Mediolan, 22 czerwca 2003
Drodzy Przyjaciele,
po pielgrzymce do Loreto, posta Matki Chrystusowej odegra!a rol", któr$
obecnie pojmuj" jako bardzo rozstrzygaj$c$, wyja&niaj$c$ dla charyzmatu, który
Ko&ció! uzna! za pocz$tek naszej drogi.
Przesy!am wam tekst z pewnymi moimi przemy&leniami, prosz$c was pokornie,
aby&cie ka)dego dnia b!agali Ducha *wi"tego, by – jak pierwszym aposto!om udziela! i nam koniecznej pomocy.
Zapewniam was, i) b"d" stara! si" towarzyszy wszelkim pytaniom,
w$tpliwo&ciom czy niepewno&ciom, aby nasze serca pozosta!y wierne.

Dziewico Matko, Córo Swego Syna,
Pokorna a ponad wszystko wywy szona,
Ostojo wiekuistej rady.
1) Hymn do Dziewicy Maryi Dantego !$czy si" z wywy)szeniem istnienia, z
najwy)szym napi"ciem &wiadomo&ci cz!owieka, która w obliczu
„rzeczywisto&ci” odkrywa, i) nie rodzi si" sama z siebie, lecz uczyniona jest
przez jaki& nieuchronny ar (focus): istotnie, rzeczywisto& jest stworzona.
Oto rozgrywa si" najwy)szy dramat Bytu, który cz!owieka prosi, by zosta! przez
niego uznany. To jest dramat wolno&ci, jaki musi prze)ywa ludzkie ja: zgoda na
fakt, )e „ja” musi by nieustannie wywy)szane przez odradzaj$c$ si" ci$gle na
nowo rzeczywisto& , przez odnowienie stworzenia, które w osobie Maryi z
powodu Niesko9czono&ci doznaje wzruszenia. Posta Matki Bo)ej stanowi o
kszta!cie osobowo&ci chrze&cija9skiej.
Podstawow$ zasad$ chrze&cija9stwa jest wolno& , która jest jedynym
wyt!umaczeniem niesko9czono&ci cz!owieka. T" za& niesko9czono& odkrywa
si" w do&wiadczanej przez cz!owieka sko9czono&ci.
Wolno& cz!owieka jest zbawieniem cz!owieka. Ale uwaga, zbawieniem jest
Tajemnica Boga, który udziela si" cz!owiekowi. Matka Bo)a uszanowa!a w pe!ni
wolno& Boga, ona ocali!a wolno& ; okaza!a pos!usze9stwo Bogu, poniewa)
uszanowa!a wolno& : nie przeciwstawi!a Jemu swojej drogi. W tym wyra)a si"
pierwsze objawienie Boga.
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Najwy)szy Byt „wspó!udziela si"”, aby jak najpe!niej objawi siebie, Byt jest w
stanie dotkn$ tego wszystkiego, co Go otacza i przez co wszystko zosta!o
stworzone, i w!a&nie w tym jego ca!kowitym udzielaniu si" nast"puje i realizuje
si" owo wspó!dzielenie, które dosi"ga ciebie. Z tego powodu dziewictwo –
„Dziewica Matka” – uto)samia si" z natur$ realnego bytu w formule pe!ni jego
objawienia si". Dziewictwo jest realnym bytem. „Dziewica Matka”: dziewica,
poniewa) odwieczna. „W twym !onie mi!o& zap!on"!a &wiatu/, w jej )arze, w
wiecznym pokoju...”. „W jej )arze...”: kim jest ów poeta, który si"ga po tak
konkretne okre&lenie? To przecie) z odwiecznego Dziewictwa rodzi si"
dziewiczo& macierzy9stwa. I tak „Dziewica Matka” pokazuje odwieczny
sposób, w jaki Bóg udziela Swoj$ natur". Dziewica przychodzi przed matk$:
dziewictwo przynale)y do natury Bytu, stanowi splendor Bytu; matka jest
narz"dziem u)ytym przez Byt, aby móg! on udzieli siebie.
