odwiedzając 
wspólnoty. Ktoś napisał do mnie: „Zacznę od opowiedzenia tego, co mi się 
wydarza w tym okresie. Tym, co najgłębiej mnie porusza, to dobroć Chrystusa 
względem mnie, wzruszenie, jakie On mi okazuje, a które wyprzedza moje 
wzruszenie. Nie mam poczucia, bym musiał przekreślać moje pragnienia. Pro-
szę o wszystko i akceptuję wszystko zgodnie z tym, co On postanawia. Nie ma 
dzisiaj takiej sytuacji, która by mnie determinowała, gdyż określa mnie Jego 
dobre spojrzenie, którym On mnie ogarnia, nawet w obliczu choroby żony 
czy moich dzieci”. A ktoś inny napisał: „Wydaje mi się, że narodziłam się na 
nowo: jestem pogodna, z czułością względem mnie, jakiej nigdy dotąd nie do-
znawałam. Życie zyskało jakąś nieznaną od dawna intensywność. Pochłonięta 
licznymi sprawami zwyczajnie nie zdawałam sobie sprawy z Jego obecności. 
Naprawdę, można się na nowo narodzić, będąc starym”.

Pod wpływem takiego wzruszenia człowiek może kochać Chrystusa w 
każdej sytuacji; z kolei bez Chrystusa każda okoliczność staje się nieznośna. 
Dlatego czymś niezwykle naglącym staje się pragnienie owego Ty, o którym 
mówi Psalm: „Boże, mój Boże, Ciebie szukam i pragnie Ciebie moja dusza, 
ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia, łaknąca bez wody”47. Skąd to łak-
nienie? Skąd to pragnienie? Ponieważ łaska Twoja, o Panie, cenniejsza jest od 
życia. I o to właśnie trzeba nam ciągle błagać Ducha Świętego, który uobecnia 
Chrystusa, pozwala nam Go rozpoznawać, wzbudza w nas pragnienie Jego 
jako tego, dla czego warto żyć, warto wstać rano, iść do pracy i rodzić dzieci.

Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez Maryję. I budzi w nas to pragnienie 
Chrystusa, abyśmy mogli coraz lepiej Go poznawać, nie na poziomie słowa, 
ale na poziomie doświadczenia, z którym trzeba się mierzyć, do tego stopnia, 
że życie – pod wpływem owego wzruszenia jakie Ty, Duch, nam komunikuje 
w miłosiernej miłości Tajemnicy – zmienia się jako intensywność, jako obec-
ność dla nas samych, wobec rzeczywistości oraz wobec osób – czy to nam 
najbliższych czy też obcych. Ty jesteś ową miłością, jaka rozlała się w naszych 
sercach w taki sposób, że możemy żyć inaczej: inny świat w tym świecie!

I dalej czytamy w Psalmie: „Będę Cię wielbił przez całe me życie, wzniosę 
ręce w imię Twoje”48. A zatem rodzi się – ogarniająca całą osobę – wdzięczność 
za nowość, jaką przynosi Chrystus. Stąd też: „myślę o Tobie na moim posłaniu 
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań. Bo stałeś się dla mnie pomocą i w 

47  Ps 63, 2.
48  Ps 63, 5.
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cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica 
Twoja mnie wspiera”49. Do Ciebie lgnę z wdzięcznością: „przyklej mnie” jesz-
cze bardziej do siebie, o Chryste! To bowiem przylgnięcie [przyklejenie się] do 
Ciebie jako jedyne daje mi siłę, abym całym sobą tkwił w rzeczywistości. Ty, a 
nie ja, jesteś moja siłą: przylgnięcie do Ciebie jest moją siłą.

49  Ps 63, 7-9.
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MSZA ŚWIĘTA
Liturgia Mszy św. Dz 9,31-42; PS 115, J 6,60-69.

Homilia jeGo eminencji kaRDYnaŁa anGelo Scoli
PatRiaRcHY wenecji

1. „Boże, w wodach chrztu świętego odrodziłeś tych, którzy w Ciebie wierzą”, 
modliliśmy się słowami kolekty. W czasie tych Rekolekcji, w których, na różne 
sposoby, udział biorą członkowie Bractwa Comunione e Liberazione z wielu 
krajów świata, sprawowana liturgia eucharystyczna uobecnia jedyne i niepo-
wtarzalne wydarzenie zbawcze Jezusa Chrystusa. Skoro odrodzenie, które oca-
la, może dokonać się tylko w teraźniejszości, a zatem umiłowana postać Jezusa 
Chrystusa, obecnego mocą Swego Ducha, tu i teraz, odnawia, zbawia mnie wła-
śnie tu i teraz. To ja i ty jesteśmy odrodzeni: „nowy człowiek, o którym Chrystus 
mówi do Nikodema, to człowiek, który rodzi się z wysoka: z wysoka, czyli przez 
Kogoś Innego!” – powiada ksiądz Giussani. I kontynuuje: „Chodzi faktycznie 
o pewną koncepcję siebie, koncepcję zrodzoną z rozpoznania i zaakceptowania 
Kogoś Innego jako atrakcyjności, która mnie stanowi”. (Zob. Certi di alcune 
grandi cose [Pewni niektórych wielkich rzeczy, s. 218]). 

Ksiądz Giussani pokazuje dwa znaczenia słowa koncepcja: w chrzcie św. 
każdy człowiek – a każdy z nas go otrzymał – zostaje poczęty jako dziecko w 
Synu i to, dla ochrzczonego, jest początkiem nowego pojmowania siebie. Pa-
pież Benedykt XVI, lapidarnie, wyraża to tak: „ja, ale już nie ja”: „oto formuła 
egzystencji chrześcijańskiej zanurzonej w chrzcie, formuła zmartwychwstania 
w czasie, formuła [oto teraźniejszość chrześcijańska – „zmartwychwstanie w 
czasie] – formuła – jak z naciskiem podkreśla Benedykt XVI – nowości chrze-
ścijańskiej wezwanej do przemiany świata” (Homilia podczas Kongresu kościel-
nego w Weronie, 19 października 2006 r.) „Ja. Lecz już nie ja”. 

Drodzy przyjaciele, nie wiem jak to wygląda u was, gdy jednak o mnie 
chodzi, to nawet po wielu latach chrześcijańskiej wędrówki, nie mogę nie od-
czuwać uderzenia, chciałbym powiedzieć, pewnego zamętu, jaki wywołuje w 
nas to Pawłowe stwierdzenie, chyba że jesteśmy zanurzeni w oceanie rozpro-
szenia, może nawet tutaj, w momencie takim jak ten.

Człowiek jako chrześcijanin zostaje poczęty przez chrzest św. Jednakże 
nade wszystko, jeśli otrzymał go jako dziecko (jak zasadnicza większość z nas), 
chrzest jako nowa koncepcja siebie i życia rozwija się dzięki osobistemu spo-
tkaniu każdego z Chrystusem w Kościele. 

Jak to przed chwilą powiedział ksiądz Julián, spotkanie to zawdzięczamy ła-
sce charyzmatu, który czyni przekonywującą otrzymaną na zawsze łaskę chrztu 
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św. oraz instytucji kościelnej. Jak to wyraził precyzyjnie sługa Boży Jan Paweł 
II – cytuję tu dopiero co przywołane zdanie, ponieważ jest niezwykle istotne – 
łaska sakramentalna, obiektywna, konieczna, trwała, wynikająca z sakramentu, 
ze Słowa Bożego, jest ostatecznie zagwarantowana przez obiektywny autorytet 
Kościoła, ta łaska sakramentalna i instytucjonalna, działająca nieustannie – po-
wiada papież – „znajduje […] swoją formę wyrazową, skuteczność, konkretne od-
działywanie historyczne za pośrednictwem różnorodnych charyzmatów, które cha-
rakteryzują jakiś temperament i jakąś historię osobistą” (Przemówienie do kapłanów 
uczestniczących w Rekolekcjach zorganizowanych przez Comunione e Liberazione, 
12 września 1985 r.).

Każdy z nas, każdy chrześcijanin powinien wykonać ćwiczenie (używam 
tego słowa w znaczeniu, w jakim używał go św. Ignacy Loyola w swoich „Ćwi-
czeniach duchownych”), by odzyskiwać moment i treść osobistego spotkania 
i strzec go w swoim życiu przez nieustanne powracanie do niego po to, aby 
pozostawać mu wiernym. 

Wszyscy wiemy, że łaski – to zaś odnosi się zarówno do sakramentu, jak 
i charyzmatu – nie da się posiąść raz na zawsze, nie da się jej zatrzymać w 
słabych dłoniach, jak jakąś rzecz, typu właściwie sprecyzowanej doktryny lub 
serii ściśle ustalonych zachowań [reguł], tak jak się posiada jakiś przedmiot. 
Stąd też każdy z nas, tu i teraz, o ile tylko jest autentyczny, może odnaleźć się 
w Nikodemie, miotającym się między lojalnością a sceptycyzmem. Pomyślmy, 
ile razy ujawnia się nasze niewłaściwe używanie rozumu: „Jak może człowiek, 
będąc starcem, narodzić się na nowo?” (J 3,4); albo kiedy wolność staje oko-
niem [buntuje się] – przytępiona [stłamszona] czy kapryśna – „Trudna jest ta 
mowa! Któż jej może słuchać” (J 6,60). Otóż, kiedy wpadamy w szpony tego 
typu sceptycyzmu rozumu i woli, wówczas rzeczywistość przestaje do nas prze-
mawiać, umyka nam niczym światło, które chcielibyśmy zatrzymać w naszych 
słabych dłoniach.

2. Któż nas wyzwoli z tego ostatecznego smutku życia? Tylko „świadek 
wierny” (Ap 3,14). Tak Apokalipsa określa Jezusa. On i ci, którzy za nim idą, 
jak to pokornie czynimy i my, jak idzie się za obecnością, która staje się cen-
trum afektywnym całego życia. Charyzmat żyje z historycznego spotkania ze 
świadkiem, w którym jaśnieje nowość Zmartwychwstałego. W ten sposób 
człowiek otrzymuje możliwość odrodzenia się, jak to się stało fizycznie dla 
Tabity, zwanej Gazelą, wskrzeszonej za sprawą świadka Piotra.

Jednak to wielkie słowo „świadectwo” wyrywa się wszelkiej redukcji morali-
stycznej, nie daje się sprowadzić do konieczności dobrego przykładu. Świadec-
two zawiera w całej swej pełni metodę poznania prawdy, ponieważ jest właści-
wym sposobem relacji ludzkiego ja z rzeczywistością. Metodą poznania prawdy 
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jest świadectwo, ponieważ jest sposobem komunikowania się prawdy, a my do-
brze wiemy, dzięki doświadczeniu, że prawda daje się poznać wówczas, gdy jest 
komunikowana. Odrodzenie dokonane przez chrzest umożliwia spotkanie całe-
go ludzkiego ja z pełnią rzeczywistości, ponieważ otwiera wolność i towarzyszy 
jej w tej dobrej relacji, konstytutywnej, w pełnym tego słowa znaczeniu, która 
jest komunią z Kimś Innym, zagwarantowaną nam przez Chrystusa, a w Nim, 
komunią z wszystkimi braćmi. Chrześcijaństwo jest faktycznie nowym pokre-
wieństwem, znacznie silniejszym niż to związane z ciałem i z krwią.

Komunia jednak pochodzi „z wysoka” do tego stopnia, jest do tego stopnia 
darem, że my na tysiąc sposobów stawiamy jej opór. Stąd to prowokacyjne 
pytanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Czy i wy chcecie odejść?”, mniej lub 
bardziej skierowane do każdego z nas tu obecnych. Fakt, że przybyliśmy tutaj 
z wielkim poświęceniem, na pierwszy rzut oka, mógłby nas zwolnić od tego 
pytania, lecz byłaby to jakaś krańcowa niesprawiedliwość względem naszej 
wrażliwości, obdarzonej rozumem, dążącej do pełni. Żywotność charyzmatu, 
w pięć lat od śmierci księdza Giussaniego, domaga się świadków otwartych na 
spełnione człowieczeństwo. Charyzmat przynagla wolność każdego z człon-
ków ruchu Komunia i Wyzwolenie, aby – za przykładem Szymona Piotra – 
doświadczyć na własnej skórze korzyści z pójścia za: korzyści z przynależności 
do Chrystusa i Kościoła poprzez formę zrodzoną z charyzmatu księdza Giussa-
niego, z ruchu Komunia i Wyzwolenie. A do czego dochodzi Piotr? Ewangelia 
pokazuje nam to z absolutnie obezwładniającą oczywistością: „Panie, do kogo 
pójdziemy? Tylko Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i pozna-
liśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym” (J 6, 69).

3. Jak dzisiejszy człowiek może uwierzyć w Chrystusa i uznać w Nim Zba-
wiciela, tzn., jak człowiek postmodernistyczny może się odrodzić z wysoka, 
przez Kogoś Innego, ten człowieka kuszony, by szukać zbawienia w zdumie-
wających odkryciach naukowo-technicznych na polu ewolucyjnym, biologicz-
nym, neuronaukowym, który nierzadko wiarę religijną traktuje co najwyżej 
jako subiektywną okazję dającą pocieszenie?

Jedynym warunkiem, również w aktualnym momencie historycznym, po-
zostaje spotkanie ze świadkami, których człowieczeństwo jest ocalone, tzn. 
pełne i odpowiednie, a zatem solidnie osadzone w postmodernizmie. Trzeba 
jednak coś tu wyjaśnić.

Życie ludzi zbawionych nie oznacza bycie wolnymi od grzeszenia, była-
by to jakaś niewyobrażalna zarozumiałość, ale – jak twierdził św. Augustyn 
– oznacza „kochać nowe życie”, życie według Chrystusa, mieć „myślenie 
Chrystusowe”, czyli myśleć tak, jak Chrystus i myśleć o Chrystusie poprzez 
wszystkie rzeczy, ponieważ jesteśmy ukochani przez Tego, który pierwszy nas 
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umiłował: „Deus priori dilexit nos”. Potwierdza Augustyn: „Nie jesteśmy w sta-
nie kochać, jeśli wcześniej ktoś nie pokocha nas… Szukaj dla człowieka powodu 
– mówi swemu rozmówcy – dla którego kocha Boga i jedynym, jaki odnajdziesz 
będzie: ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował” (Kazanie XXXIV, 1-3; 5-6).

Czy ty to pojmujesz? Czy fakt, że „Deus priori dilexit nos” – „Bóg nas 
pierwszy umiłował?”, jest twoim codziennym doświadczeniem? Czy jest hory-
zontem twojej świadomości?

Tego rodzaju wiarygodnego świadka rozpoznaje się po jedności jego osoby. 
Jedność jest wartością, na której opiera się doświadczenie podstawowe ludz-
kiego ja. Lecz jedność ja żywi się dobrymi relacjami. Wychodząc od pierw-
szych relacji z mamą i tatą, aż po te wszystkie relacje, w których człowiek się 
odradza, odkrywając za każdym razem, także po upadkach, czy poniesionych 
porażkach, że dobry zamysł miłującego i wiernego Boga nie słabnie, że On nie 
przestaje odpowiadać na obietnicę spełnienia – do której musisz nieustannie 
powracać – obudzoną spotkaniem z Chrystusem, w towarzystwie. Na tym 
polega fenomen autorytetu, objawienie się świętości, która nie potrafi się ostać 
i nie trwa bez ustanowionego autorytetu. Ustanowionym autorytetem jest po-
stać ludzka, za którą idzie się z poczuciem pewności „zamysłu Ducha Bożego w 
historii i w naszym życiu” (Ksiądz Giussani, Da quale vita nasce Comunione e 
Liberazione [Skąd się rodzi Comunione e Liberazione?].

Jedność ludzkiego ja, jedność Kościoła kierowanego przez Następcę Piotra 
i następców apostolskich. I jedność z tym, na którym w towarzystwie powo-
łaniowym, zrodzonym z charyzmatu, w którym uczestniczy, spoczęła obiek-
tywna odpowiedzialność prowadzącego. Jedność zatem nie zewnętrzna, nie 
jako zewnętrzny wyraz, nie jako formalny szacunek, nawet w ostatecznym 
rozrachunku, dla dobrego skutku – oczywiste jest bowiem, że podział nie jest 
nigdy zwiastunem płodności – natomiast jedność przeżyta jako stałe i utrwa-
lone okrycie, poczynając od twego serca, od twego umysłu, twego działania. 
Ta jedność, która zaczyna się od ludzkiego ja i dociera aż do wszystkich przeja-
wów eklezjalnych, ale także społecznych i obywatelskich, wyraża i manifestuje 
bardziej niż cokolwiek innego nowość człowieka odkupionego oraz zabezpie-
cza trwanie Kościoła w historii i charyzmatu w Kościele. To właśnie dlatego 
jedność nie boi się nigdy (nigdy!) korygowania, skądkolwiek ono pochodzi, 
ponieważ nic nie jest w stanie nadszarpnąć faktu, że jedność jako podarowana 
z wysoka, zawsze nas poprzedza, mobilizując.

4. „Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?”, powtarzaliśmy 
słowa psalmu responsoryjnego. Jak nie zauważyć widowiska tego wielkiego 
zgromadzenia, w którym uczestniczą dziesiątki tysięcy osób w całym świecie, 
jak nie dostrzec tego w optyce wielkiego daru, wielkiego dobrodziejstwa, jakie 
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Pan nam wyświadczył? A zatem, czym ja się odpłacę, czym my się odpłacimy? 
Preferencja względem ciebie, względem każdego z nas, okazana przez Pana 
poprzez dar wiary, chrzest i przez uczestnictwo w charyzmacie księdza Gius-
saniego, czyni bardziej wyrazistą świadomość i jeszcze bardziej przynaglającą 
pasję, która, jak to pokazują nam Dzieje Apostolskie, zaprowadziła pierwszych 
uczniów na drogi świata. W tym kontekście nie pozwólmy, aby umknęło nam 
to, co w dzisiejszym pierwszym czytaniu może wydawać się tylko szczegółem. 
Opisując życie i misję Piotrową Dzieje Apostolskie rzeczywiście stwierdzają: 
„Zdarzyło się, że kiedy Piotr odwiedzał wszystkich…”.

