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 Mediolan, 1 listopada 2012 

 
Drodzy Przyjaciele, 
 

 w!a"nie wróci!em z Synodu Biskupów i pragn# podzieli$ si# z wami najbardziej 
decyduj%cymi aspektami tego, czego tam do"wiadczy!em, by by!y one wskazówk% w naszej 
drodze.  
 
 Jak wiecie, tematem synodu by!a „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary 
chrze"cija&skiej”. Punktem wyj"cia by!o stwierdzenie, którego prawda dzi" dostrzegana jest 
przez wszystkich: 'e wiara nie jest ju' oczywistym za!o'eniem. Ta sytuacja nie dotyczy tylko 
osobistego do"wiadczenia wiary, ma konsekwencje równie' w 'yciu pa&stw: urodzajne ziemie 
mog% sta$ si# niego"cinn% pustyni%. Widzimy dzisiaj niema!o znaków takiego „pustynnienia”: 
alarmuj%ca sytuacja w kwestii wychowania, kryzys ekonomiczny, zamieszanie w polityce, brak 
zaufania, przemoc w relacjach, stan zapalny w 'yciu spo!ecznym… By$ mo'e najbardziej 
znacz%cym sygna!em takiego pustynnienia jest niezdolno"$ dostrze'enia punktu, od którego 
mog!aby zacz%$ si# poprawa, a dotyczy to nawet najbardziej przenikliwych obserwatorów, 
zawsze gotowych do wytykania, czego brakuje, ale niezdolnych do dania wskazówki, jak zacz%$ 
od nowa.  
 W takim kontek"cie wzruszaj%ce jest widzie$, jak instytucja taka jak Ko"ció!, z 
dwoma tysi%cami lat historii za sob%, jest jeszcze na tyle wolna, by zaanga'owa$ si# w dyskusj#. 
Faktycznie, jedn% z rzeczy, jakie najcz#"ciej wybrzmiewa!y w auli synodalnej by!o wezwanie do 
konieczno"ci nawrócenia. Wszyscy byli"my "wiadomi, 'e po to, by pustynia na nowo zakwit!a, 
nie wystarczy zmieni$ strategii czy poprawi$ planów duszpasterskich. Potrzeba prawdziwego 
nawrócenia osobistego i ca!ego Ko"cio!a. By!a tam "wiadomo"$, 'e bez nawrócenia nie ma 
mowy o nowej ewangelizacji. Po prostu dlatego, 'e równie' my, cz!onkowie Ko"cio!a, 
do"wiadczamy tego os!abienia wiary, które doprowadzi!o do dzisiejszej sytuacji. Nie bez 
powodu Ojciec (wi#ty og!osi! Rok Wiary: zrobi! to w!a"nie po to, by pomóc nam odkry$ na 
nowo dar i pi#kno wiary.  
 

 Gdzie jest wi#c punkt, od którego mo'emy zacz%$ od nowa? 
 

 Ju' pierwszego dnia Synodu Papie' zada! podstawowe pytanie: „Bóg przemówi!, 
naprawd# prze!ama! wielk% cisz#, ukaza! si#, ale jak mo'emy pozwoli$ tej prawdzie dotrze$ do 
dzisiejszego cz!owieka, by to go ocala!o?” (8 pa)dziernika 2012).  
 I jasno pokaza! odpowied): „my nie mo'emy tworzy$ Ko"cio!a, mo'emy tylko 
pokazywa$, co utworzy! On. Ko"ció! nie zaczyna si# od naszego «dzia!ania», ale od «dzia!ania» 
i «mówienia» Boga. Dlatego Aposto!owie nie powiedzieli po kilku spotkaniach: teraz chcemy 
stworzy$ Ko"ció!, i nie postanowili stworzy$ dla niego odpowiedniej konstytucji. Nie, modlili 
si#, i oczekiwali na modlitwie, bo wiedzieli, 'e tylko Bóg mo'e utworzy$ swój Ko"ció!, 'e Bóg 
jest pierwszym dzia!aj%cym: je"li Bóg nie dzia!a, nasze sprawy pozostaj% wy!%cznie naszymi 
sprawami i s% niewystarczaj%ce; tylko Bóg mo'e za"wiadczy$, 'e sam mówi i 'e przemówi!”. 
 