Dziewica: nie istnieje nic bardziej ostatecznego i definitywnego, wzbudzonego
przez Boga, Stwórc" wszystkiego, ni) dziewictwo – pi"kn$ rzecz$ b"dzie
si"gni"cie do odpowiednich na ten temat fragmentów z Ksi"gi Wyj&cia,
Powtórzonego Prawa, Syracydesa czy Izajasza. Pierwszym pu!apem warto&ci
ludzkiego ja, stworzenia, jakiejkolwiek rzeczy stworzonej, jest absolutnie
dziewictwo. Pierwsz$ charakterystyczn$ cech$, przez któr$ Byt si" udziela, jest
dziewictwo. Jest ono poj"ciem absolutnej czysto&ci, której absolutnie zawrotn$
konsekwencj$ jest macierzy9stwo. Dziewiczo& nosi znamiona macierzy9stwa,
jest matk$ stworzenia. I tak macierzy9stwo jest dziewictwem. Tu tkwi istota
rzeczy wyra)ona i osi$gni"ta przez Byt: doskona!o& , której najja&niejszym
punktem jest dziewictwo, ciep!o dziewictwa, bogactwo macierzy9stwa.
Matka Bo)a jest dla nas konieczn$ drog$ dla nawi$zania bliskiej wi"zi z
Chrystusem. Ona jest tym narz"dziem, jakiego u)y! Bóg, aby wej& do
cz!owieczego serca. Dante za& jest najwi"kszym poet$ ludzkiego rodu: on
uprawia teologi" Maryjn$, jakiej nikt nie uprawia!. A my, albo czujemy jak te
pierwsze trzy wersety Dantego rozbrzmiewaj$ w sercu, albo stan$ si" one
kamieniem, który przygniecie. Tajemnic$, od której pochodzi stworzenie, przez
któr$ jest podtrzymywane i w której si" wype!ni, jest Matka Bo)a. „Dziewico
Matko, Córo Swego Syna”: wers ten oznacza pe!ni" znaczenia stworzenia jako
czego&, co mo)e zosta zaakceptowane przez cz!owieka, czyli co& podarowanego
cz!owiekowi. W ten sposób w !onie Maryi ukaza! si" Duch stwórca, Duch w
ca!ej swej oczywisto&ci.
Ostojo wiekuistej rady: oto s!owo, które okre&la natur" rzeczy, które istniej$; w
swym ostatecznym kszta!cie jest ono wyrazem stwórczej pot"gi Boga. S!owo
„ostoja” nie sprawia zablokowania wolno&ci Maryi, poniewa) s!owo to jest
podpowiedzi$, która przychodzi od tego, który jest Wieczny, a które potwierdza
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dzie!o Bo)e. St$d te) pierwsza cz"& hymnu Dantego jest zachwytem nad
wieczno&ci$, jej pochwa!$. I to jest w!a&nie to, co nale)y na nowo rozpali w
naszej duszy i w duszach wierz$cych: mi!o& do Chrystusa, do Chrystusa, który
jest wiekuist$ rad$. Wszystko przynale)y do wieczno&ci. Ostoja wiekuistej rady:
to jest ów ostateczny – pierwotny i ostateczny – zamys! stworzenia. To jest
w!a&nie owa wiekuista rada: to jest co&, co wibruje i to nazywa si" wieczno&ci$.
Reflektuj$c nad listem Ojca *wi"tego z okazji dwudziestolecia uznania Bractwa,
rozja&ni!a mi si" pewna sprawa: Duch *wi"ty jest opatrzno&ciowym
uobecnieniem si" owej „ostoi wiekuistej rady”: On to w!a&nie jest owym &ci&le
okre&lonym punktem stworzenia Ducha, geniuszu Boga.
„Rada” – s!owo to jest percepcj$ niesko9czonego, niedosi"g!ego i nie do
pokonania wymiaru Ducha *wi"tego. To objawia racj", która uzasadnia metod"
Wcielenia. Bez tego przej&cia nie sposób poj$ kim jest Matka Chrystusa.
Cz!owiekowi wszystko to jawi si" jako najdoskonalsza metoda wolno&ci Boga:
wolno& Boga jest niesko9czon$ pot"g$, która utrwala – ustanawia – swoim
spojrzeniem dzie!o Ducha: Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita –
Przyb%d& Duchu (wi)ty, nawied& umys*y twoich wiernych...
Te rzeczy nale)y odczytywa tak)e z pokor$, poniewa) Bóg przeznacza ci" do
wieczno&ci, czyni ci" wiecznym, poniewa) przeznacza ci", aby& zrozumia! kim
ty jeste&, to za& dokonuje si" w nieograniczonym wymiarze czasu.