Te słowa „odwiedzał wszystkich” wyrażają horyzont i naturę właściwą dla 
misji Kościoła i każdego z nas. Nie ma takiej okoliczności – sprzyjającej lub 
niesprzyjającej – ani sytuacji (bądź relacji) wewnątrz ludzkiej egzystencji, która 
byłaby obca względem daru Zmartwychwstałego. Nic i nikt: „Wszystko jest wa-
sze, lecz wy jesteście Chrystusa a Chrystus Boga” (1 Kor 3, 22). Z tej racji misja 
domaga się otwarcia na rzeczywistość w całej rozciągłości i wyznacza każde-
mu z nas ściśle określoną, osobistą odpowiedzialność. Nikt z nas nie może się 
uchylić od tego zadania: jesteś poproszony, jesteśmy poproszeni, aby podjąć 
jako ludzie na nowo poczęci i nieustannie odradzani przez Ducha Świętego, 
okoliczności powołaniowe osobiste i wspólnotowe, niezwykle konkretne i 
historycznie określone, sprzyjające lub przeciwstawne, uformowane z czasu i 
przestrzeni, z sytuacji życiowej, z uczuć, pracy i odpoczynku, z radości i bólu, 
z cierpień, żałoby, śmierci, z perspektywy wieczności, z nadziei i skompliko-
wanych problemów. Wszystko, wszystko jest wasze, aby udokumentować naj-
wyższą korzyść z oddania waszego życia „w Chrystusie”, zgodnie z Pawłowym 
określeniem chrześcijanina: ten, który żyje w Chrystusie. Misja dokonuje się 
w każdym miejscu i w każdym czasie i nie sposób jej sobie wyobrazić jako me-
chanicznego ponawiania formuł czy inicjatyw. Zastanów się dobrze, przyjacie-
lu, życie jest ci dane po to, aby zostało podarowane. Jeśli go nie podarujesz, 
czas ci je skradnie.

Jedność i misja są wyrazem wdzięczności wobec Pana i tych, którzy nas 
poprzedzili i towarzyszyli w pójściu za Nim. Przede wszystkim wdzięczność 
wobec ukochanego księdza Giussaniego.

5. Dziewicy Maryi, Matce Kościoła zawierzmy naszą drogę, przyszłość peł-
ną nadziei godnej zaufania każdego z członków Comunione e Liberazione i 
całego ruchu. Ona jest matką wierzących, „odrodzonych’, zbawionych, ponie-
waż to jej „tak” jest źródłem przemienionego świata, środowiska życia ludzi 
wolnych, ale wolnych właśnie dlatego, że są ciągle i wciąż na nowo wyzwalani 
z wysoka. Amen.
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PRzeD BŁoGoSŁawieŃStwem

Julian Carrón: Kochany Księże Kardynale, pragnę jak najserdeczniej po-
dziękować Ci, w imieniu nas wszystkich za to, że zechciałeś uczestniczyć razem 
z nami w tych Rekolekcjach. Jesteśmy ciągle poruszeni Twoim świadectwem 
pasterza zatroskanego o powierzony Ci lud oraz odwagą i mądrością, z jaką 
idziesz za Papieżem. Twoja osoba – co mogliśmy raz jeszcze zobaczyć dzisiaj 
rano – jest najbardziej oczywistym znakiem tego, w jaki sposób charyzmat 
księdza Giussaniego może być ożywczym czynnikiem dla całego Kościoła i 
źródłem wciąż nowego człowieczeństwa. Za to ci dziękujemy i prosimy, abyś 
zawsze był blisko nas. Dziękuję.

Kardynał Scola: To ja pragnę wyrazić moją wdzięczność dla każdego z 
was, dla księdza Juliána, w miłosnej więzi z księdzem Giussanim, coraz żywszej 
wraz z upływającym czasem, będącej świadectwem i potwierdzeniem, że ko-
munia świętych jest silniejsza niż prosta ziemska pielgrzymka, ponieważ wnosi 
Wieczność w czas, a tym samym otwiera nas naprawdę na jedyną godną zaufa-
nia nadzieję. W taki sposób trzeba nam przeżywać ten nasz postmodernistycz-
ny okres. Jest to czas męki, i to jest forma, która tak naprawdę go opisuje, a 
nie jedynie kryzys – z ciągłego mówienia o kryzysie rodzi się tylko narzekanie, 
które czyni nas biernymi; męka natomiast jest trudem, który poprzedza życie, 
poprzedza radość życia.

Zawsze, od samego początku, od 1954 r. , jak mi się wydaje, właśnie w 
taki sposób ksiądz Gius patrzył na czas, rzucając się w świat w Chrystusie, dla 
Chrystusa i z Chrystusem, nie ze swoimi siłami; pokorni a przecież „zuchwa-
li”. Przyjmujmy ten czas jako jego dzieci, ale nade wszystko jako dzieci Boże, 
jako ludzie, którzy każdego dnia potrafią wołać o odrodzenie z wysoka.

Bądźmy zatem w konkrecie codzienności świadkami, idącymi za chary-
zmatem w całej jego mocy, za Papieżem, będącym gwarancją, że charyzmat 
żyje w instytucji Kościoła, za biskupami pozostającymi w jedności z nim, ofia-
rując chwila po chwili nasze życie dla ludzkiej chwały Jezusa Chrystusa.
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Sobota 24 kwietnia, popołudnie
Na wejście i wyjście:

Franz Schubert, Kwartet smyczkowy d-mol „Śmierć i dziewczyna”, D 810
Amadeus Quartet

„Spirto Gentil” nr 7, Deutsche Grammophon

■ DRuGa meDYtacja
Julián Carrón

«Błogosławieni ubodzy w duchu,  
albowiem do nich należy królestwo niebieskie»

(Mt 5, 3)

Staramy się opisać brak człowieczeństwa, aby móc trafnie ująć pęknięcie 
między wiedzą a wiarą. Dotychczas zajmowaliśmy się czynnikiem, jakim jest 
rozum, świadomość. Obecnie musimy zmierzyć się z kolejnym elementem 
istotnym dla definicji człowieka: z wolnością.

1. Poprzez wolność: cały człowiek

„Człowiek jako byt wolny, nie może osiągnąć swego spełnienia, nie może 
dotrzeć do swego przeznaczenia inaczej, jak tylko przez swoją wolność […]. 
Gdybym do mojego przeznaczenia został doprowadzony bez wolności, nie 
mógłbym być szczęśliwy, nie byłoby to moje przeznaczenie”.50 Cóż za nie-
powtarzalna gloryfikacja ludzkiego ja! Wobec ciągle czyhającej pokusy po-
szukiwaniu „systemów tak doskonałych, że już nikt nie potrzebowałby być 
dobrym”51 – jak mówi T.S. Eliot – ksiądz Giussani w niewiarygodny sposób 
wywyższa zaangażowanie ludzkiego ja. Racja jest ta sama, jaką już wiele wie-
ków temu wskazywał Platon w jednym ze swoich Dialogów: „«Jaką korzyść 
odniesie [istota ludzka] przez wejście w posiadanie rzeczy dobrych?». «Na to 
– rzekłem – jest mi łatwo dać ci odpowiedź: będzie szczęśliwa». «Faktycznie – 
powiedział – to właśnie przez posiadanie rzeczy dobrych są szczęśliwi ci, którzy 
są szczęśliwi i nie ma już potrzeby stawiania następnego pytania: Kto chce być 
szczęśliwy i dlaczego chce być szczęśliwy? Ponieważ odpowiedź już osiągnęła 

50  L. Giussani, Zmysł religijny, op. cit., s. 190 – 191.
51  T.S. Eliot, Cori da “La Rocca” [Chóry z „Opoki”], BUR, Mediolan 1994, s. 89.
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swój cel». «Mówisz prawdę», odpowiedziałem. «Sądzisz, że ta wola i miłość 
są wspólne wszystkim ludziom i że wszyscy chcą je posiadać? Cóż powiesz?». 
«Właśnie tak – powiedziałem – jest to rzecz wspólna wszystkim»”52. To pra-
gnienie posiadania dobrych rzeczy, pragnienie aby stały się one moimi, jest 
wspólne wszystkim ludziom. Jednakże dla ich osiągnięcia trzeba kochać, przy-
lgnąć, a kochać oznacza zaangażować naszą wolność, a my czasami – dobrze 
to wiemy – chcemy sobie tego oszczędzić, jest to pokusa, która nieustannie się 
czai. Luisa Muraro napisała: „Stale mamy ochotę na to, aby komuś innemu 
przekazać odpowiedzialność za nasze życie; zwyczajnie szukamy kogoś, komu 
można powiedzieć: «Proszę, zajmij się moim życiem»”53. I bądźcie pewni, że 
zawsze znajdzie się ktoś tak „miłosierny”, że okaże gotowość zajęcia się nim…

Jeżeli człowiek zabiega o to, aby ktoś inny oszczędził mu wolności – nazy-
wa się go kierownikiem duchowym, szefem lub przyjacielem, wszystko jedno 
– musi wiedzieć jasno, że w ten sposób nie osiągnie szczęścia, że nic nigdy nie 
stanie się jego, ponieważ nie mogę dotrzeć do mojego spełnienia inaczej, jak 
dzięki mojej wolności, w przeciwnym razie spełnienie nigdy nie będzie moje. 
Jeśli tego nie zrozumiem – jak niestety wiele razy widzę, że nie rozumiemy – 
będę usiłował zrzucać dramat mojej wolności na kogoś innego. To właśnie ten 
ciężar chce z nas zdjąć – w znanej Legendzie Fiodora Dostojewskiego – Wielki 
Inkwizytor, który gani Chrystusa za dar wolności. Uważne odczytanie tego 
fragmentu wywiera ogromne wrażenie: „Zamiast zawładnąć ludzką wolnością 
pomnożyłeś ją i ciężarem swojej męki przytłoczyłeś na zawsze duchowe kró-
lestwo człowieka. Chciałeś wolnej miłości człowieka, chciałeś, aby szedł za 
Tobą wolny, oczarowany i zdobyty przez Ciebie. Od tamtego czasu, w miejsce 
starego, mocno utrwalonego prawa, człowiek w wolności serca musiał decy-
dować, co jest dobre, a co jest złe, i jako jedynego przewodnika miał przed 
oczyma Twój obraz: ale, czy jest możliwe, abyś Ty nie pomyślał, że jeśli uci-
skało się go ciężarem tak strasznym jak wolność wyboru, to na koniec może 
poddać pod dyskusję i odrzucić także Twój obraz i Twoją prawdę?”54. Takiego 
właśnie ciężaru Wielki Inkwizytor z Legendy, jak i każdy Wielki Inkwizytor, 
chce nam oszczędzić. Jego programem będzie zawsze ulżenie człowiekowi w 
tym brzemieniu nie do wytrzymania, przez zastąpienie wolności autorytetem 
władzy. W ten sposób ludzkość zostanie zredukowana do szczęśliwego stada, a 
szczęście zapłacone wolnością. Jednakże takie szczęście nigdy nie będzie moje!

Czasami uwalniamy się od tego ciężaru i od krępującej odpowiedzialności, 
zrzucając winę na wszystko dookoła (na okoliczności, na innych, na towarzy-

52  Platon, Uczta, 204E-205A.
53  L. Muraro i A. Sbrogiò, (redakcja), Il posto vuoto di Dio (Puste misjsce Boga), Marietti, Mediolan 2006, s. 25.
54  F.M. Dostoevskij, Bracia Karamazow, BUR, Mediolan 1998, s. 341.
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stwo, na Bractwo, na kto wie co jeszcze), ale jest to daremne, ponieważ – za-
wsze mnie frapowało to zdanie księdza Giussaniego – „żaden wynik ludzkiego 
działania nie może być wystarczająco wyjaśniony wyłącznie zewnętrznymi 
okolicznościami, ponieważ wolność człowieka, nawet osłabiona [przez grzech 
pierworodny], pozostaje niezatartym znakiem stworzenia Bożego”55. Takie po-
twierdzenie człowieka, nie zredukowanego do żadnego uprzedniego czynnika 
biologicznego, psychologicznego, socjologicznego, jakiejkolwiek natury, jest 
naprawdę wzruszające. Wolność człowieka, nawet osłabiona, pozostaje nie-
zatartym znakiem stworzenia Bożego: w tym tkwi nasza ludzka godność! „To 
tylko dzięki mojej wolności przeznaczenie, kres, cel, przedmiot ostateczny 
mogą stać się dla mnie odpowiedzią [jest to do tego stopnia prawdziwe, że je-
żeli nie zaryzykuję zweryfikowania tego, co spotkałem, poprzez moją wolność, 
to nie będę w stanie zobaczyć, czy jest odpowiedź dla mnie, nie będę mógł 
dotknąć, doświadczyć, że jest odpowiedź dla mnie; a bez bezpośredniego do-
świadczenia, to, co jest mi proponowane nie stanie się nigdy moim, pozostanie 
czymś zewnętrznym: i nie w sensie, że podaję to w wątpliwość, nie abym w to 
nie wierzył, ale nie będzie moje]. Spełnienie człowieka nie byłoby ludzkie, nie 
byłoby spełnieniem bytu ludzkiego, gdyby nie było wolne”56. Znowu mamy 
wszystkie znaki, pozwalające nam zrozumieć kiedy człowieczeństwo jest, a kie-
dy go brakuje.

„Otóż, jeśli osiągnięcie przeznaczenia, spełnienie, ma być wolne, to wolność 
musi uczestniczyć także w jego odkrywaniu. Również odkrycie przeznaczenia, 
ostatecznego znaczenia, gdyby było czymś automatycznym, nie byłoby już 
moje”. Tego spostrzeżenia księdza Giussaniego nie można uznać za z góry oczy-
wiste, ponieważ zazwyczaj myślimy, że wolność ma związek z odpowiedzią tylko 
jeden raz, kiedy ją poznałem, a nie również z jej odkrywaniem. „Przeznaczenie 
jest tym, za co człowiek jest odpowiedzialny; jednak sposób w jaki człowiek ma 
osiągać swoje przeznaczenie jest jego odpowiedzialnością, owocem jego wolno-
ści. Wolność zatem ma coś do powiedzenia nie tylko w dążeniu do Boga, jako 
konsekwencja życia, ale już w Jego odkrywaniu”57. To znaczy: myślimy, że wol-
ność wchodzi do gry dopiero po tym, gdy już rozum Go odkrył, a nie w samym 
odkrywaniu, nie w rozpoznaniu, ale dopiero w byciu konsekwentnym wobec 
Tego, którego rozpoznałem. Tymczasem – i to jest decydujące! – nie istnieje 
poznanie, jeśli rozum i wolność nie są równocześnie zaangażowane. I tak, jak 
chcielibyśmy osiągnąć przeznaczenie bez wolności, chcielibyśmy również pozna-
nia, które nie potrzebowałoby zaangażowania wolności.

55  L. Giussani, Dlaczego Kościół, op. cit., s. 54.
56  L. Giussani, Zmysł religijny, op. cit., s. 191.
57  jw.
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W tym jesteśmy rzeczywiście nowocześni. Nowoczesność idzie za pewne-
go typu poznaniem z taką pewnością, iż ta pewność poznania każe sądzić, że 
można je osiągnąć jedynie za cenę odrzucenia wolności. Z tego powodu w 
poznaniu następuje rozłam między rozumem i wolnością: ludziom „nowocze-
snym” nie udaje się połączyć rozumu i wolności. My również niejednokrot-
nie myślimy, że jeżeli zaangażowana jest wolność, to poznanie nie może być 
pewne. Aby poznanie było godne zaufania – myślimy – musi być ono wolne 
od wpływu wolności. Łudzimy się, że można poznawać bez zaangażowania 
się, zachowując dystans, będąc niezależnymi, czyniąc się sędziami wszystkie-
go. „Jeżeli postawa wobec rzeczywistości warunkuje jej poznanie, a nawet, re-
latywnie, jej faktyczną obecność, to dlatego, że ludzka wolność objawia się 
tutaj tak, jak wszędzie […], mogąc wobec niej powiedzieć «tak» lub «nie»”58. 
Również św. Grzegorz z Nyssy twierdził, że człowiek „rezygnując z wolności, 
w tej samej chwili traci dar inteligencji”59. Jak zawsze uczyliśmy się od księdza 
Giussaniego: „Jest wielu uczonych, którzy zagłębiając się w swoje doświadcze-
nie naukowe, odkryli Boga; i wielu naukowców, którzy sądzą, że przez swoje 
doświadczenie naukowe ominęli lub usunęli Boga. Jest wielu pisarzy, którzy 
przez głębokie rozumienie życia odkryli Boga i wielu takich, którzy pochyla-
jąc się nad ludzkim doświadczeniem, ominęli lub wykluczyli Boga. Jest wielu 
filozofów, którzy przez swoją refleksję dotarli do Boga, ale nie brak i takich, 
którzy przez refleksję wykluczyli Boga. Oznacza to więc, że uznanie Boga nie 
jest problemem tylko nauki, wrażliwości estetycznej, czy nawet filozofii jako 
takiej. Jest to również problem wolności. Uznawał to jeden z najbardziej zna-
nych neomarksistów Althusser, mówiąc, że między istnieniem Boga a mark-
sizmem różnicą jest nie rozum, lecz wybór”60. Bez zaangażowania wolności 
nie ma poznania, ponieważ – jak potwierdza Mikołaj Bierdjajev – „poznanie 
nie jest procesem czysto intelektualnym; biorą w nim udział wszystkie energie 
człowieka, wybór woli, przyciąganie i odpychanie w odniesieniu do prawdy”61.