 Nasz wk!ad mo'e wpasowa$ si# w dynamik# rozpocz#t% przez samego Boga poprzez 
Jego Ducha. „Tylko fakt, 'e Bóg nas poprzedza, sprawia, 'e mo'emy i"$, wspó!dzia!a$, a zawsze 
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jest to wspó!dzia!aniem, a nie tylko i wy!%cznie nasz% decyzj%. Dlatego wa'ne jest, by wiedzie$ 
zawsze, 'e pierwsze s!owo, prawdziwa inicjatywa, prawdziwe dzia!anie, przychodzi od Boga, i 
tylko w!%czaj%c si# w t# Bosk% inicjatyw#, tylko b!agaj%c o t# Bosk% inicjatyw#, mo'emy i my 
sta$ si# – z Nim i w Nim – ewangelizatorami. Bóg jest pocz%tkiem zawsze” (Benedykt XVI, 8 
pa)dziernika 2012). Tylko ten, kto pozwoli si# pochwyci$ Bogu, który sta! si# nam bliski w 
Chrystusie, b#dzie móg! podj%$ wyzwanie nowej ewangelizacji. „Prawdziwymi bohaterami 
nowej ewangelizacji s% "wi#ci” (Benedykt XVI, 28 pa)dziernika 2012). 
  
 S!ysz%c wezwanie do nawrócenia, które wybrzmiewa!o w auli synodalnej, nie mog!em 
nie przywo!a$ w pami#ci wezwania, z którym zwróci! si# do nas wiele lat temu w Viterbo ksi%dz 
Giussani, prosz%c nas, by"my „odkryli na nowo prawd# naszego powo!ania i naszego 
zaanga'owania”. Poniewa' my tak'e, mówi!, jeste"my w niebezpiecze&stwie „sprowadzania 
naszego zaanga'owania do teorii metody socjopedagogicznej, do aktywizmu wynikaj%cego z 
politycznej obrony tej metody, zamiast na nowo potwierdza$ i proponowa$ cz!owiekowi, 
naszemu bratu, fakt 'ycia”. Ksi%dz Giussani pyta!: „A na czym si# opiera fakt 'ycia? Gdzie jest 
'ycie? *yciem jeste" Ty”. A jednak nam tak cz#sto taka postawa wydaje si# za ma!o konkretna, 
nie wp!ywaj%ca na histori#, wydaje si# jakim" „wyborem religijnym”. Faktycznie, mówi! dalej 
ksi%dz Giussani, „dla wielu z nas to, 'e zbawieniem jest Jezus Chrystus, i 'e wyzwolenie 
ludzkiego 'ycia, tutaj i na tamtym "wiecie, wi%'e si# wci%' ze spotkaniem z Nim, sta!o si# 
wezwaniem «duchowym». A konkret jest gdzie indziej: w zaanga'owaniu w zwi%zki zawodowe, 
w promowaniu pewnych praw, w organizowaniu, wi#c te' w zebraniach, tyle 'e takich, które nie 
wyra'aj% potrzeby 'ycia, s% u"mierceniem 'ycia, ci#'arem i danin% p!acon% za przynale'no"$, 
której wci%' nie rozumiemy”. I konkludowa!: „Odzyskanie prawdy naszej metody, by na nowo 
zacz#!o si# w nas 'ycie, pomi#dzy nami, tam, gdzie jeste"my, musi si# zaczyna$ od punktu 
pocz%tkowego. Musimy wróci$ do "wiadomo"ci pocz%tku ca!ego tego dynamizmu”.  
 
 A jaki by! pocz%tek?  
 
 „Ruch narodzi! si# z dostrze'enia imponuj%cej obecno"ci, która wnosi!a w 'ycie 
prowokacj# obietnicy, za któr% mo'na by!o i"$. Ale potem powierzyli"my trwanie tego pocz%tku 
przemówieniom i inicjatywom, zebraniom i rzeczom do zrobienia. Nie powierzyli"my go 
naszemu 'yciu, i dlatego pocz%tek bardzo wcze"nie przesta! by$ prawd% dawan% nam osobi"cie i 
sta! si# pretekstem dla stowarzyszenia, dla czego", na co mo'na by!o zrzuci$ odpowiedzialno"$ 
za w!asn% prac# i od czego mo'na by!o '%da$ rozwi%zywania problemów. To, co mia!o by$ 
przyj#ciem prowokacji, a wi#c 'ywym pój"ciem za ni%, sta!o si# pos!usze&stwem wobec 
organizacji”.  
  
 By"my mogli dawa$ naszym braciom, ludziom, fakt 'ycia, musi w ka'dym z nas 
dojrze$ taka samo"wiadomo"$ naszej pocz%tkowej zale'no"ci, by"my mogli odradza$ si# 
w ka'dym mroku; konieczne jest, by"my byli tak bardzo porwani przez wydarzenie Chrystusa, 
by pami#$ o Nim zapanowa!a w naszych dniach, poniewa' nigdy nie jestem tak bardzo sob% 
samym jak wtedy, gdy Ty, Chryste, wydarzasz mi si# i wdzierasz si# w moje 'ycie ze swoj% 
obecno"ci%. Dzi#ki temu b#dziemy mogli prze'ywa$ 'ycie jako powo!anie, gdzie „ka'da rzecz, 
ka'da relacja, ka'da rado"$, jak równie' ka'da trudno"$, znajduje swoj% ostateczn% racj# w byciu 
okazj% do relacji z Niesko&czono"ci%, g!osem Boga, który nieustannie wzywa i zaprasza do tego, 
by"my podnie"li wzrok, odkrywali w przylgni#ciu do Niego ostateczne spe!nienie naszego 
cz!owiecze&stwa” (Benedykt XVI).  
 