2) Osoba, osobowe „ty” jest miejscem b"d$cym r"kojmi$ szlachetno&ci
stwórczej, w ci$g!ej &wiadomo&ci (wci$) przewy)szaj$cej sam$ siebie) wielkiej
obietnicy, która dominuje wszelkie dzia!anie Ducha *wi"tego: Bóg stwarza
cz!owieka i wdziera si" si!$ w pragnienie, jest niesko9czonym pragnieniem, które
dla nas jest jakby ogniem nie maj$cego ko9ca dynamizmu wobec Dród!a, które
jest tymczasowe. Bóg jest wymiarem zaw!adni"tego pragnienia, b"d$c Bogiem
staje si" miar$ pragnienia. Tylko licz$c si" z obecno&ci$ Boga cz!owiek
u&wiadamia sobie, )e to, co nosi w sobie, jest niewyczerpanym Dród!em.
To za& oznacza, )e Duch wzbudza w cz!owieku s!owo, plan, które go okre&la. A
s!owo to zbiega si" z pot")n$ moc$ misyjn$, czyli oznacza powrót na zagony
w!asnej ziemi jako prowokuj$ce wyzwanie.
3) Wszechstronne zaanga)owanie osoby rodzi „jedno& ”, czyni „jednym
jedynym” co&, co w przeciwnym razie by!oby tylko odblaskowym &wiat!em:
ostateczna i wieczna formu!a kochaj$cej Tajemnicy, zawrotna dramatyczno& , z
jak$ „ty” rzuca si" – z g!"bin wszystkich rzeczy – w obj"cia wszech&wiata.

4

4) W ten sposób mi!o& staje si" formu!$ uczestnicz$c$ w czym&, co by!oby tylko
niezwykle krótk$ chwil$.
Spiritus est Deus – Duch jest Bogiem, ale Duch Bo)y jest mi!o&ci$: Deus
charitas est (istot$ Trójcy *wi"tej jest wzajemna mi!o& trzech Osób). Istot$
Bytu jest mi!o& , to jest wielkie objawienie. St$d te) ca!e prawo moralne jest w
pe!ni okre&lone przez poj"cie mi!o&ci mi!osiernej [charitas].
5) Owa mi!osierna mi!o& ja&nieje zatem jako jedyna forma moralno&ci, która
jawi si" jako ekstaza nadziei, jako niewyczerpana nadzieja. „Jeste& nadziei
o)ywczym zdrojem”.
Nadzieja wnika w oczy jak &wiat!o i jak )ar w serce tego Bytu, który wyznacza
nagrod" za ludzkie oczekiwanie: nie jest to zap!ata za to, )e „ja” jest dobre, ale za
to, )e )yje ekstaz$ nadziei.
Nadzieja jest ow$ )yw$ i radosn$ formu!$, a w swym porywie i w swej czysto&ci
tre&ci podsuwa obraz ca!ej ludzko&ci: mi!osierna mi!o& jako forma moralno&ci.
Jak wówczas, w spotkaniu Jezusa z bogatym m!odzie9cem: „IdD, sprzedaj
wszystko, co masz i pójdD za Mn$”, wobec s!ów, które by!y form$ moralno&ci,
m!odzieniec nie wykaza! si" wystarczaj$c$ si!$ i nie poszed! za Nim.
Wszystko to, co si" wydarza, jest !ask$, a pe!nia !aski jest w owym Ty, w którym
dokonuje si" spe!nienie.
6) W sercu cz!owieka, od mi!osierdzia a) po przebaczenie i przez bogactwo bez
dna, rado& skupia si" jak &wiat!o, które nie zna granic, które zabezpiecza
intensywno& dobroci stwórczej.
7) Ludzka „muzyka” jest scen$, na której to wszystko si" wydarza: a Tajemnica
staje si" ludem cz!owieczym i „chórem” Niesko9czono&ci. W ten sposób
dokonuje si" patos chrze&cija9skiej osobowo&ci: wstajemy rano, aby pój& na
Msz" &wi"t$, aby podda si" leczeniu, by pój& do pracy, dla dzieci... wstajemy
rano, aby w nas samych eksplodowa! fakt Chrystusa!
Lyczenia dla was, dla waszych rodzin i dla waszych wspólnot.

Ks. Luigi Giussani