Jak wielki raz jeszcze okazuje się być ksiądz Giussani przez to, że nie cen-
zuruje żadnego aspektu, żadnego czynnika konstytutywnego ludzkiego ja – 
rozum i wolność – potwierdzając jeden lub drugi element bez wzajemnego ich 
wykluczania, wyjaśniając zachodzący między nimi związek, aż do ukazania, że 
gdy odrzucimy któryś z nich, nie będzie już poznania!

W tym jednak, co dotychczas powiedzieliśmy, wyłania się problem, z którym 
musimy się zmierzyć: jeżeli kwestia dotyczy nie tylko rozumu, ale i wyboru, to 

58  M. Zambrano, Per l’amore e per la libertà [Dla miłości i dla wolności], Marietti, Mediolan 2008, s. 153.
59  Grzegorz z Nyssy, La grande catechesi (Wielka katecheza), Città Nuova, Roma 1990, s. 116.
60  L. Giussani, Zmysł religijny, dz. cyt., ss. 191 – 192.
61  N. Berdjaev, Regno dello Spirito e Regno di Cesare (Królestwo Ducha i Królestwo Cesarza), Mediolan 1954, 
s. 10.
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czy każdy wybór wolności jest tak samo prawdziwy? Czy nie jest to czysta sa-
mowola? Czy każdy wybór jest tak samo rozumny? Czy należy zapomnieć lub 
odrzucić wszystko to, co do tej pory powiedzieliśmy na temat rozumu?

Tutaj wyłania się kwestia jaki jest związek między wolnością a rozumem 
w poznawaniu. Aby to wyjaśnić podam banalny przykład, z którego korzy-
stałem w pracy z moimi uczniami w liceum w Hiszpanii. Wyobraźcie sobie 
dwie osoby, obserwujące chłopaka, wręczającego swojej narzeczonej przed-
miot, o którym wiedzą, że kosztował jedno euro (są sklepy ze stoiskami, 
gdzie wszystko jest sprzedawane za jedno euro). Jedna z tych osób mówi do 
drugiej: „Zobacz jaki skąpiec: za jedno euro! Czy taka jest jego miłość do 
niej? Za jedno euro!”. Drugi obserwator odpowiada: „Nic nie rozumiesz, 
przez ten przedmiot, nawet jeżeli ma wartość tylko jednego euro, dzieje się 
coś więcej: on jej wyznaje, jak bardzo ją kocha. Cena jest tu bez znacze-
nia”. Jednakże tamten nalega: „Daj spokój, obaj widzieliśmy w sklepie, że 
to było warte jedno euro! To się liczy, reszta to tylko twoje wywody”. Która 
opcja bardziej bierze pod uwagę wszystkie czynniki, jakie ujawniają się w 
opisanym geście? Czy bardziej uwzględnia je osoba, która mówi: „Za jedno 
euro!” (co przecież jest zgodne z prawdą), czy ta, która, uznając znikomość 
daru, odkrywa, że tu dzieje się coś więcej? Czy widzicie jak działa wolność w 
procesie odkrywania i że istnieje wybór? Ale gdybyśmy wprost zapytali na-
rzeczonych, która z interpretacji lepiej wyraża to, co dzieje się między nimi: 
czy uznaliby obie interpretacje obserwatorów za równorzędne, czy też uzna-
liby, że tylko jedna, wyraża to, co się naprawdę wydarza? Jest to oczywiście 
problem wyboru: ale jeden wybór jest rozumny, a drugi nierozumny, jeden 
z nich jest obcy naturze tego, co się wydarza, drugi zaś wyjaśnia to w sposób 
wyczerpujący. Jeżeli nie zgodzę się na otwartość rozumu aż do pełnego zro-
zumienia znaczenia faktów, mój wybór będzie przeciwny oczywistości tego, 
co się wydarza, a ja jej nie uchwycę, nie pojmę (prawdą jest także i to, że 
nie wszystkie interpretacje wyjaśniają rzeczy we właściwy sposób). Stąd też 
działanie wolności jest zarówno u samego początku, jak i później.

O tym samym mówi ksiądz Giussani w przykładzie z półcieniem: „Jeśli 
stojąc w półmroku, odwrócicie się plecami do światła, zawołacie: «Wszystko 
jest nicością, jest ciemnością, jest bez sensu!». Jeśli odwrócicie się plecami 
do półmroku, powiecie: «Świat jest przedsionkiem światła, jest początkiem 
światła». Ta różnica postaw jest wyłącznie kwestią wyboru. Jest jednak praw-
dą, że nie w tym tkwi sedno problemu. Jedna z tych dwóch postaw – kogoś, 
kto odwraca się plecami do światła i mówi: «wszystko jest mrokiem» oraz 
tego, kto odwraca się plecami do cienia i mówi: «jesteśmy u początku świa-
tła» – jest słuszna, druga natomiast nie. Jedna bowiem wyklucza pewien 
czynnik, nawet jeśli tylko lekko zarysowany: skoro bowiem jest półmrok, 
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jest też i światło”62. Istnieje wybór, który jest zgodny z naturą i który od-
krywa rację; i jest wybór, który występuje przeciwko naturze, i ten wybór 
zaciemnia rację. Wybór jest decydujący.

Ta dynamika, występująca wobec całej rzeczywistości, z tym większą racją 
zachodzi wobec wydarzenia chrześcijańskiego, które siłą swojej wyjątkowości, 
jeszcze bardziej prowokuje wolność. I nie każda decyzja wolności jest jedna-
kowo rozumna. „Jezus wyrzucał złego ducha [z człowieka], który był niemy. 
A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz 
niektórzy z nich rzekli: «mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe 
duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku 
z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo we-
wnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan ze 
sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez 
Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe 
duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi 
sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już 
do was królestwo Boże»”63. Nie każda decyzja wolności jest jednakowo rozum-
na, zarówno wobec podarunku, jak i wobec znaków czynionych przez Boga 
pośród nas! I wszyscy wiemy, że nie jest to jedynie sprawa z przeszłości, ale 
coś, co wydarza się dzisiaj, teraz, wobec tych samych znaków, które Tajemnica 
czyni pośród nas: są tacy, którzy będą to wyjaśniać za pomocą „y” inni – za po-
mocą „z”. Niezależnie jednak od interpretacji Jezus przecież wyrzucał demony; 
i jaka by nie była ta interpretacja, to fakt jest, gdyby nie cuda czynione przez 
Jezusa, nie byłoby też dyskusji. Dlatego nie chodzi o jakiekolwiek wyjaśnienie 
faktu, ale o takie, które wyjaśnia go w wyczerpujący sposób. Rzeczywiście, 
w Ewangelii Jana Jezus otwarcie upomina słuchaczy: „Gdybym nie dokonał 
wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz 
jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie i Ojca mego. Ale to się stało, 
aby się wypełniło słowo zapisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powo-
du”64. To znaczy, dokonali wyboru wbrew rozumowi, ponieważ choć widzieli 
znaki, to jednak Go nie rozpoznali. Czy rozumiecie, zatem, jak dalece sięga 
rozgrywający się dramat wolności?

W tym miejscu ksiądz Giussani używa genialnego stwierdzenia, w które 
w pierwszej chwili niemal trudno uwierzyć: „Człowiek bowiem w swojej 
wolności potwierdza to, o czym w skrytości zdecydował już na początku 
drogi”65, to znaczy, rozstrzygnął o wyniku meczu, zanim go rozpoczął; mogą 

62  L. Giussani, Zmysł religijny, dz. cyt., s. 192.
63  Łk, 11,14-20.
64  J, 15, 24-25.
65  L. Giussani, Zmysł religijny, op. cit., s. 192.
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potem wydarzyć się znaki, jakie tylko chcemy, lecz ja już zdecydowałem, 
że nie pozwolę się poruszyć. Kiedy pierwszy raz przeczytałem to zdanie, 
pomyślałem: To już przesada! Jednak pewnego dnia, prowadząc lekcję, do-
świadczyłem jego zasadności. Miałem zacząć czytać Ewangelię i na tablicy 
zapisałem słowo „Ewangelia”; odwróciłem się, a jeden z uczniów powiedział: 
„Chyba Ksiądz nie sądzi, że Ewangelie pozwalają nam poznać Jezusa: zo-
stały napisane przez chrześcijan, trudno zatem, aby mogły dać prawdziwe 
poznanie obiektywne!”. Zapytałem go wówczas: „Czy zatem, według ciebie, 
najwłaściwszą postawą, jakimś ukrytym punktem wyjścia wobec rzeczywi-
stości, jest podejrzenie?”. „Jasne, że podejrzenie. To przecież oczywiste… 
Chyba nie sądzi Ksiądz, że jestem głupcem”. „A zatem, zgodnie z tym, co mi 
powiedziałeś, czy kiedy dziś rano twoja mama podsunęła ci filiżankę kawy na 
śniadanie, powiedziałeś: „Nie wypiję jej, dopóki nie sprawdzę chemicznie, 
by się upewnić, czy nie ma tam trucizny”. Do dziś pamiętam reakcję tego 
chłopaka, który z rozgniewaną twarzą podniósł rękę i powiedział: „Przecież 
ja z moją mamą mieszkam od szesnastu lat!”. „Ach! A zatem nie zawsze wy-
chodzenie od podejrzenia jest czymś rozumnym. Na czym więc polega róż-
nica między sposobem, w jaki zareagowałeś na słowo «Ewangelie», a tym, 
w jaki przyjąłeś filiżankę kawy, podaną ci tego ranka przez mamę?”. Tym 
jednakże, co wywarło na mnie największe wrażenie, jest druga część epizodu. 
Piętnaście dni później – kiedy on już nie pamiętał tego, co zaszło – czytałem 
w klasie fragment Ewangelii, by pokazać doświadczenie jednego dnia, jakie 
uczniowie przeżyli u boku Jezusa: Jezus idzie do Synagogi i naucza, a wszyscy 
są zdumieni, gdyż nauczał ich jak ktoś, kto ma władzę, a nie jak uczeni w 
Piśmie; następnie uzdrawia człowieka, który miał w sobie ducha nieczystego; 
idzie do domu Piotra i uzdrawia teściową Szymona; wieczorem, w mieście, 
uzdrawia wielu, którzy byli dręczeni przez różne choroby; następnego dnia, 
wczesnym rankiem, wstaje i wychodzi, aby się modlić. Kończąc, zaprosiłem 
moich uczniów, by spróbowali wyobrazić sobie, co takiego mogły doświad-
czać osoby, które dniami, tygodniami, miesiącami szły za Jezusem, przeżywa-
jąc z Nim czas w opisany wyżej sposób. Zapytałem: „Gdyby wam zdarzyłoby 
się tam być, czego byście doświadczyli?”. Pierwszym, który zabrał głos był 
właśnie tamten chłopak. Wiecie, co mi powiedział? „Uważałbym, by nie dać 
się oszukać”. Odpowiedziałem mu wtedy: „Czy zdajesz sobie sprawę, że dwa 
tygodnie temu powiedziałeś to samo?”. Nie zdawał sobie sprawy, wpadł w 
osłupienie, właśnie w osłupienie. Ten chłopiec do wszystkiego podchodził z 
podejrzliwością, wobec każdego faktu wciąż na nowo wychodziła na jaw po-
dejrzliwość, z jaką odnosił się do rzeczywistości. Już zdecydował w skrytości u 
początku drogi. Oto dlaczego ksiądz Giussani ma rację, kiedy twierdzi: „Wol-
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ność objawia się nie tyle w krzykliwym wyborze; wolność rozgrywa się już w 
pierwszym bardzo delikatnym brzasku pojawienia się świadomości świata”66.

Z tego powodu poruszyła mnie bardzo pewna historia – od pierwszego 
razu, gdy ją usłyszałem – przedstawiona przez Elsę Morante: „Był pewien es-
esman, którego pewnego dnia o świcie, prowadzono na stracenie z powodu 
jego okropnych zbrodni. Do miejsca egzekucji, znajdującego się na podwó-
rzu więzienia, pozostało mu jeszcze około pięćdziesiąt kroków. Przemierzając 
tę drogę, przypadkiem, jego spojrzenie spoczęło na wyszczerbionym murze, 
otaczającym dziedziniec, gdzie rozkwitł kwiatek, jeden z tych, zasianych przez 
wiatr, które kiełkują gdzie popadnie i żywią się – można odnieść takie wraże-
nie – jedynie powietrzem i tynkiem. Był to mizerny kwiatuszek, mający zale-
dwie cztery fioletowe płatki i kilka bladych listków, ale w tym pierwszym, po-
rannym brzasku esesman dostrzegł, w jego splendorze, całe piękno i szczęście 
wszechświata, i pomyślał: «Gdybym mógł cofnąć czas i zatrzymać go, byłbym 
gotów spędzić całe swoje życie na adorowaniu tego kwiatuszka». Wówczas, 
jakby rozdwajając się, usłyszał w sobie swój własny głos, radosny, wyraźny, 
choć daleki, przychodzący nie wiedzieć skąd, który obwieszczał: «Zaprawdę 
powiadam ci: dzięki tej ostatniej myśli, którą powziąłeś w chwili śmierci bę-
dziesz ocalony od piekła»”. Opowiadanie o tym zajęło mi nieco czasu, ale w 
rzeczywistości trwało to może ułamek sekundy. Pomiędzy esesmanem, który 
szedł prowadzony przez straż, a wychylającym się z muru kwiatkiem, przez 
cały czas był ten sam początkowy odstęp, zaledwie krok. „Nie! – zawołał w 
sobie esesman i odwrócił się z furią – Nie dam się ponownie nabrać na te 
sztuczki!”, a ponieważ ręce miał związane, zerwał kwiatuszek zębami, potem 
rzucił go na ziemię, podeptał i na niego splunął”67.

W pierwszej, delikatnej zorzy, w jednej chwili, rozgrywa się ten dramat: „A 
oto alternatywa, w której człowiek prawie niepostrzeżenie rozgrywa swoje ży-
cie: albo wychodzi naprzeciw rzeczywistości chłonny, z szeroko, po dziecięcemu, 
otwartymi oczami, uczciwie, nazywając chleb chlebem a wino winem, i wtedy 
będzie w stanie ogarnąć pełnię jej obecność [rzeczywistości, jaka jest ci dana], 
przyjmując także jej sens. Albo człowiek staje wobec rzeczywistości w postawie 
obronnej, zasłaniając twarz łokciem, jakby chciał uniknąć niemiłych i nieocze-
kiwanych ciosów, pozywając rzeczywistość przed trybunał własnego zdania. W 
takiej sytuacji poszukuje i dopuszcza do siebie tylko to, co mu odpowiada, pełen 
zarzutów pod jej adresem, zbyt przebiegły, aby przyjąć jej oczywistości [nie to, co 
nie jest jasne, ale oczywistości] i nie dość uzasadnione i zaskakujące sugestie [kie-
dy patrzymy jak to działa w nas, widzimy, że jest to naprawdę patetyczne: ludzie, 

66  jw.
67  E. Morante, La Storia [Historia], Einaudi, Turyn 1974, ss. 604-605.
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twierdzący z uporem, że nie ma faktów, czynią tak, gdyż nie są dyspozycyjni aby 
te fakty rozpoznać, a nie dlatego, że ich nie ma]. To jest właśnie ów decydujący 
wybór, jakiego dokonujemy codziennie wobec deszczu i słońca, wobec naszego 
ojca i matki, śniadania, tramwaju i znajdujących się w nim ludzi, wobec kolegów 
w pracy, podręczników w szkole, nauczycieli, chłopca, dziewczyny [każdy może 
dodać, co chce]. Decyzja, tak jak ją opisałem, odnosi się do całej rzeczywistości, 
do wszystkiego. W tego rodzaju decyzji jasne jest, na czym polega rozumność, 
pełnia człowieczeństwa [cały człowiek!]: na otwartości, która chleb nazywa chle-
bem, a wino winem. A to jest właśnie ubogi w duchu, który w obliczu rzeczywi-
stości nie musi niczego bronić”68.

Naprawdę frapujące jest ponowne odczytanie tych rozdziałów Zmysłu reli-
gijnego, patrząc z wnętrza naszej postawy na fakty, obecności i świadków, któ-
rych Pan nam daje. A skoro jest to tak istotne dla bycia odrodzonymi – czego 
jednak nie czynimy sami z siebie, ale tylko dzięki temu, co Ktoś Inny czyni w 
teraźniejszości, w „rzeczach ziemskich” – zatem, jeśli nie jesteśmy dyspozycyj-
ni, nigdy nie dokona się nasze odrodzenie; nie dlatego, że nie może nastąpić, 
wręcz przeciwnie, właśnie dlatego, że nie jesteśmy dyspozycyjni, ponieważ 
brakuje człowieczeństwa (ponieważ pełnia człowieczeństwa jest w otwartości).
Ksiądz Giussani kontynuuje: „Jeśli jesteś «moralny», tzn. jeśli zachowałeś pier-
wotną postawę, z jaką stworzył cię Bóg, czyli postawę otwartą na rzeczywi-
stość, wówczas rozumiesz, albo przynajmniej szukasz, pytasz. Jeśli natomiast 
nie zachowałeś tej pierwotnej postawy [popatrzcie, znowu brak człowieczeń-
stwa], tzn. jeśli żyjesz w fałszu, jesteś nienaturalny, utwierdzony w uprzedze-
niu, wówczas jesteś «niemoralny» i nie możesz zrozumieć [konsekwencją nie 
jest to, że pójdziesz do piekła, albo jesteś niespójny, nie: konsekwencją jest 
to, że nie możesz zrozumieć!]. I to jest najwyższy dramat ludzkiego życia”.69 
Wszystko rozgrywa się w postawie wobec rzeczywistości, ponieważ, skoro nie 
jesteśmy w stanie sami siebie rozbudzić, skoro nie potrafimy sami się odro-
dzić i musimy zgodzić się na bycie zrodzonymi przez Kogoś Innego, wszystko 
zależy od naszej zdolności bycia otwartymi na oścież wobec tej prawdy. W 
przeciwnym razie, tak jak wszyscy, będziemy stosowali miarę pozytywistyczną, 
i nie potrafimy właściwie postrzegać.