 Aby nasze 'ycie mog!o si# przemieni$, trzeba gotowo"ci do nawrócenia, to znaczy do 
pój"cia za Nim, tak, jak zach#ca! nas ksi%dz Giussani: „Pój"cie za kim" jest pragnieniem 
prze'ycia na nowo do!wiadczenia osoby, która ci# sprowokowa!a i prowokuje swoj% obecno"ci% 
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w 'yciu wspólnoty, jest pragnieniem udzia!u w 'yciu tej osoby, w które wprowadza ci# kto" 
Inny, i to w!a"nie temu Innemu si# po"wi#casz, do Niego d%'ysz, do Niego chcesz przylgn%$ 
poprzez t# drog#”.  
 
 Tylko cz!owiek gotowy do pój"cia za mistrzem, w próbie prze'ycia jego 
do"wiadczenia, b#dzie móg! wnie"$ warto"ciowy wk!ad w nasz% sytuacj#. „Takimi s% te' ci, 
którzy podejmuj% now% ewangelizacj#: ludzie, którzy do"wiadczyli uzdrowienia przez Boga, 
przez Jezusa Chrystusa. Cechuje ich rado"$ serca, mówi%ca wraz z psalmist%: «Pan uczyni! nam 
wielkie rzeczy i rado"$ nas ogarn#!a» (Ps 125,3)” (Benedykt XVI, 28 pa)dziernika 2012). Tylko 
staj%c si# „nowymi stworzeniami” b#dziemy mogli ukazywa$ pi#kno 'ycia prze'ywanego w 
wierze, a w naszym 'yciu codziennym b#dzie widoczna nowo"$, jaka nas spotka!a, poprzez 
odmienne prze'ywanie tego, co prze'ywaj% wszyscy, pracy i czasu wolnego, poprzez to, jak 
inaczej u'ywamy rozumu i wolno"ci, stawiamy czo!a okoliczno"ciom, 'yciu i "mierci, 
odpowiadamy na potrzeby naszych braci i uczestniczymy w 'yciu publicznym.  
 
 W tym czasie, w obliczu tego, co dzieje si# w naszym Ruchu, cz#sto przychodzi mi do 
g!owy do"wiadczenie narodu Izraela. Mam nadziej#, 'e nie wydarzy si# nam to, co wydarzy!o 
si# im: gdy nie chcieli s!ucha$ wezwa& proroków, zostali wygnani ze swojej ziemi. Dopiero 
wtedy, gdy utracili wszystko, zrozumieli, w czym tkwi ich prawdziwa konsystencja. Izrael 
upokorzy! si# i sta! si# obecno"ci%, która potrafi!a "wiadczy$ o swoim Panu, w wolno"ci od 
'%dania jakiejkolwiek w!adzy, od uto'samiania w!asnego bezpiecze&stwa z posiadaniem i z 
ludzkim sukcesem. Poprzez surowo"$ tego do"wiadczenia wygnania, Bóg oczy"ci! swój lud i 
pozwoli! mu rozb!ysn%$ w"ród innych.  

 
 Przypominaj%c, 'e „chrze"cijanin nie jest przywi%zany do niczego poza Jezusem” 
(ksi%dz Giussani), pomagajmy sobie i"$ naprzód z pami#ci% o Nim, pos!uszni g!osowi 
Tajemnicy, która wzywa nas poprzez tego wielkiego "wiadka, jakim jest Benedykt XVI. Je"li 
oszcz#dziliby"my sobie tego, co jest „jedyn%” prac% 'ycia, nie wype!niliby"my zadania, jakim 
jest "wiadectwo, dla którego Pan wzbudzi! w Ko"ciele charyzmat Ruchu: a wzbudza on wci%' 
ciekawo"$ i zainteresowanie, co mog!em zobaczy$ równie' na Synodzie.  
  
 Je"li z prostot% za tym pójdziemy – jak wielu z was wci%' nam pokazuje – nie 
stracimy najlepszej rzeczy, która pragnie wkroczy$ w nasze dni: ksi%dz Giussani zawsze 
przypomina!: „Ta obietnica trwa w ka'dej bitwie – cho$ toczy si# bitwa, poprzez ca!e 'ycie, 
które mo'e by$ walk% i trudem – mo'emy wchodzi$ coraz bardziej w to Ty; poniewa' «Ty» 
mówi si# do kogo" obecnego: «Ty jeste" moj% si!% i pie"ni%»”.  
  
 
 Pozdrawiam Was serdecznie  
 

  ksi%dz Julián Carrón 