2. Wychowanie do wolności

Stąd zrozumiałe staje się znaczenie wychowania wolności. Z tego powodu 
ksiądz Giussani tak bardzo nalega: „W tej wielkiej przygodzie «znaku», jakim 

68  L. Giussani, Zmysł religijny, dz. cyt., ss. 192-193.
69  Tamże, s. 194.
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jest świat […] podstawowym problemem jest wychowanie do wolności. Jeśli 
rzeczywistość wzywa człowieka ku czemuś innemu, wychowanie do wolności 
jest równoznaczne z wychowaniem do odpowiedzialności. Odpowiedzialność 
pochodzi od słowa «odpowiadam». Wychowanie do odpowiedzialności jest 
wychowaniem do udzielenia odpowiedzi temu, co wzywa”70. A w jaki sposób 
mnie wzywa? Powiedzieliśmy to dziś rano: poprzez metodę „znaku”, czegoś w 
rzeczywistości, poprzez co byt wzywa mnie do odpowiedzi. To wychowanie do 
wolności ma dwa czynniki:

a) Wychowanie do uwagi
„Wychowanie do odpowiedzialności zakłada przede wszystkim wychowa-

nie do uwagi. Uwaga bowiem [zobaczcie jaki realizm cechuje księdza Gius-
saniego] niekoniecznie ma właściwe miejsce w zaangażowanej wolności [po-
nownie: brak człowieczeństwa]; bycie uważnym nie dokonuje się w prosty, 
automatyczny sposób [ponieważ uwaga jest napięciem, wysiłkiem, źródłem 
trudu: z tego powodu nie możemy uznać jej za coś oczywistego]. Tym, co 
utrudnia uwagę jest uprzedzenie, niezależnie skąd się ono bierze [i tu ksiądz 
Giussani daje nam spektakularną pomoc: w różnych kategoriach każdy może 
rozpoznać siebie]: przywiązanie się do utrwalonej już idei, a więc traktowanie 
z góry nowego orędzia; skoncentrowanie wrażliwości na tym, co się podoba i 
wzrost niewrażliwości na rodzaje lub szczegóły jakiejś propozycji; lekkomyślna 
powierzchowność, która staje się zabójcza, gdy chodzi o poważny problem”71. 
Oto różne możliwości, w których weryfikuje się brak człowieczeństwa, ponie-
waż pełnia człowieczeństwa tkwi w tym, co pozostaje otwarte na całość. Z tego 
powodu ksiądz Giussani obstaje przy tym, jak ważne jest nieustanne podkre-
ślanie całości. Każdy może sprawdzić, jaką postawę przyjmuje wobec znaków, 
które Pan dla nas czyni. Jak możemy nadal mówić, że cała wyjątkowość, jaką 
widzimy, w gruncie rzeczy, może znaleźć inne wyjaśnienie, którym nie będzie 
obecność Chrystusa? Jak to możliwe, abyśmy nadal mówili, że Jego imię jest 
czymś zewnętrznie dodanym? Jedynie z powodu braku uwagi albo braku go-
towości na zaakceptowania tego.

b) Wychowanie do przyjmowania 
Dlatego ksiądz Giussani wskazuje drugi czynnik, czyli „wychowanie do 

umiejętności przyjmowania. […] Wychowywać do uwagi i przyjmowania 
[…] jest pedagogią otwierania drzwi być może przedwcześnie zamkniętych 
[…] [Dlatego] zabezpiecza właściwy sposób zachowania się wobec rzeczywi-

70  Tamże, s. 197.
71  Tamże, ss. 197-198.
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stości: otwarty, wolny i bez owej zarozumiałości, pozywającej rzeczywistość 
przed własny trybunał sędziowski, a więc bez osądzania rzeczywistości na bazie 
uprzedzenia. W każdym razie wychowanie wolności do uwagi, tzn. do otwar-
cia się na wszystkie wchodzące w grę czynniki, oraz do przyjmowania, czyli 
świadomego podjęcia tego, co staje przed oczyma, jest podstawową kwestią 
ludzkiej wędrówki”72. Bez wychowywania się do uwagi i przyjmowania, tego, 
co przychodzi do nas z zewnątrz, przegrywamy. 
Dlatego też, kto idzie za tym, co Pan pozwala, by się wydarzyło przed nami, 
rozkwita; kto zaś nie godzi się być zrodzonym przez to, co się wydarza, butwie-
je. Musimy zatem wszyscy ćwiczyć się w tej właściwej postawie wobec rzeczy-
wistości, w tej pierwotnej postawie, w jaką tajemnica nas wyposażyła. To wy-
chowanie nie jest – jak zawsze mówił ksiądz Giussani – czymś spontanicznym: 
trzeba się zaangażować, potrzebna jest praca.
W takim razie, prawdziwe pytanie brzmi: jak się wychowuje wolność? Od-
powiadając na wyzwania rzeczywistości: jeżeli rzeczywistość rzuca wyzwanie, 
wychowanie wolności powinno być wychowaniem do odpowiedzi na to wy-
zwanie. Jest to proste: „Jest to bowiem wychowanie do tego, aby „być głod-
nym i spragnionym”, co czyni nas uważnymi na bodźce, których pełna jest 
konfrontacja z rzeczywistością w jej całości […]. Błogosławieni głodni i spra-
gnieni [łaską jest człowieczeństwo, które odczuwa ten głód i pragnienie: życie 
jest w ten sposób błogosławieństwem, gdyż staje się zdolne do przyjęcia całej 
rzeczywistości]. Przeklęci natomiast ci, którzy nie są głodni i spragnieni; ci, 
którzy już wiedzą, którzy niczego już nie oczekują. Przeklęci zaspokojeni, dla 
których rzeczywistość, w najlepszym przypadku, jest tylko pretekstem dla ich 
niepokojów, od której jednak tak naprawdę nie oczekują niczego nowego [oto 
przekleństwo]”73. Jeśli nadal mówimy, że nie rozumiemy czym jest brak czło-
wieczeństwa, to ja nie znajduję bardziej imponującego opisu niż ten, który 
przedstawiam: „Wszystkie «lecz; jeśli; jednak; może…», którymi próbuje się 
osłabić pozytywny proces relacji ludzkie ja – rzeczywistość, są ogniem zaporo-
wym, zasłoną dymną, usprawiedliwiającą wycofanie się człowieka z zaangażo-
wania w samą rzeczywistość”74. Nie chodzi tu o to aby czynić jakieś zarzuty, ale 
o zebranie wszystkich elementów potrzebnych do zrozumienia, na czym polega 
praca, którą proponuje nam ksiądz Giussani, jeśli naprawdę chcemy być jego 
dziećmi, zamiast wycofywać się jako ludzie.

72  Tamże, s. 198.
73  Tamże, s. 199.
74  Tamże, s. 201.
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3. Warunek wolności

„Na czym polega prawdziwa trudność człowieka w odczytywaniu tajemni-
czego imienia podsuwanego, znaczonego przez przywołanie, jakie kieruje ku 
niemu rzeczywistość? Na czym polega prawdziwa trudność w rozpoznawaniu 
istnienia Boga, istnienia tajemnicy, znaczenia, które przekracza człowieka”75. 
Prawdziwą trudnością jest to, co ksiądz Giussani nazywa doświadczeniem ry-
zyka; które zawsze utożsamiał z doświadczeniem, jakie przeżył będąc chłopcem 
w czasie wspinaczki; musiał wykonać niespełna metrowy skok, ale ponieważ 
w dole była przepaść, przestraszył się i w panice uczepił się mocno skalnego 
występu, pokonany przez lęk. „Zrozumiałem dobrze to pojęcie, przypomina-
jąc sobie nieoczekiwanie, po wielu latach, pewien epizod z dzieciństwa. Pro-
siłem ciągle, by mnie zabrano na wspinaczkę wysokogórską. Odpowiadano 
mi jednak: «Jesteś za mały». Pewnego dnia powiedziano mi: «Jeśli w czerwcu 
dostaniesz dobre świadectwo, pójdziesz na pierwszą wspinaczkę z linami». Tak 
się też stało. Z przodu szedł przewodnik, potem ja, za mną dwóch mężczyzn. 
Przeszliśmy połowę drogi; w pewnym momencie zobaczyłem, że przewodnik 
wykonał mały skok. Ja, który stałem w odległości trzech lub czterech metrów, 
nerwowo wywijając liną, usłyszałem od przewodnika: «Odwagi! Skacz!». Znaj-
dowałem się na brzegu skalnej półki, a gdzieś w odległości metra zaczynała się 
następna półka skalna, w dole natomiast widniał głęboki jar. Odwróciłem się 
raptownie i tak uczepiłem się występu skały, że trzech mężczyzn nie mogło 
mnie ruszyć. Pamiętam głosy mówiących do mnie osób: «Nie bój się, jesteśmy 
tutaj!» i sam sobie mówiłem: «Jesteś głupi, oni cię przeniosą»; mówiłem to sa-
memu sobie, ale nie zdołałem odczepić się od mojego tymczasowego oparcia. 
Ta niesamowita panika w górach pozwoliła mi wiele lat później zrozumieć, 
na czym polega doświadczenie ryzyka. Tym, co mnie zablokowało, nie był 
brak racji, lecz racje te były jakby wypisane w powietrzu, nie dotyczyły mnie. 
Podobnie jest w przypadku, gdy pewne osoby mówią: «Ksiądz ma rację, ale 
ja nie jestem przekonany». Jest jakiś rozziew, przepaść, pustka między intu-
icją prawdy bytu, pochodzącą z rozumu a wolą; rozdźwięk między rozumem, 
postrzeganiem bytu a wolnością, która jest świadomym uczuciem, tzn. ener-
gią przylgnięcia do bytu (Chrześcijaństwo dostrzegłoby w tym doświadczeniu 
pęknięcie spowodowane przez „grzech pierworodny”). Z tego względu ktoś 
widzi racje, ale nie czyni żadnego ruchu. Nie rusza się, w takim sensie, że 
brakuje mu energii spójności: spójności [uwaga!] nie w sensie etycznej konse-
kwencji postępowania, ale w teoretycznym sensie rozumnego przylgnięcia do 

75  Tamże.
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prawdziwego faktu przeczuwającego racje”76. W ten sposób zaczął rozumieć na 
czym naprawdę polega trudność: „Dzięki czemu byłbym zdolny oderwać moje 
ramiona od owego skalnego występu? Jedynie dzięki olbrzymiej sile woli. Ale 
tej siły woli nie miałem i nie na niej polega rozwiązanie […]. Oto [wreszcie] 
prawdziwa definicja doświadczenia ryzyka: strach przed potwierdzeniem bytu, 
dziwny, ponieważ obcy naturze, sprzeczny z naszą naturą”77. Jakaś dysocjacja, 
rozszczepienie między rozumem a wolą, konsekwencja grzechu pierworod-
nego, powoduje ów brak energii. Hans Urs von Balthasar nazwał to Manko 
an Gnade – niedobór łaski: „Decyzja jednostki przeciwko Bogu, i to nie byle 
kogo, lecz założyciela rodziny ludzkiej, strąciła całą tę rodzinę nie szczegółowo 
w grzechy osobiste, ale w niedobór łaski [Manko an Gnade] (jednakowo w 
konsekwencjach przez strukturę swojej natury)”78. Brak łaski, brak energii, 
aby przylgnąć, jakbym wziął do ręki butelkę, a ona upadła, ponieważ nie mam 
siły, aby ją utrzymać. 

Jeżeli nie można odzyskać tej energii przez wysiłek woli, to jaki jest śro-
dek zaradczy? „Istnieje w naturze metoda zdolna dać nam tę siłę wolności, 
która pozwala przełamać, przekroczyć strach ryzyka, przekroczyć przepaść: 
«lecz, jeśli, jednak». Metodą, użytą przez naturę, jest fenomen wspólnotowości. 
Dziecko biegnie korytarzem, otwiera nie zamknięte na klucz drzwi ciemnego 
pokoju, lecz cofa się przerażone. Podchodzi mama, bierze je za rączkę i z ręką 
w ręku matki dziecko może wejść do każdego ciemnego pokoju na świecie. 
Tylko wymiar wspólnotowy czyni człowieka wystarczająco zdolnym do prze-
kroczenia doświadczenia ryzyka”79.

Nie chodzi tu o jakiekolwiek towarzystwo, nie każde jest użyteczne, jak 
dowodzi przykład księdza Giussaniego. Potrzebna jest obecność, która przez 
swoją atrakcyjność jest w stanie pokonać owo pęknięcie pomiędzy rozumem 
a uczuciem, i która będzie mi towarzyszyć aż do wnętrza, do głębi ciemności, 
obecność, która mnie scali. Jest to do tego stopnia prawdziwe, że kiedy dzieją 
się rzeczy naprawdę okrutne – jak dla Apostołów w czasie Męki: wszyscy Go 
opuścili i nawet Jego obecność nie mogła temu zapobiec – potrzebna jest jesz-
cze potężniejsza siła. „Nazywa się Chrystus Zmartwychwstały i Jego Duch, 
który panuje nad światem, który wchodzi w świat, przede wszystkim, poprzez 
wezwanych – Pięćdziesiątnica – i rozszerza się w świecie: przez Wniebowstą-
pienie zstępuje aż do korzeni rzeczy, które wszystkie są jego; i rzeczy nie spo-
strzegają, że zostały mocno ujęte, ale jest ręka, która je otula, przez którą czują 
się podtrzymywane i we właściwym momencie wyjaśniane: nazywa się łaska 

76  Tamże, ss. 202-203.
77  Tamże, s. 204.
78  H. U. von Balthasar, Teodrammatica. IV: L’azione, Jaca Book, Milano 1982, s. 169.
79  L. Giussani, Zmysł religijny, dz. cyt., s. 205.
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Chrystusa. Łaska. I jedynie ona, w pewnej określonej chwili spełnia to, czego 
towarzystwo nie zdołało dokonać i czego wielki człowiek nie zdołał dokona-
ć”80. Potrzebna była moc Ducha, jak wyjaśnia święty Paweł: „Nikt nie może 
powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»81. I znowu – jak 
już widzieliśmy dziś rano – jedynie łaska Ducha jest w stanie przezwyciężyć 
ostatecznie pęknięcie między rozumem a uczuciem, i umożliwić narodzenie 
się na nowo. Dlatego pierwszą rzeczą do zrobienia jest błaganie o tę łaskę: 
Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez Maryję.

Jak działa Duch Święty? W uprzywilejowanym miejscu – nazywa się ono 
„charyzmat” – w którym możemy być wychowywani do pokonania owego 
rozłamu, jeśli zaakceptujemy pójście za i przyjęcie łaski, jaką Duch Święty dał 
księdzu Giussaniemu. Faktycznie: „Wymiar wspólnotowy nie zajmuje miejsca 
wolności […], lecz jest warunkiem jej potwierdzenia”82. Z tym towarzystwem, 
rodzonym nieustannie mocą Ducha, możemy podejmować ryzyko przygody 
życia, zachowując właściwy poziom bycia człowiekiem. Musimy błagać o tę 
łaskę, musimy, jak biedacy, iść spożywać ten chleb, który nazywa się Euchary-
stią; nie jesteśmy wizjonerami, wiemy doskonale, że potrzebujemy jak żebracy 
ustawić się w kolejce i kulejąc iść i przyjmować ten pokarm, bez którego nie 
zwyciężymy (bezcelowe jest udawanie i łudzenie się, że jest inaczej). W ten sam 
sposób musimy iść i żebrać o łaskę przebaczenia w sakramencie pokuty, aby 
rozpoczynać na nowo za każdym razem, gdy upadamy.

Prawdziwym problemem jest to, jakie towarzystwo jest w stanie pozosta-
wać z nami we wszystkich sytuacjach. I z tego punktu widzenia – nie mogę 
się już dłużej powstrzymać – bardzo ciekawy jest przytoczony przez księdza 
Giussaniego mit o Ulissesie: „Wyobraźcie sobie tego człowieka (i wszystkich 
jego marynarzy) żeglującego (na swym okręcie) od Itaki do Libii, od Libii do 
Sycylii, od Sycylii do Sardynii, od Sardynii do Balearów: całe mare nostrum 
jest zmierzone i opanowane, przemierzone przez niego wzdłuż i wszerz. Czło-
wiek jest miarą wszechrzeczy. Kiedy jednak dotarł do skał Herkulesa, stanął 
wobec powszechnego przekonania, że wszelka mądrość, tzn. bezpieczna miara 
rzeczywistości, przestaje już być dostępna. Poza skałami Herkulesa nie ma już 
niczego pewnego: jest tylko pustka i szaleństwo. Tak, jak za fantastę, który 
odtąd nie będzie miał już żadnej pewności, uznany jest ktoś, kto chciałby je 
przekroczyć, tak samo fantazją jest wszystko, co wykracza poza granice do-
świadczenia, pojmowane pozytywistycznie, a już na pewno brak poczucia bez-
pieczeństwa. Lecz on, Ulisses, właśnie dzięki tej samej «postawie», z jaką prze-

80  L. Giussani, Si può (veramente?!) vivere così? [Czy można (naprawdę?!) tak żyć?], BUR, Mediolan 1996, 
s. 106.
81 1 Kor 12,3.
82 L. Giussani, Zmysł religijny, dz. cyt., s. 205.
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mierzał mare nostrum, kiedy dotarł do skał Herkulesa wcale nie miał poczucia, 
że to jest kres wędrówki, co więcej, w tym momencie doszła w nim do głosu 
jego prawdziwa natura. A zatem postąpił wbrew ówczesnej mądrości i poszedł 
dalej. I nie pomylił się, że wyszedł poza; pójść poza leżało w jego ludzkiej na-
turze, a decydując się na to, poczuł naprawdę, że jest człowiekiem. Tu właśnie 
toczy się walka między tym, co ludzkie, tzn. zmysłem religijnym, a tym, co 
nieludzkie, czyli postawą pozytywistyczną dominującą we współczesnej men-
talności. Ta usiłuje ci wmówić: «Mój chłopcze, jedyną pewną rzeczą jest ta, 
którą stwierdzasz i mierzysz naukowo oraz doświadczalnie; poza nią jest tylko 
bezużyteczna fantazja, szaleństwo, wyobraźnia». Co jednak istnieje poza tym 
mare nostrum, które możemy posiąść, opanować i zmierzyć? Ocean znaczenia. 
To właśnie dzięki przekroczeniu przysłowiowych skał Herkulesa zaczynamy 
czuć się ludźmi: dzieje się to wtedy, gdy przekraczamy tę ostateczną granicę 
ustaloną przez fałszywą mądrość, przez to dławiące poczucie bezpieczeństwa 
i zagłębiamy się w zagadkę znaczenia. Rzeczywistość w zderzeniu z ludzkim 
sercem pobudza tę dynamikę, jaką skały Herkulesa obudziły w sercu Ulissesa 
i jego towarzyszy: dynamikę twarzy ogarniętych pragnieniem czegoś innego. 
Skały Herkulesa dla owych niespokojnych twarzy i serc pełnych pasji nie były 
granicą, lecz zaproszeniem, znakiem, czymś, co wzywało do przekroczenia sie-
bie”83. Kto potrafi narażać się na ryzyko, aż poza „skały”, kto potrafi naprawdę 
wejść w ciemność, kto potrafi towarzyszyć nam w chwili trudności? Jedynie 
ktoś, kto przeżywa życie na poziomie tej ludzkiej godności: „To jest wielkość 
człowieka w objawieniu hebrajsko-chrześcijańskim. Życie człowieka jest wal-
ką, to znaczy napięciem, relacją – «w ciemności» – z czymś, co jest poza; walką 
bez oglądania twarzy tego innego”84.

Nie każdy jest towarzyszem drogi na tym poziomie dramatu, ponieważ 
„relacja z tym, co jest «poza» umożliwia także przygodę tutaj; w przeciwnym 
razie panuje nuda, początek wykrętnej, złudnej zarozumiałości lub eliminują-
cej rozpaczy”85.

Prawdziwym, zatem, problemem – przyjaciele – jest to, czy chcemy być 
ludźmi „poukładanymi, ustawionymi” czy też chcemy uczestniczyć w owej 
przygodzie; czy zapanujemy nad naszym Morzem Śródziemnomorskim, czy 
też pozwolimy, by skały Herkulesa rzuciły nam wyzwanie. Tylko wtedy, gdy 
żywe pozostaje dążenie do tego, co jest poza, można znieść to, co jest docze-
sne, co jest tutaj. Alternatywą nie jest to, że będę żyć wygodniej, ale to, że 
będę bardziej znudzony, zdesperowany, stłamszony. Przyjaciółmi możemy być 

83 Tamże, s. 209-210.
84 Tamże, s. 210.
85 Tamże, s. 208.
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naprawdę tylko wtedy, jeśli podejmiemy wyzwanie skał Herkulesa, tego czegoś 
„Poza”. Jednakże wielu mówi, że wychodzić poza jest szaleństwem…

Możemy zaryzykować wyjście poza, poza skały Herkulesa, i nie być sza-
leńcami, ponieważ owo Poza stało się towarzyszem, jak zaświadcza nam św. 
Paweł: „Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz 
pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezu-
sa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: 
zapominając o tym, co za mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do 
jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie”86. 

Jeśli nasze Bractwo nie jest wspólnotą ludzi – kulejących, ile chcemy, po-
nieważ nie jest to problem spójności – z twarzami wytężonymi w dążeniu ku 
Komuś Innemu i z sercami przepełnionymi tęsknotą za Chrystusem, wówczas 
nie tylko, że będziemy zdradzać charyzmat, ale z czasem przestanie on nas w 
ogóle interesować.

Prośmy Maryję i księdza Giussaniego, aby pomagali nam być osobami na 
poziomie ludzkiej wielkości.

86 Flp 3,12-14. 
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Niedziela 25 kwietnia, rano
Na wejście i wyjście:

Franz Schubert, Trio na fortepian nr 2, op. 100, D 929
Eugene Istomin, fortepian – Isaac Stern, skrzypce – Leonard Rose, wiolonczela

„Spirto Gentil” nr 14, Sony

Ksiądz Pino. „Błogosławieni, którzy łakną i pragną”.

Anioł Pański

Jutrznia

■ SPotkanie PYtaŃ

Davide Prosperi. Zebraliśmy pytania, których było bardzo dużo, w związ-
ku z tym, na wstępie, zrobię dwie uwagi. Pierwsza jest pozytywnym osądem 
odnośnie do tego, że zaczynają być widoczne, widać już, owoce tegorocznej 
pracy, a mianowicie umiejętność angażowania osobistego doświadczenia w 
propozycję, która jest nam dana. Druga uwaga: większość pytań odnosi się do 
drugiej lekcji, prawdopodobnie nie z powodu chronologii czasowej, jako że 
miała miejsce bliżej Spotkania pytań, ale dlatego, że właśnie przez to stało się 
jasne, iż źródło trudności w rozumieniu dynamiki rozumu zostało wyjaśniane 
w toku całej drogi przebytej w tych dniach; ponieważ nie rozumie się wol-
ności, jeżeli jest ona odrzucana przez trajektorię rozumu w relacji z rzeczywi-
stością będącą znakiem. Staraliśmy się pogrupować pytania tak, aby stworzyć 
możliwość podjęcia wielu kwestii, które zasługują na pogłębienie.

Pierwsze pytanie: Wydaje mi się, że jeśli błagam o łaskę, to nie jestem zaan-
gażowany; natomiast, jeśli pracuję [angażuję się], to jest tak, jakby można było 
obejść się bez łaski. Jak te dwie rzeczy nawzajem się przenikają? 

Julián Carrón. Jest to przykład trudności, o której mówiłem już w pią-
tek wieczorem: trudność w zrozumieniu relacji między łaską a wolnością. Nie 
trzeba się tego bać, gdyż jest to jedna z kwestii, która wzbudzała najwięcej 
dyskusji w historii, a zatem fakt, że i my się nad tym trudzimy nie jest zasko-
czeniem… Trzeba to jednak pogłębić, ponieważ jeśli nie zrozumiemy związku 
między obiema sprawami, to może nam się wydawać, że dla potwierdzenia 
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jednej trzeba będzie zanegować drugą. Całą historię Zachodu można by wła-
ściwie przedstawić jako dialektykę między tymi dwoma biegunami.

A co nas interesuje? Zrozumienie tego, co staraliśmy się powiedzieć w tych 
dniach, że spotkanie z Chrystusem, czyli łaska, właśnie dlatego, iż posiada 
zdolność przebudzenia ludzkiego ja (z całym jego rozumem, z całym potencja-
łem wolności, z całym potencjałem afektywnym), pobudza do pracy. Dlatego 
też, kiedy człowiek podejmuje pracę, jest to już znak łaski, jest to pierwszy 
znak, że w jego życiu wydarzył się fakt, który coś poruszył w jego wnętrzu. 
Nie jest to żadne zaprzeczenie łaski! Łaska znajduje się u źródła, u początku, 
ale potwierdzeniem, najpotężniejszym znakiem, że łaska się wydarza, że się 
wydarzyła, jest właśnie to, że mnie pobudza do pracy.

Każdy z nas może to świetnie zrozumieć, ponieważ jeśli nie jestem w stanie 
używać rozumu w sposób rozszerzony, jeżeli nie potrafię właściwie korzystać 
z wolności, pozostając takim, jaki jestem, to zaczynam przeżywać rzeczywi-
stość ze zwyczajnym zamieszaniem, typowym dla wszystkich. Tymczasem, 
jeżeli wolność posiada umiejętność używania rozumu w inny sposób, to mo-
żemy stawiać czoła okolicznościom, podejmować życie z pewnym oddechem, 
ze światłem, z nowością, o której inaczej nawet by nam się nie śniło. Z tego 
powodu pierwszym znakiem łaski jest to, że wprawia w ruch wolność, że po-
budza nas do pracy.

Prosperi. Czy nowe narodzenie wydarza się przez całe życie, czy następuje 
w jednej chwili? Czy jest to moment, czy proces?

Carrón. Nowe narodzenie – jak nam wspaniale wyjaśnił wczoraj Jego 
Eminencja kardynał Scola – wydarza się w jednej chwili, przez chrzest święty. 
Powiedział nam «W chrzcie każdy człowiek zostaje na nowo poczęty jako syn 
w Synu i stąd bierze początek dla niego, dla ochrzczonego, nowa koncepcja 
siebie. [Dlatego] człowiek zostaje poczęty jako chrześcijanin przez chrzest». 
Odtąd, od tej chwili, mogę powiedzieć – jak powiedział Papież, a kardynał 
Scola przypomniał – «Ja, ale już nie ja». To jest formuła życia chrześcijańskie-
go, opartego na chrzcie, i to wydarzyło się raz na zawsze przez chrzest. Jest 
to do tego stopnia prawdziwe, że mówimy, iż wyciska „znamię”: jest to coś, 
co zdarza się w chwili chrztu i nic już nie może tego wymazać. Dlaczego nie 
można tego wymazać? Ponieważ jest to gest Chrystusa, który obejmuje mnie 
całego i spełniając ten gest mówi mi: „Jesteś Mój, przynależysz do mnie, pro-
sząc o chrzest zdecydowałeś o pozostawieniu swojej przynależności, aby przy-
należeć do Mnie. Ja jestem twoją nową świadomością”, i więź, którą Chrystus 
tworzy ze mną w tym momencie jest na zawsze. Jest to decydujące dla naszej 
pewności, ponieważ nie zależy od faktu, czy jestem mniej lub bardziej dobry, 
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nie zależy ode mnie, od mojej zdolności, ale jest całkowicie gestem Chrystu-
sa. Z tego powodu, nawet jeśli zapominam, odchodzę lub popełniam błąd 
wobec wszystkich – jak w czasach prześladowań, chrześcijanie, którzy nawet 
wypierali się Chrystusa, nie musieli powtarzać chrztu – nie jestem w stanie 
zerwać więzi, jaką Chrystus ustanowił ze mną, tak jest potężna. Każdy ojciec 
jest w stanie to zrozumieć: czy jest coś, co uczyniłoby jego dziecko, aby ojciec 
zerwał z nim więź? Nic. Nietrudno to zrozumieć, a skoro my, którzy jesteśmy 
biedakami tego nie robimy, to wyobraźmy sobie, co potrafi uczynić Chrystus! 

Zatem, [to nowe narodzenie] przez chrzest wydarza się raz na zawsze. Jeżeli 
chrzest otrzymało się w dzieciństwie – kontynuował Kardynał – jak w przy-
padku większości z nas, rozkwita on, jako nowa koncepcja życia, przez osobi-
ste spotkanie z Chrystusem w Kościele. To zaś, że łaska, którą otrzymaliśmy na 
chrzcie, rozkwita i obejmuje całe życie, wszystkie szczegóły naszej egzystencji, 
staje się drogą. Ksiądz Giussani użył pewnego sformułowania, które zawsze 
mnie poruszało: „Spotkanie Chrystusa z naszym życiem, wskutek którego On 
zaczął stawać się dla nas realnym wydarzeniem, to wtargnięcie Chrystusa do 
naszego życia, dzięki czemu to On wyszedł ku nam i jako vir pugnator roz-
począł walkę o to, by „zawładnąć” naszą egzystencją, nazywa się chrztem”87. 
To jednak, co wydarza się w momencie chrztu rozgrywa się w perspektywie 
całego życia.

Popatrzcie jaki dystans, w znaczeniu świadomości: nie jakoby nie było 
prawdą to, że należymy do Chrystusa – dzięki łasce, dzięki tej więzi, jaką 
Chrystus ustanawia ze mną – ale jaki bezgraniczny dystans dzieli nas od życia 
tą świadomością! Wystarczy pomyśleć, kiedy ostatni raz ktoś wzruszył się tym 
aż do szpiku kości, by zdać sobie sprawę, jak jesteśmy roztargnieni. A także 
ile pracy trzeba wykonać, by to, co prawdziwe, zostało przyswojone przez nas 
jako świadomość, by stało się osądem, pociągającym całą naszą osobę, sumie-
nie, wrażliwość, afektywność, wszystko.

Z tego właśnie powodu – jak przypomnieliśmy – spotkanie, wynikające z 
łaski charyzmatu, sprawia, że łaska chrztu staje się przekonująca i coraz bar-
dziej nasza, dzięki osobistej historii: dlatego zostaliśmy razem zgromadzeni; 
jedynym celem, dla którego jesteśmy razem jest to, aby moim, twoim, naszym 
stało się to, co już wydarzyło się w chrzcie. Dlatego należymy do Kościoła, 
i dlatego Duch Święty wciąż wzbudza charyzmaty, czyli skuteczne sposoby, 
które sprawiają, że łaska Chrystusa staje się bardziej przekonująca, aby no-
wość, jaką ta łaska wprowadziła w nasze życie, mogła nami jeszcze bardziej 
zawładnąć.

87 L. Giussani - S. Alberto - J. Prades, Generare tracce nella storia del mondo [Pozostawiać ślady w historii 
świata], op. cit., s. 64.
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Prosperi. Im goręcej kocham rzeczy, rzeczywistość, znaki, tym bardziej 
przyjmuję postawę obronną, z lęku przed ich utratą. Natomiast, jak z tej gorą-
cej miłości do wszystkiego uczynić punkt otwartości?

Carrón. Dlaczego im bardziej coś kochasz, tym bardziej pragniesz, aby 
tego nie stracić? Punktem wyjścia jest to, że masz coś, co posiada wartość, coś, 
co jest dla ciebie tak drogie, że nie chcesz tego stracić. Punktem wyjścia jest 
to, że masz coś pięknego, co kochasz. Pierwszy krok jest zatem pozytywny: 
coś posiadasz. Strach pojawia się dopiero w drugim momencie: nie chcesz 
stracić czegoś, co masz. Nie możesz jednak znaleźć właściwego rozwiązania, 
nie wchodząc w głąb owej potrzeby nie utracenia tego. A zatem wyruszasz na 
poszukiwanie: jak tego nie stracić? Co ostatecznie znaczy: kto może dla ciebie 
zachować to na zawsze?

W ten sposób człowiek staje wobec potrzeby – każdy jest tego w pełni 
świadomy – której sam nie potrafi zaspokoić. I staje się zrozumiałe to, co 
powiedzieliśmy wczoraj: bez perspektywy pewnego „poza”, jakiejś „ostatecz-
nej odpowiedzi, która znajduje się poza dostępnymi doświadczeniu metodami 
egzystencjalnymi”88 (przedtem sprawiedliwości, teraz miłości), niemożliwe 
byłoby podtrzymywanie tego wymogu. Dlatego niebezpieczeństwo polega na 
tym, że w pewnym momencie zatrzymam się, że nie będę w stanie wytrwać 
wobec całej głębi wymogu. Ponieważ, jeżeli nie chcę zrezygnować z całości wy-
mogu, nie mogę się zatrzymać, muszę wciąż wychodzić poza. Jeżeli natomiast 
zatrzymujemy się, trwamy w strachu i nie dochodzimy do punktu, w którym 
właśnie w owym „poza”, odnajdziemy odpowiedź, usuwającą na zawsze strach. 
„Gdyby odrzucić hipotezę jakiegoś «poza», to owe wymogi zostałyby w niena-
turalny sposób zdławione”89.

Tutaj widać bezlitośnie jak brakuje nam idei Tajemnicy, i staje się jasne dla-
czego Chrystus przyszedł, aby nas wychowywać do zmysłu religijnego, aby dać 
nam zrozumieć naturę naszych wymogów, w przeciwnym razie nie pojęlibyśmy 
nigdy rozumności wiary w Jezusa Chrystusa. Gdybym sam z siebie mógł za-
spokoić owe nieskończone wymogi, to dlaczego miałbym komplikować sobie 
życie wiarą, dlaczego miałbym przylgnąć do czegoś innego? Ja jednak czuję, że 
tego mojego wymogu kochania tego, co kocham (i aby to, co kocham trwało 
na zawsze) nie potrafię zaspokoić sam z siebie. Wobec tego mogę nierozumnie 
zareagować, mówiąc, że nie ma odpowiedzi, tłumiąc potrzebę i pozostając w 
strachu; albo taż nie zredukuję wymogu, pozostawiając mu cały nieskończony 
oddech, całościową potrzebę owego „poza”, jaka w nim jest zawarta.

88  L. Giussani, Zmysł religijny, op. cit., s. 182.
89  Tamże, s. 183.
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Wówczas człowiek raduje się Chrystusem dlatego, że On jest, dlatego, że 
jest Ktoś, kto zachowuje dla mnie to, co naprawdę kocham. Nie dlatego, abym 
ja to potrafił, ale ponieważ jest Chrystus. Jest Chrystus i dlatego mogę uwolnić 
się od strachu. 

Przyjaciele, znakiem, że Chrystus zaczyna być dla nas kimś realnym jest 
fakt, że zaczynamy pokonywać w sobie ten strach. Ponieważ problemem jest 
to, że jeżeli nie mamy odpowiedzi na to, co kochamy, nie mamy też odpowie-
dzi dla siebie: Chrystus znaczy wówczas tyle, co „nic”, i nie ma odpowiedzi 
dla życia. Ma to taką samą wartość dla nas, jak i dla wszystkiego, co kochamy. 
Dopiero kiedy uczciwie zagłębimy się w nasze wymogi, zrozumiemy to, jak 
wielką łaską stało się znalezienie Kogoś, kto podejmuje nasze wymogi sprawie-
dliwości, piękna, miłości i spełnia je bez stłamszenia.

Prosperi. Powiedziałeś, że wszystko zależy od naszej umiejętności bycia 
otwartymi na rzeczywistość, ale jak można utrzymać taką postawę, stając wo-
bec całkowicie negatywnej okoliczności, jak przemoc wobec dzieci, albo tak 
zupełnie banalnej, jak zmywanie talerzy?

Carrón. I to jest właśnie praca do wykonania, przyjaciele: nie blokować 
pytania w obliczu jakiejkolwiek sprawy, nawet tak ohydnej jak przemoc wo-
bec dzieci. Jeśli zahamuję dynamikę wymogu, muszę potem działać w sposób 
moralistyczny, muszę zmywać talerze, ponieważ trzeba je zmyć, bez sensu, bez 
związku z moim człowieczeństwem. Odnosi się to do każdej sprawy. W ten 
sposób nigdy nie zdołamy tak naprawdę pojąć co znaczy Chrystus. Z tego po-
wodu zalecam wam codzienne czytanie i nauczenie się na pamięć wstępnego 
paragrafiku książki Chrześcijaństwo jako wyzwanie. U źródeł chrześcijańskiego 
roszczenia: „Nie można byłoby w pełni zdać sobie sprawy ze znaczenia Je-
zusa Chrystusa, gdyby wcześniej nie nastąpiło właściwe uświadomienia sobie 
natury dynamizmu, który sprawia, że człowiek jest człowiekiem. Chrystus 
rzeczywiście jawi się jako odpowiedź na to, kim «ja» jestem, i tylko pełna 
uwagi, delikatności i pasji świadomość samego siebie może mnie «otworzyć 
na oścież» i przygotować do rozpoznania, podziwiania, dziękowania, do życia 
Chrystusem. Bez tej świadomości także imię Jezusa Chrystusa staje się tylko 
zwyczajnym imieniem”90.

Problemem, zatem, jest owa lojalność, bycie otwartymi wobec rzeczywi-
stości takiej, jaką spotykamy, pięknej lub brzydkiej; problemem, bowiem, nie 
jest to czy będzie ona piękna, czy brzydka, ale to, by ludzkie ja znalazło wła-
ściwą odpowiedź na pytanie! Wówczas także wobec rzeczy naprawdę negatyw-

90  L. Giussani, Chrześcijaństwo jako wyzwanie, U źródeł chrześcijańskiego roszczenia, op. cit., s. 9.
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nych – przemoc wobec dzieci jest tego dobitnym przykładem – pojmiemy, co 
może być odpowiedzią. Z tego pytania zrodził się artykuł dla la Repubblica: 
kto może odpowiedzieć na ten wymóg, zaspokoić go? Jeśli bowiem nie istnie-
je możliwość odpowiedzi, to nie ma już sprawiedliwości! W ten sam sposób 
nie ma znaczenia ani zmywanie talerzy, ani kochanie kogoś! Wszystko to są 
wymogi, które rodzą się z samego wnętrza życia; wszyscy je mamy, również 
po przeżyciu chrześcijańskiego spotkania; co więcej, wówczas są one jeszcze 
spotęgowane! Wobec takich pytań nie jesteśmy skazani na to, by odwracać 
głowy w inną stronę. Jesteśmy jedynymi, którzy potrafią spojrzeć im w twarz, 
a dzieje się tak tylko dzięki spotkaniu z Chrystusem, w przeciwnym razie – jak 
wszyscy – musielibyśmy uciekać, gdyż nie bylibyśmy w stanie ostać się wobec 
wszystkich wymogów, wobec zła, pragnień czy spraw, których sensu nie wi-
dzimy. Stąd też, najbardziej oczywistym znakiem naszego bycia w drodze jest 
to, że potrafimy stanąć wobec wszystkiego – wobec wszystkiego! – niczego nie 
cenzurując – rozumiecie? – niczego! 

Prosperi. Co to znaczy, że wolność angażuje się nie tylko w odpowiedź na 
wyzwania rzeczywistości, ale również w odkrywanie przeznaczenia?

Carrón. Bardzo często myślimy, że wolność angażuje się później: najpierw 
rozum odkrywa rzeczywistość, a następnie wolność podejmuje decyzję czy ją 
przeżywać, czy nie. To jednak oznacza, że nie zdajemy sobie sprawy z wszystkich 
czynników potrzebnych w poznawaniu. Od sposobu stawania wobec rzeczywi-
stości, z otwartością lub nie, zależy rozpoznanie całość. Ksiądz Giussani zawsze 
nas uczył, wystarczyłoby przypomnieć sobie trzy przesłanki Zmysłu religijnego, 
aby to zrozumieć: aby pojąć rzeczywistość, potrzebna jest rzeczywistość (pierw-
sza przesłanka), potrzebny jest rozum, który uświadamia sobie całą rzeczywistość 
zgodnie z wszystkimi jej czynnikami (druga przesłanka) i potrzebna jest moral-
ność w poznaniu, która ma jako protagonistę wolność (trzecia przesłanka)91. To 
jest decydujące [istotne], ponieważ wielokrotnie jesteśmy przekonani, że opisu-
jemy rzeczywistość, gdy tymczasem tym, co opisujemy jest już pewna redukcja 
rzeczywistości (odgórnie bowiem zdecydowaliśmy, że pewne rzeczy, które nie 
mieszczą się w naszej mierze, nie mogą tam być). Ksiądz Giussani zawsze nam 
przypominał przykład Pasteura i jego odkrycia mikroorganizmów: „Pasteur 
musiał wielokrotnie powtarzać swoje eksperymenty, ponieważ początkowo nikt 
nie był skłonny uznać ich wartości. Ostatnimi, którzy uznali naukową wartość 
eksperymentów Pasteura, byli profesorowie Sorbony, członkowie Paryskiej Aka-
demii Nauk. Dla nich przyjęcie tego, co głosił Pasteur, oznaczało, że stając na-

91  L. Giussani, Zmysł religijny, op. cit., s. 15-57.
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stępnego dnia za katedrą musieliby zdecydować się na zmianę wielu poglądów. 
Tu zaś wchodziła w grę pycha, sława, pieniądze. Problem funkcji mikrobów jest 
problemem obiektywnym, naukowym, lecz dla nich był to problem życiowy. 
Czego należało oczekiwać od tych profesorów, aby byli w stanie pojąć wartość 
tamtych dowodów nie do odparcia nawet dla niewtajemniczonych? Powinni od-
znaczać się uczciwością, godnością moralną, umiłowaniem obiektywnej prawdy. 
Są to cechy, których nie mogli zdobyć z dnia na dzień, gdyż one są wynikiem 
długotrwałego kształtowania moralnego”92.

W sposobie bycia w rzeczywistości jest już zaangażowana wolność. Czasami 
nie zdajemy sobie sprawy, ile jest w tym przesady: ktoś opisuje ci jakąś sprawę 
i nie jest świadomy, że w sposobie mówienia o rzeczywistości już ją redukuje 
z powodu uprzedzenia, przesądu, z powodu miary, która mu uniemożliwia 
widzenie wszystkiego, co jest; potem jeszcze usiłuje cię przekonać, ponieważ 
rzeczywistość jest tak czy inaczej, chociaż on ciągle temu zaprzecza! Wówczas 
na nic się zda dyskutowanie. Często coś takiego zdarza się pośród nas, przede 
wszystkim wobec faktów, które się wydarzają, podobnie jak te, które wydarza-
ły się w obecności Jezusa, a mimo to faryzeusze Go nie rozpoznawali. Czyż byli 
aż tak głupi, by nie zauważyć faktów? To nie był problem zobaczenia faktów 
– fakty działy się na ich oczach – ale oni nie byli dyspozycyjni, a to oznacza, że 
wolność stanowiła część sposobu ich podejścia do odkrywania rzeczywistości. 
Również i my nie jesteśmy głupi. Jeżeli postępujemy tak, jak oni, to dlatego, że 
przeciwstawiamy się czemuś, co jest. Stąd też zamiast mówić, że czegoś nie ma, 
uczciwiej byłoby powiedzieć, że chcemy się temu opierać. Również dlatego, 
że gdy tak się dzieje, bywa to naprawdę patetyczne: czy to inni widzą rzeczy, 
których nie ma, czy ty, masz wadę krótkowzroczności, która utrudnia ci wi-
dzenie? Ta słabość dotyczy nas wszystkich, ponieważ są pewne rzeczy, których 
istnienie trudno nam przyjąć. Dlatego tutaj rozgrywa się cała dramatyczność 
życia, w tym „pierwszym brzasku” naszej relacji z rzeczywistością.

Prosperi. Jeszcze na temat wolności. Wiele pytań dotyczyło owego „ukry-
tego początku”. Wybraliśmy jedno, które wydaje się szczególnie jasne: Czło-
wiek w swojej wolności potwierdza to, co zdecydował w skrytości początku. 
Jak można wyjść z postawy zamknięcia? Na przykład, chłopiec z twojego opo-
wiadania, po tym, jak został skorygowany przez ciebie, po dwóch tygodniach, 
nadal tkwił w postawie początkowego zamknięcia…

Carrón. Problemem nie jest to, że ktoś ma uprzedzenia, ponieważ jest to 
nieuchronne. Jeżeli ktoś nie jest kamieniem, dopiero co zobaczy jakąś osobę, 

92  L. Giussani, Zmysł religijny, op. cit., s. 53.
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porozmawia z nią pięć minut i już ma na jej temat swoje zdanie: jest sympa-
tyczna, nie jest sympatyczna, jest namolna i tym podobne. Osąd następuje 
natychmiast. Nie w tym rzecz, gdyż to jest nieuniknione. Sprawa polega na 
tym, że owa osoba z biegiem czasu daje mi kolejne znaki, ale ja nie odstępuję 
od mojego wstępnego osądu, nawet odciągany dźwigiem! Problem mojego 
ucznia nie polegał na tym, że wyszedł od uprzedzenia, ale w tym, że nie był 
gotowy, by to zmienić. I – uwaga! – gdyby nie było możliwości zmiany, nie 
byłoby wolności: zawsze istnieje możliwość zmiany, zawsze istnieje możliwość, 
abym ustąpił wobec tego, co widzę, zawsze istnieje możliwość, abym rozpo-
znał to, co widzę, w przeciwnym razie, bowiem, bylibyśmy wtłoczeni w pe-
wien mechanizm, z którego nie moglibyśmy wyjść. Mielibyśmy do czynienia 
z zanegowaniem osoby, byłoby to ponownym zredukowaniem osoby do czyn-
ników biologicznych, psychologicznych lub socjologicznych. Nie! Osoba „jest 
bezpośrednią relacją z tym, od którego wszystko się rodzi – z przeznaczeniem, 
z tajemnicą, z Bogiem”.93 Nawet grzech pierworodny nie przekreśla tej moż-
liwości: możemy ulegać słabości, ale ona jest, mam taką możliwość! Dlatego 
mogę stale wychowywać się do wolności, do uwagi i przyjmowania. Mogę się 
wychowywać. Jeżeli nie moglibyśmy się wychowywać, musielibyśmy powie-
dzieć, że bycie tutaj niczemu nie służy, ponieważ każdy byłby już w pewien 
sposób ustawiony i nie byłoby możliwości zmiany, właściwie niczego. Tym-
czasem dla każdego z nas – niezależnie jaka byłaby nasza historia przeszłość, 
okoliczności, czynniki, które na nas wpływały – jest możliwość, ponieważ to 
wszystko stanowi część koncepcji osoby, w której „ja” jest relacją z Tajemnicą.

Prosperi. To, co mówiłeś po południu, sprawiło, że przyszły mi na myśl 
moje dzieci, które nie chcą współdzielić mojego doświadczenia (to samo moż-
na powiedzieć o mężu, żonie, znajomym… mówiąc krótko, o tych, których 
ma się w sercu). Chcę zapytać, do jakiego momentu sięga moja odpowiedzial-
ność wobec nich i co znaczy poszanowanie ich wolności?

Carrón. Moją odpowiedzialnością wobec nich jest moje przeżywanie życia z 
całą intensywnością, a to znaczy, odpowiadanie Chrystusowi, który mnie wzy-
wa. Już wam przytaczałem przy innych okazjach dwa przykłady, które wyjaśniły 
mi tę sprawę raz na zawsze. Jeden dotyczy Maryi. W jaki sposób Maryja przyczy-
niła się do mojego dobra, do mojego przeznaczenia? Mówiąc „tak”. Odpowiada-
jąc „tak” na zwiastowanie Anioła i „wprowadzając” Chrystusa w historię, przy-
czyniła się do mojego dobra. Pozostawiła nietkniętą całą moją wolność podjęcia 
osobistej decyzji wobec Chrystusa. Jak zatem przyczyniła się do mojego dobra? 

93 L. Giussani, L’avvenimento cristiano [Wydarzenie chrześcijańskie], BUR, Mediolan 2003, s. 9. 
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Przeżywając swoją relację z Panem. Drugi znany przykład mamy przed sobą 
w osobie księdza Giussaniego. Co uczynił ksiądz Giussani dla każdego z nas? 
Odpowiedział na łaskę, która została mu dana. Odpowiadał już od seminarium, 
na te intuicje swojego człowieczeństwa, na to drżenie wywołane słowami Giaco-
mo Leopardiego, które odpowiedź mogły znaleźć jedynie w Słowie, które stało 
się ciałem. A odpowiadając na tę łaskę komunikował ją, będąc jej świadkiem: 
współpracował dla naszego ludzkiego spełnienia się, szanując naszą wolność. 
Nie tak, że aby uszanować naszą wolność, nic nie robił. Wręcz przeciwnie, robił 
wszystko, co było w jego mocy, aby żyć, aby żyć wobec nas, ale jednocześnie bez 
oszczędzenia nam choćby na milimetr energii w przekazywaniu siebie, powta-
rzając nam: „przez piętnaście lat patrzyłem i przyjmowałem osoby […] stawiając 
jedynie na absolutną wolność – na absolutną wolność!”94.

Oczywiście, że w przypadku dzieci dzieje się to na pewnej drodze, w wę-
drówce: nie tak samo w wieku ośmiu czy szesnastu lat. Jednakże nasza odpo-
wiedzialność odnosi się do Chrystusa, który nas wzywa, gdyż w ten sposób 
możemy naszym dzieciom dawać świadectwo pewnego sposobu na intensywne 
przeżywanie rzeczywistości, świadectwo, które może być wyzwaniem dla ich 
wolności. Jak zapewne doświadczacie w relacji z waszymi dziećmi, nie istnieje 
jakaś formuła (nawet, gdy sądzicie, że ją macie i tak nie potraficie jej zasto-
sować). Dlaczego? Ponieważ pośrodku jest godność osoby dziecka, jego wiel-
kość. I skoro Tajemnica uniżyła się do tego sposobu, żebrząc o naszą wolność, 
to zastanówcie się czy my możemy postępować inaczej! Nie chce tu wyliczać 
dokładnie wszystkich szczegółów, ale według mnie prawdziwym problemem 
jest nie tyle organizowanie życia młodym ludziom, co przede wszystkim życie 
wobec nich i osądzanie wszystkiego: wiadomości, którą wspólnie zobaczyliśmy 
w telewizji, niepowodzenia i sukcesu szkolnego czy też przeżytego w pracy, 
choroby dziadka, i tak dalej. 

Prosperi. Teraz dwa pytania dotyczące przesunięcia centrum afektywnego 
na „Ty”.

Pierwsze: Carrón powiedział, że „trzeba przesunąć centrum afektywne z 
siebie na «Ty». Ale kiedy tak myślimy o Jezusie? Kiedy od października na-
prawdę tak o Nim pomyśleliśmy?” Ja nawet nie pojmuję tego, co Carrón chce 
powiedzieć. Wydaje mi się, że często myślę o Chrystusie, ale odnoszę wrażenie, 
że tutaj chodzi o jakiś inny poziom, który chciałbym zrozumieć.

Drugie, związane z tym pytanie: Zostało powiedziane, że należy przesunąć 
centrum afektywne z siebie na „Ty”, które działa w rzeczywistości. Czy owo 
„Ty” zbiega się z towarzystwem? A przynajmniej co ma z nim wspólnego? 

94 L. Giussani, Avvenimento di libertà [Wydarzenie wolnosci], Marietti, Genua 2002, s. 10
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Carrón. Naszym dramatem, przyjaciele, jest to, co wyraża pierwsze pyta-
nie: „Ja nawet nie pojmuję tego, co Carrón chce powiedzieć”. Możemy być 
tutaj, przynależeć do Ruchu i nie wiedzieć, co to znaczy. Otóż, oznacza to, 
co wcześniej powiedzieliśmy o chrzcie: „Ja nie jestem już ja, moim imieniem 
jest imię Chrystusa, który jest miłosierdziem”95. A skoro doświadczalnie nie 
wiemy, czym to jest, często sprowadzamy to do towarzystwa. W ten sposób ro-
zumiem również drugie pytanie: „Czy owo «Ty» zbiega się z towarzystwem?”.

Chciałbym wam zatem zaproponować pewien tekst księdza Giussaniego, 
który odpowiada na te pytania w sposób jednoznaczny. Ksiądz Giussani znaj-
duje się w domu Gruppo Adulto, zadedykowano mu pewną piosenkę, po czym 
mówi: „Jest naprawdę bardzo piękna, zarówno jako muzyka, jako śpiew, jako 
ludzkie uczucie przyjaźni, braterstwa i towarzystwa w przygodzie [Giussani roz-
poznaje wszystko: piękno muzyki, przyjaźń, towarzystwo w przygodzie tych, 
którzy przebywają razem]. Wszelako, gdyby można było wyliczać rzeczy tak, 
jak je teraz wyliczyłem i tyle, i gdyby uznać z góry za oczywiste coś innego [czyli 
Chrystusa] – coś, co jest przyjęte i rozpoznane (czy rozumiemy się!), ale z góry 
uznane za oczywiste – a nie byłoby Jego imieniem wywołanym w patetycznym 
dialogu, z chęci bycia usłyszanym, z chęci usłyszenia go; jeśli nie miałby osobo-
wości, od pewnego momentu niezależnej, jeśli nie miałby twarzy, w końcu swo-
jej własnej, z niepowtarzalnymi rysami, również tymi, które On sam stworzył 
jako znak siebie…”96. Ksiądz Giussani niczego nie redukuje, ale przede wszyst-
kim nie redukuje tego, co powinno być Jego znakiem – osobowość, od pewnego 
momentu niezależna, ze swoją własną twarzą, o niepowtarzalnych rysach. 

Jeżeli tego nie zrozumiemy, ponownie redukujemy doniosłość znaku. Dla-
tego ksiądz Giussani mówi o Chrystusie – zawsze! – jako o ostatecznej i nie-
powtarzalnej wyjątkowości: „Jeżeli nie jest On przedmiotem myśli (pamięć), 
wypowiedzianym (błaganie), kontemplowanym ze zdumieniem i smakiem, 
jeżeli nie przekłada się na radość z powodu obecności – «Moje serce jest ra-
dosne, ponieważ Ty żyjesz» – jeśli upływa dzień bez zwrócenia się do Niego 
przez «Ty», lub robi się to jedynie przez pospiesznie powtarzane formuły”97, 
wówczas człowiek może przeżywać wspaniałą przyjaźń z osobami, może mieć 
satysfakcjonującą pracę, ale to mu nie wystarcza. Dalej powtarza to jeszcze 
raz: człowiek może żyć „z całym szacunkiem, z całą pobożnością, z całą wręcz 
możliwą emocjonalnością, a nawet z pewną czułością, jakiej niekiedy można 
doświadczyć… tym jednak, co przeważa jest to, co powinno być jedynie tym-
czasową analogiczną zapowiedzią [bycie razem, towarzystwo]”98.

95  L. Giussani, Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2000, s.183. 
96  L. Giussani, L’attrattiva Gesù [Atrakcyjność Jezusa], BUR, Mediolan 1999, s. 148.
97  jw.
98  Tamże, s. 149.
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Następnie mówi nam: „Uważajmy, bo Jezus wśród nas może być źródłem 
pełnego radości i przyjaźni człowieczeństwa, formalnie nieskazitelnych racji 
i konkretnej pomocy tak formalnej, jak i materialnej, jaką jest gotowy nam 
udzielić […], jednakże mógłby też być zredukowany do «portretu pięknej ko-
biety, który został wyrzeźbiony na jej pomniku nagrobnym»99”. Tym może 
być dla nas Jezus, także wtedy, gdy jesteśmy razem; a zatem jest jasne, że nim 
dowiemy się, co to znaczy, że On ma swoją własną, jednostkową twarz, z nie-
powtarzalnymi rysami. Nie o to chodzi, by Go negować; tym jednak, co prze-
waża jest zredukowanie do znaku [spłycenie].

Tymczasem: „Nie mogę kochać dopóki ten przekaz, pamięć i uwielbie-
nie, posłuszeństwo, stawanie się uczniem i pójście za, i spojrzenie spragnione 
uczenia się oraz wola poświęcenia się aż do śmierci, z jakimi o tobie myślę, na 
ciebie patrzę, za tobą idę…, dopóki to wszystko nie stanie się konkretne, tak 
konkretne, że Ty będziesz, o Panie, Tym, którego kocham: Ty, o Panie, jesteś, 
Tym, którego kocham. «Czegóż bardziej od prawdy pragnie człowiek?» Cóż 
to jest prawda? Człowiek obecny, człowiek który jest: nie może być zatopiony 
lub rozmyty przez pokazywanie się pięknego i radosnego towarzystwa twarzy, 
które powinny być Jego znakiem! Tak się dzieje, jeżeli mówi się «Ty» realnie, z 
całą świadomością «ja»”100.

W czasie pewnej rozmowy z kilkoma nowicjuszami z Gruppo Adulto 
ksiądz Giussani odpowiadał na pytanie czy istnieje jakaś ścisła odpowiedniość 
między Chrystusem a towarzystwem – mówi tam o naszych wspólnotach, o 
naszym Bractwie! – „Odpowiedniość, nie! Relacja typu instrumentalnego, tak! 
Chrystus, aby was wychowywać, używa domu [wspólnoty, małej grupy Brac-
twa], […]. Jednakże pokładanie nadziei w domu [we wspólnocie, w małej 
grupie Bractwa] jest opieraniem się na czymś, co w jednej chwili może się roz-
paść i przygnieść, jeżeli nie podtrzymuje tego Chrystus. Dlatego moja nadzieja 
jest w Chrystusie, nie w domu [we wspólnocie, w małej grupie Bractwa]”101. 
Jednak rozmówcy naciskali dalej: ale, czy bez towarzystwa nie powraca się do 
abstrakcji? I tu zaczął tracić cierpliwość – ja również – „Najbardziej wyraźnym 
porównaniem jest porównanie z sakramentem Eucharystii. W żadnym innym 
przypadku Jezus Chrystus nie staje się tak obecny, jak w konsekrowanym chle-
bie: wprost utożsamia się z nim (po konsekracji «pod postacią chleba obecny 
jest żywy i chwalebny Chrystus», jak głosi formuła Katechizmu). Naszej na-
dziei, jednak, nie pokładamy w «postaci chleba»: ona jest złożona w Tym, 
który stał się realnie obecny «pod postacią chleba», w Jezusie Chrystusie Panu 

99 Tamże, s. 149.
100  Tamże, s. 151-152.
101  L. Giussani, La drammaticità della compagnia [Dramatyczność towarzystwa], w «30Giorni», n. 6, 1994, s. 42.
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naszym. Nasza nadzieja jest w tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem, 
który staje się obecny pod postacią konsekrowanego chleba”102. W Kościele 
Chrystus nie posługuje się żadnym innym narzędziem tak, jak posługuje się 
konsekrowanym chlebem: identyfikuje się z nim. Jednakże moją nadzieją nie 
jest konsekrowany chleb; On staje się obecny wśród nas w konsekrowanej 
hostii i ta konsekrowana hostia – pierwsi chrześcijanie przechowywali ją w 
domu: wyobrażacie sobie, jaka to była siła przywoływania! – ma niesamowitą 
moc pamięci. Ale nie w niej jest moja nadzieja: nadzieję pokładam w Tym, 
który w niej jest. 

Prosperi. W jaki sposób łączy się aspekt metody wspólnotowej z koniecz-
nością pracy osobistej? Powiedziałeś, że fenomen wspólnotowy jest sposobem 
na przekroczenie ryzyka. Tymczasem w moim doświadczeniu, wydaje się zbie-
gać z pewnego rodzaju pełnomocnictwem udzielonym wspólnocie. Jaka jest 
różnica?

Carrón. Różnica jest ta, o której mówił nam wczoraj ksiądz Giussani, nie 
znajduję bardziej syntetycznego wyjaśnienia niż to, które wskazał, to znaczy, 
że wymiar wspólnotowy nie zastępuje wolności – dlatego nie jest przeciwień-
stwem pracy, dokładnie tak, jak mówiliśmy wcześniej o związku między łaską 
a wolnością – ale jest warunkiem, aby ta się potwierdziła. Przywołajmy przy-
kład, podany przez księdza Giussaniego: „Jeśli położę ziarno buku na stole, 
to również po upływie tysiąca lat (zakładając, że wszystko pozostanie tak, jak 
było) nic się nie rozwinie. Jeśli natomiast wezmę to ziarno i posadzę je w 
ziemi, wyrośnie z niego drzewo. Gleba nie zastępuje owej niezniszczalnej ener-
gii, owej nie dającej się wyrazić «osobowości» nasienia: gleba jest warunkiem 
wzrostu nasienia. Wspólnota jest wymiarem i warunkiem, aby ludzkie ziarno 
wydało swój owoc”103.

Jesteśmy razem właśnie po to, aby sobie w tym pomagać. Nie mówimy, 
że aby potwierdzić pojedynczą osobę nie musimy przeżywać razem Rekolek-
cji… Nie, problem polega na tym, że jeśli nasze życie oddamy pod władzę 
wspólnoty, powierzymy wspólnocie lub grupie Bractwa, wówczas upadniemy, 
nie wzrośniemy, nie rozkwitniemy. Wyobraźmy sobie dziewczynę, która idzie 
do szkoły. Warunkiem uczenia się jest to, aby była w klasie z kolegami i na-
uczycielem, ale uczenie się nie jest automatycznym procesem; jeśli nie zacznie 
pracować (ponieważ niczym nie można zastąpić jej wolności), nigdy się nie 
nauczy, czyli nie wzrośnie. Te dwie rzeczy występują razem. 

102  Jw.
103  L. Giussani, Zmysł religijny, op. cit., s. 205.
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Problem w tym, że my często – jak pokazuje to oraz wcześniejsze pytanie 
– przeciwstawiamy pewne rzeczy: łaskę i wolność, ludzkie ja i wspólnotę, 
Chrystusa i towarzystwo. Wszystko przeciwstawiamy. Prawdą jest, że nie 
mogę nigdy oderwać Chrystusa od znaku, ale nie mogę Go też zredukować 
do znaku. Nie mogę być z Nim w relacji inaczej jak poprzez pewną niezależ-
ną twarz, własną, jednostkową, z niepowtarzalnymi rysami. W przeciwnym 
razie redukujemy Chrystusa do naszego bycia razem. A tak czyniąc, spróbuj-
cie wyobrazić sobie dokąd by nas to zaprowadziło, kiedy życie postawi nas 
wobec zła lub śmierci… Jeśli Chrystus nie jest tą twarzą jednostkową, wyjąt-
kową, to jak możemy zaspokoić wszystkie nasze wymogi, jak choćby ten, aby 
coś trwało wiecznie? Czy naszym byciem razem możemy zaspokoić wymóg 
sprawiedliwości, dobra, miłości? Czy jest to możliwe bez osoby Chrystusa 
zmartwychwstałego?

Prosperi. Ostatnia grupa pytań dotyczy znaczenia pójścia za.
Pierwsze: Aby być gotowym na odrodzenie nie wystarcza wsparcie jakiegoś 

towarzystwa. W jaki sposób osądza to intensywność naszych relacji w Brac-
twie?

Drugie: Czy możesz lepiej wyjaśnić, co znaczy pójście za charyzmatem? 
Ponieważ łatwo jest tworzyć sobie wyobrażenia tego. Jak zweryfikować, czy 
rzeczywiście idzie się za, czy ma się tylko takie intencje?

Ostatnie: Kiedy pójście za, względem autorytetu, jest wolne? 

Carrón. Jaki jest cel Bractwa?
1) Celem Bractwa jest ruch
W czasie pewnego Spotkania pytań, podczas Rekolekcji Bractwa, ksiądz 

Giussani mówił: „Myślę, że ktoś spotykając ruch Komunia i Wyzwolenie do-
strzega, że […] jest to sposób, w jaki Bóg wezwał każdego z nas do życia wiarą 
[…]. Bractwo jest zatem czymś właściwym dla osoby, która bardziej dojrzale 
zaczęła rozumieć [właśnie to:], że znaczeniem jej życia jest życie wiarą w Ko-
ściele i w Chrystusie. […] Dlatego łączy się z innymi, którzy tak samo dojrzale 
odczuwają tę sprawę, aby pomagać sobie wzajemnie w sposób uprzywilejo-
wany, wyjątkowy, jako […] skuteczny, płodny, wychowawczy znak tego, jak 
następnie przeżywać całe życie wspólnoty. […] Bractwo ma na celu Ruch, to 
znaczy dojrzewanie naszego serca, dojrzewanie naszej podmiotowości w wie-
rze, czyli w człowieczeństwie, w swoim człowieczeństwie. […] Bractwo jest 
doświadczeniem Ruchu, który staje się środowiskiem życiowym, zmierzają-
cym do ogarnięcia całego życia. […] Pierwszą konsekwencją Bractwa, jest więc 
to, aby każdy, kto w nim uczestniczy bardziej odczuwał odpowiedzialność za 
Ruch. […] Nie znaczy to, że wszyscy muszą uczestniczyć w diakonii albo też 
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angażować się w taką czy inną sprawę w Ruchu. Mówię, że wszyscy musimy 
przede wszystkim żyć zgodnie z podstawowymi cechami, założeniami Ruchu 
[…], biorąc za punkt wyjścia każdą możliwą sytuację: chorobę, wiadomość 
w dzienniku, zamieszanie czy radość kogoś innego […]. Praktykowanie życia 
Bractwa jest pewnym bodźcem misyjnym, bodźcem do głoszenia sobie, aby 
następnie głosić innym to, czego – jak się wydaje – nikt nie dostrzega […], 
wielką niesprawiedliwością świata jest to, że „Przyszedł do swoich, a swoi tego 
nie dostrzegli, kołatał do swojego domu, a swoi mu nie otworzyli”104.

2) Bractwo jest jedno
„Pojedyncze struktury, w których to rozległe towarzystwo się gromadzi 

[…] są grupami, w których żyje jedno Bractwo. Bractwo jest jedno [jedno 
jedyne]; tak zostało uznane w oficjalnym dokumencie […] Stolicy Apostol-
skiej”105.

„Z tej racji Stolica Apostolska zatwierdziła nie pojedyncze grupy Bractwa, 
[...] ale «to» Bractwo Komunia i Wyzwolenie, ponieważ «to» Bractwo Ko-
munia i Wyzwolenie jest doświadczeniem przynależności do Pana […], którą 
chcemy głęboko, na wskroś przeżywać”106.

Jednoczymy się więc z wolnego wyboru, aby żyć doświadczeniem ruchu 
Komunia i Wyzwolenie, ponieważ nie idziemy za ludźmi (Tizio, Caio, Sem-
pronio) [Tizio, Caio, Sempronio, Mevio, Filone i Calpurnio to imiona sześciu 
hipotetycznych osób, używane w języku włoskim dla określenia jakiejkolwiek 
osoby, wskazywanej jako przykład. Wyjaśnienie tłum.], ale za doświadczeniem, 
które rozpoznał i uznał Kościół. „Celem małej grupy Bractwa jest ostatecznie 
przywoływanie nas do prawdy, że Chrystus jest wszystkim […], rozpoznawa-
nie Tego, który jest pośród nas, oraz pomaganie nam w życiu tą świadomością 
żyć […], aż stanie się to czymś zwyczajnym, stałym. [...] Życie grupy Bractwa 
wypływa z tego przywoływania i z przykładu, który staje się widoczny […]. 
Doświadczenie Bractwa ma swoje narzędzia: naczelnym jest nauczanie [życia] 
ruchu, [...] przychodzące z Centrum, ponieważ to jest doświadczenie, któ-
re chcemy do końca zgłębić; […] przede wszystkim są to rzeczy, które sobie 
mówimy [w czasie corocznych Rekolekcji i dni skupienia]: z którymi trzeba 
się porównywać. Następnie jest praca pojedynczej grupy. To jednak jest jako 
ostatnie, ponieważ pojedyncza grupa nie jest źródłem kryterium: kryterium 
jest dawane przez pójście za normami i dyrektywami, które pochodzą z życia 
Ruchu w jego głównym, centralnym nauczaniu, ze wskazaniami pochodzący-

104  L. Giussani, L’opera del movimento. La Fraternità di Comunione e Liberazione [Dzieło ruchu. Bractwo 
Komunia i Wyzwolenie], San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2002, s. 215.138.167.144.216.
105  L. Giussani, «Il miracolo della Compagnia», w CL-Litterae Communionis, n. 10, październik 1992, s. 3. 
106  L. Giussani, L’opera del movimento. La Fraternità di Comunione e Liberazione [Dzieło ruchu. Bractwo 
Komunia i Wyzwolenie], op. cit. s. 169-170.
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mi Z Diakonii centralnej (która jest jedynym organem autorytatywnym […] 
uznawanym przez Statut [Bractwa])”107 i od tego, kto jej przewodniczy.

Przyjrzyjmy się wspólnie, jak ksiądz Giussani, z jego genialną dyskrecją, 
ujmuje życie i funkcjonowanie małych grup Bractwa: „Bractwo przyjmuje 
pewną regułę […] po pierwsze: wspólna modlitwa; po drugie: posłuszeństwo 
względem Centrum Bractwa, pójście za; po trzecie: fundusz wspólny; po 
czwarte: współpraca w tworzeniu dzieła, to znaczy Ruchu, wszelkiego rodzaju 
służba dla Ruchu”108.

3) Fundusz wspólny jest jeden
Chciałbym pogłębić temat funduszu wspólnego: na podstawie tego, co 

powiedziałem dotąd potrafimy zrozumieć, że również fundusz wspólny jest je-
den i Bractwo zawsze myślało o nim i proponowało go w następujący sposób 
(przedstawię to szczegółowo nie tylko dla nowych osób, ale dla wszystkich). 
Chodzi o:

- zobowiązanie osobiste;
- systematyczne, comiesięczne (zasada ta wyniknęła z koncepcji, że fundusz 

wspólny może być częścią pensji i może zwracać uwagę na sposób używania 
dóbr; ubóstwo); 

- określenie kwoty, która jest dowolna. Ksiądz Giussani mówił: „Udział w 
funduszu wspólnym jest obowiązkowy i wolny: obowiązkowy, ponieważ każdy 
musi w nim uczestniczyć; wolny, absolutnie wolny, jeżeli chodzi o kwotę”109.

Dlatego deklarujcie kwotę z całkowitą wolnością: nie jest ważne czy ktoś 
da jedno euro, gdyż nie może dać więcej, mówię to szczególnie do osób, które 
powiadomiły nas o problemach związanych z pracą, oraz do emerytów, którzy 
do nas pisali lub telefonowali. Przeczytam wam jeden list, jako przykład: „Z 
wielką przykrością muszę was powiadomić, że w 2010 roku jestem zmuszo-
na zmniejszyć comiesięczną kwotę przekazywaną na fundusz wspólny. Przez 
ostatnie trzynaście lat, odkąd zmarł mój mąż, starałam się zawsze wypełniać 
podjęte zobowiązanie, bez zmniejszania kwoty, pomimo utrzymywania i 
kształcenia trójki dzieci. Teraz niestety dość poważna choroba nie pozwala mi 
na podjęcie pracy i żyję z emerytury, którą otrzymuję po mężu. Mogę was 
jednak zapewnić, że chociaż zmniejsza się kwota, podwaja się przywiązanie i 
świadomość Bractwa, jak i tego, że Bractwo jest sposobem, jaki Pan mi dał, 
abym doświadczyła, że rzeczywistość jest drogą i Jego znakiem”.

To zobowiązanie, poprzedza wszelkie inne, szczególne inicjatywy: podej-
mowane na rzecz własnej wspólnoty, różnego rodzaju działania charytatywne, 

107  Tamże, s. 216.
108  Tamże, s. 205.
109  Tamże, s. 115.
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misyjne i inne. Fundusz wspólny Bractwa jest po to, aby budować wspólne 
dzieło, jakim jest Ruch i to – jak nas uczono – jest znacznie bardziej chwałą 
Boga niż jakiekolwiek inne – choć słuszne – wspieranie osób czy jakichś szcze-
gólnych dzieł. Chodzi o wychowywanie nas i otwieranie, przede wszystkim na 
to osą, z jakim kryterium podejmujemy wszystkie sprawy.

Weryfikacją prawdy zobowiązania, jakie w sposób wolny, możemy podjąć 
dla wspierania innych inicjatyw jest fakt, czy to zobowiązania sprawia, że bar-
dziej kochamy i poważniej traktujemy fundusz wspólny Bractwa (bogactwem 
jakiejś inicjatywy i dzieła, jest to, że owa inicjatywa, ze swej strony, powinna 
nas bardziej otwierać na jedyne dzieło); w przeciwnym razie, osądza się według 
sympatii lub instynktu. 

Dlatego proszę was, abyście zweryfikowali, czy i w jaki sposób aż do dzisiaj, 
wasze zobowiązanie wobec funduszu wspólnego jest podejmowane zgodnie z 
tymi kryteriami.

Kończąc, odczytam telegram, jaki wysłaliśmy Ojcu Świętemu: „Wasza 
Świątobliwość! „Czyż człowiek, będąc starcem, może się na nowo narodzić?”, 
to pytanie Nikodema stało się tytułem dorocznych Rekolekcji Bractwa Co-
munione e Liberazione, w których w Rimini wzięło udział 26 000 osób i kilka 
tysięcy z 74 krajów w łączności satelitarnej. Chrystus zmartwychwstały jako 
jedyny jest w stanie odrodzić ludzkie ja, w jego nowym sposobie patrzenia, 
osądzania i traktowania rzeczywistości. On staje się współczesnym nam w Ko-
ściele, aby zbawić całego człowieka, tu i teraz, i aby zaspokoić nieskończony 
wymóg sprawiedliwości, jaki jest w każdym sercu ludzkim. Echo tego usły-
szeliśmy w liście Waszej Świątobliwości do katolików w Irlandii. Zachowując 
w pamięci księdza Giussaniego, który uczynił nam bliską osobę Jezusa, odna-
wiamy nasze pójście za charyzmatem, który w pięć lat od jego odejścia nadal 
nas rodzi w ciągłym przekonaniu, że Chrystus nie przyszedł na świat, aby 
zastąpić nas w ludzkiej pracy, ale aby przywołać każdego z nas do prawdziwej 
religijności. Oczekując na moment, kiedy staniemy blisko przy Ojcu Świętym 
w dniu 16 maja, jako dzieci w obliczu ojca, tak bardzo ludzkiego, który płacze 
z powodu ran zadawanych ciału Chrystusa, jak to widzieliśmy na Malcie, z 
Rimini zanosimy modlitwy za osobę Waszej Świątobliwości, zadziwiającego 
świadka nowego człowieka, zrodzonego z Ducha Świętego, który słowami i 
gestami pokazuje nam ścisły związek wiary z wymogami życia, tzn. ludzkiej 
korzyści płynącej z wydarzenia chrześcijańskiego, zdolnego do przezwycięże-
nia pęknięcia między wiedzą i wiarą. Błagając Matkę Bożą, abyśmy zawsze, jak 
Jan i Andrzej, byli „przyklejeni” do Chrystusa, wraz ze wszystkimi naszymi 
wspólnotami, rozsianymi po świecie wypowiadamy nasze: dziękujemy, Wasza 
Świątobliwość!”.
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MSZA ŚWIĘTA

Homilia kS. SteFano alBeRto

„Ja daję im życie wieczne” (J 10, 28). Jestem pewien, że w tych dniach 
dla każdego z nas te słowa – życie wieczne – które zazwyczaj przeżywamy 
ogólnikowo, jakby we mgle, z jakąś ogólnikową nadzieją, jak coś poza nami, 
poza życiem, nabrały kształtu i konsystencji. Jeśli bowiem jest prawdą, że tymi 
słowami Chrystus wskazuje na dobre przeznaczenie, od którego nikt z nas nie 
może się oderwać, chyba że na skutek jakiegoś krnąbrnego buntu, to przecież 
prawdą jest – jak zawsze przywoływał nam ksiądz Giussani i jak to w tych 
dniach intensywnie objawiło się na naszych oczach – że życie wieczne nie za-
czyna się gdzieś poza, ale tu i teraz, w doświadczeniu teraźniejszości Chrystusa, 
który każdego dnia, w każdej chwili porusza nasze poznanie i naszą wolność.

Ostatnim słowem, które zamyka te Rekolekcje jest słowo „Ojciec”: „Ojciec 
mój jest większy od wszystkich”. Nikt nie zdoła wyrwać nas z ręki Ojca. Aby 
jednak ta siła, ta radykalność przynależności każdego z nas – choć krucha i na-
znaczona grzechem – była konkretna, trzeba, aby wypływała z ostatnich słów 
Chrystusa: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Ta jedność między Ojcem i Chrystu-
sem jest rzeczywistością osobową: Duch Święty, Duch naszego chrztu – jak 
nam przypomniał ksiądz Julián – dzięki któremu „już nie ja żyję, ale Ty, o 
Chryste żyjesz we mnie”. To właśnie Duch Święty, który poprzez charyzmat 
przybiera postać historyczną, przekonującą, wzruszającą, poruszającą i wstrzą-
sającą życie.

Powrócimy do naszych domów, podejmiemy codzienne życie zanurzone 
w przygodę Kościoła, zanurzone w życiu tego Kraju, tak pięknego i tak umę-
czonego przez siły, które nie pragną pokoju i dobra wspólnego. Podejmiemy 
codzienność świadomi naszej wielkiej odpowiedzialności, z pogodą ducha, 
pewni tego ojcostwa, tego uścisku, z którego nikt nie potrafi nas wyrwać, i 
gotowi, aby zdać sprawę z tego wobec wszystkich, przez ofiarę z naszego życia, 
przez nadzieję, pogodę ducha i pewność, że w charyzmacie Chrystus nas ob-
darza i nieustannie odradza.
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OTRZYMANE TELEGRAMY

Drogi Księże Juliánie,
pragnę także w tym roku przesłać wszystkim przyjaciołom z Bractwa Co-

munione e Liberazione, zgromadzonym w Rimini na Rekolekcjach moje 
pozdrowienia i wyrazy bliskości przez modlitwę, w tym ważnym momencie 
naszej historii.

Życzę, aby piękno i nowość, jakie widzę tu u nas w Brazylii, mogło rozsze-
rzyć się na cały ruch jako łaska, która rozkwita nieoczekiwanie, jako dar.

Od czasów Gioventu Studentesca ksiądz Giussani spoglądał na Brazylię z 
uwagą, jako na miejsce, w którym poza Włochami mogły się skonkretyzować 
powszechne wymiary naszego doświadczenia. I obietnica Pana wypełnia się 
tak niespodziewanie, że zdumiewa nas i zachwyca. Jestem wzruszony, kiedy 
słucham Cleuzę Zerbini, która mi dziękuje za „tak”, jakie wraz z wieloma in-
nymi przyjaciółmi wypowiadaliśmy przez te wszystkie lata. W czasie ostatnie-
go spotkania z kapłanami w styczniu, powtórzyła to ze wzruszającą wdzięczno-
ścią: „Bez was nie byłoby także nas”. To jest logika ciągłości życia, połączona z 
godną podziwu logiką Pana, który jest „nowym początkiem”.

Wzruszony tym, czego Pan dokonuje dzisiaj pośród nas, przesyłam wam 
wraz z modlitwą moje pozdrowienie.

JE ks. bp Filippo Santoro
Biskup Petropolis

Drodzy przyjaciele, 
my wszyscy, jedni dla drugich, jesteśmy żywym świadectwem, że można 

się na nowo narodzić, że można ze zdumieniem uczestniczyć w odnowieniu 
się rozumu i serca, w taki sposób, aby życie dzień po dniu, w różnorodnych 
okolicznościach i sytuacjach, stawało się okazją do przeżywania przemiany i do 
dawania o tym w pogodny sposób świadectwa wobec innych ludzi.

Wy wszyscy, którzy jesteście w Rimini – a ja niestety w tym roku nie mogę 
być – wiecie, że to wszystko jest możliwe dzięki spotkaniu z księdzem Giussa-
nim i jego charyzmatem, do wierności któremu zostaliśmy wezwani, pomimo 
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naszych ograniczeń i przeciwności naszego życia. W przemianie naszego życia 
potwierdza się, w cielesny sposób, potęga zmartwychwstałego Pana.

Z moim błogosławieństwem.

JE ks. bp Luigi Negri
Biskup San Marino - Montefeltro 

Rekolekcje Bractwa

68



WYSŁANE TELEGRAMY

Jego Świątobliwość
Benedykt XVI

Wasza Świątobliwość! „Czyż człowiek, będąc starcem, może się na nowo 
narodzić?”, to pytanie Nikodema stało się tytułem dorocznych Rekolekcji 
Bractwa Comunione e Liberazione, w których w Rimini wzięło udział 26 000 
osób i kilka tysięcy z 74 krajów w łączności satelitarnej. Chrystus zmartwych-
wstały jako jedyny jest w stanie odrodzić ludzkie ja, w jego nowym sposobie 
patrzenia, osądzania i traktowania rzeczywistości. On staje się współczesnym 
nam w Kościele, aby zbawić całego człowieka, tu i teraz, i aby zaspokoić nie-
skończony wymóg sprawiedliwości, jaki jest w każdym sercu ludzkim. Echo 
tego usłyszeliśmy w liście Waszej Świątobliwości do katolików w Irlandii. 
Zachowując w pamięci księdza Giussaniego, który uczynił nam bliską osobę 
Jezusa, odnawiamy nasze pójście za charyzmatem, który w pięć lat od jego 
odejścia nadal nas rodzi w ciągłym przekonaniu, że Chrystus nie przyszedł na 
świat, aby zastąpić nas w ludzkiej pracy, ale aby przywołać każdego z nas do 
prawdziwej religijności. Oczekując na moment, kiedy staniemy blisko przy 
Ojcu Świętym w dniu 16 maja, jako dzieci w obliczu ojca, tak bardzo ludzkie-
go, który płacze z powodu ran zadawanych ciału Chrystusa, jak to widzieliśmy 
na Malcie, z Rimini zanosimy modlitwy za osobę Waszej Świątobliwości, za-
dziwiającego świadka nowego człowieka, zrodzonego z Ducha Świętego, który 
słowami i gestami pokazuje nam ścisły związek wiary z wymogami życia, tzn. 
ludzkiej korzyści płynącej z wydarzenia chrześcijańskiego, zdolnego do prze-
zwyciężenia pęknięcia między wiedzą i wiarą. Błagając matkę Bożą, abyśmy 
zawsze, jak Jan i Andrzej, byli „przyklejeni” do Chrystusa, wraz ze wszystkimi 
naszymi wspólnotami, rozsianymi po świecie wypowiadamy nasze: dziękuje-
my, Wasza Świątobliwość!

Ks. Julián Carrón

JE ks. kard. Tarcisio Bertone
Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości

Czcigodny Księże Kardynale, orędzie przesłane w imieniu Jego Świątobli-
wości do 26 000 członków Bractwa Comunione e Liberazione, obecnych w 
Rimini na Rekolekcjach, i wielu innych, z 74 krajów, łączących się z nami dro-
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gą satelitarną, uobecniło macierzyństwo Kościoła, dzięki któremu spotykamy 
osobę Jezusa. Dzięki niemu staliśmy się pewniejsi, że pójście za charyzmatem 
księdza Giussaniego jest dla nas drogą do utożsamienia się z tajemnicą Chry-
stusa zmartwychwstałego, początkiem nowego stworzenia. Niech Matka Bożą 
czuwa nad wielką odpowiedzialnością całkowitego oddania się Benedyktowi 
XVI w tym momencie historii.

Ks. Julián Carrón

JE ks. kard. Angelo Bagnasco
Przewodniczący Episkopatu Włoch

Czcigodny Księże Kardynale, Rekolekcje Bractwa Comunione e Liberazio-
ne, w których wzięło udział 26 000 osób obecnych w Rimini, wraz z wieloma 
tysiącami innych, z 74 krajów, łączących się z nami drogą satelitarną, pozwo-
liły nam na zamyślenie się nad pytaniem z Ewangelii: „Czyż człowiek, będąc 
starcem, może się na nowo narodzić?”. Pewność, że „tylko w komunii Kościoła 
spotykamy osobę Jezusa Chrystusa” (Benedykt XVI), w którym Duch czyni 
z nas nowe stworzenie, pozwala nam na nowo, w codziennej rzeczywistości, 
podjąć drogę kroczenia za charyzmatem księdza Giussaniego, z pragnieniem 
świadczenia, że Chrystus jako jedyny jest w stanie odpowiedzieć na wymogi 
serca i wprawić w ruch życie.

Maryja niechaj zawsze pozwala doświadczyć pewności swej opieki.
Ks. Julián Carrón 

JE ks. kard. Stanisław Ryłko
Przewodniczący Rady ds. Świeckich

Drogi Księże Kardynale, w czasie Rekolekcji Bractwa Comunione e Li-
berazione, w których uczestniczyło 26  000 osób, wraz z tysiącami innych, 
łączących się drogą satelitarną, doświadczyliśmy, że Chrystus jest jedynym, 
zdolnym adekwatnie odpowiedzieć na pytanie Nikodema: „Czyż człowiek, 
będąc starcem, może się na nowo narodzić?”. W duchu posłuszeństwa Ojcu 
Świętemu i w podążaniu za charyzmatem księdza Giussaniego, który w piątą 
rocznicę śmierci nie przestaje nas rodzić w wierze, kontynuujemy życie jako 
wierni świeccy, by zaświadczać, że nowe stworzenie, które rodzi się z chrztu 
świętego, przeżywa w Kościele doświadczenie teraźniejszości Chrystusa, który 
zbawia całego człowieka. 

Ks. Julián Carrón
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SZTUKA W NASZYM TOWARZYSTWIE 
Pod redakcją Sandro Chierici

(Przewodnik do przeźroczach wybranych ze zbiorów Historii sztuki, towarzyszących słuchaniu muzyki 
klasycznej przy wchodzeniu i wychodzeniu)

Przeźrocza zostały wzięte z cyklu fresków Michała Anioła Buonarotti z Ka-
plicy Sykstyńskiej w Watykanie. Cykl rozpoczyna się od części centralnej skle-
pienia (są to sceny Stworzenia i historia prarodziców), w pendentywie i u pod-
stawy sklepienia (prorocy i Sybilla), w lunecie sklepienia w górnej części ścian 
bocznych (przodkowie Chrystusa), a na ścianie zachodniej (Sąd Ostateczny).

Przeźrocza były projektowane w następującej kolejności:
Stworzenie Adama; Stworzenie Ewy; Grzech pierworodny; Wypędzenie z 

raju; Upojenie Noe; Potop; Prorok Zachariasz; Sybilla Delficka; Prorok Joel; 
Prorok Izajasz; Sybilla Erytrejska; Sybilla Rumuna; Prorok Ezechiel; Konasz; 
Maria albo żona Jakuba; Sąd Ostateczny, całość; Grupa aniołów; Otchłań 
piekła; Wskrzeszenie umarłych; Przybycie wybranych; Grupa męczenników; 
Wybrani: grupa zwana „kościołem”; Wybrani: grupa zwana Dyzma; Święci u 
boku Chrystusa; prawa luneta sklepienia: aniołowie z krzyżem i koroną cier-
niową; lewa luneta sklepienia: aniołowie ze słupem i trzciną; Chrystus Sędzia 
i Dziewica.

Sztuka w naszym towarzystwie
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