
 
 

ybory europejskie zmuszają nas do poszerzenia spojrzenia, do spoglądania poza horyzont 

pojedynczych narodów, niezależnie od tego, jak wewnętrzne wydarzenia poszczególnych 

krajów UE są zajmujące i dotykają bardziej bezpośrednio życia każdego z nas. 

 

W przeszłości istniały pewne współdzielone pewności, z którymi wszyscy w jakiś sposób się 

identyfikowali. Dzisiaj już tak nie jest. Przeżywamy zupełnie nową fazę historii, charakteryzującą się 

coraz bardziej widocznym osłabieniem zainteresowania rzeczywistością, a w wielu przypadkach 

paraliżującą biernością. Codzienne doświadczenie naznaczone jest powracającymi pytaniami: jak 

współdzielić życie z kimś, kto się od nas różni? Po co zakładać rodzinę, wchodzić w trwałe relacje? Jak 

wychowywać dzieci? Jaki sens ma angażowanie się na rzecz wspólnego dobra? 

 

Wiele osób jest zdezorientowanych i zadaje sobie pytanie, jak przezwyciężyć tę egzystencjalną 

niepewność, zabijającą nadzieję i blokującą zdolność spotkania, dialogu i inicjatywy na wszystkich 

płaszczyznach. 

 

Od czego możemy zacząć na nowo? 

Jest jeden element wspólny nam wszystkim: pomimo lęków i niepewności ludzkie serce nie potrafi 

poddać się całkowicie. „Możemy to dostrzec w najróżniejszych usiłowaniach, nieraz bezładnych, ale 

przez to nie mniej dramatycznych i w pewien sposób szczerych, jakie współcześni Europejczycy 

podejmują, by osiągnąć tę pełnię, której nie mogą nie pragnąć” (J. Carrón). 

A więc spróbujmy spojrzeć na niektóre z tych usiłowań, by wydobyć z nich sugestie w celu 

stawienia czoła sytuacji, w której się znajdujemy. Jedynie z doświadczenia dokonującej się przemiany 

mogą wyłonić się wskazówki na przyszłość. 
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Niektóre z tych historii zostały obszernie opowiedziane na łamach kwietniowego numeru 

miesięcznika „Tracce” (zob. „Ślady” 2/1019), poświęconego wyborom europejskim. 

 

# WE WŁOSZECH jedno z centrów kultury organizuje cykl spotkań poświęconych Europie, zapraszając 

na nie znanego ekonomistę, by zabrał głos. Podczas kolacji organizatorzy zadają mu kilka pytań 

dotyczących polityki. Na co on: „Nie ma nadziei, Włosi skończyli w otchłani, zbankrutujemy”. Trudno 

jest podjąć jakiś dialog, ponieważ szybko ucina każdą dyskusję. Po przyjściu na spotkanie ekonomista 

widzi salę pełną ludzi; przede wszystkim widzi ludzi naprawdę zainteresowanych, którzy zadają 

pytania, i to budzi jego entuzjazm do podjęcia dialogu. Na zakończenie wieczoru mówi 

organizatorom: „Czy widzieliście, że nie byłem takim pesymistą jak na kolacji?”. Ta publiczność, tak 

dziwnie uważna i zaciekawiona, zakwestionowała jego niezachwianą pewność. 

 

# W HOLANDII pewna muzułmańska mama, poszukująca szkoły dla córki cierpiącej na poważną 

chorobę, która wymaga szczególnej uważności, pyta, czy może ją zapisać do nowo powstałej 

katolickiej szkoły. Kiedy dyrektor zadaje jej pytanie, dlaczego właśnie tu – do szkoły małej i 

niewystarczająco wyposażonej pod względem tego rodzaju wymagań – ona mu odpowiada: 

„Zrozumiałam, że tutaj moja córka może być kochana”. Kilka miesięcy później, gdy w Radzie Miejskiej 

toczy się dyskusja na temat tego, czy finansować szkołę, muzułmańska mama jest razem z innymi 

rodzicami – stając przed politykami, którzy „nigdy dotąd nie widzieli takiej mobilizacji” – by prosić o 

to, by to miejsce mogło istnieć, ponieważ jest dobrem dla wszystkich. 

 

# NA LITWIE pewna organizacja pożytku publicznego zaczyna zajmować się sierotami i zagrożonymi 

rodzinami. Skomplikowana rzeczywistość w kraju, gdzie modelem, jeszcze przed wejściem do UE, był 

sowiecki internat, państwowy sierociniec. Dzięki swojej pracy oraz podjęciu dialogu z politykami 

organizacja pomogła w stworzeniu nowych praw dotyczących opieki zastępczej, opieki społecznej, 

wsparcia rodzin znajdujących się w trudnym położeniu. „Przyczyniła się do zmiany mentalności” – 

mówią w Ministerstwie Polityki Społecznej. Metoda? „Kiedy spotykamy ludzi w trudnej sytuacji, nie 

wychodzimy od analizowania problemów, ale poszukujemy ich pozytywnych zasobów. Relacji, 

uzdolnień, pragnień. Ludzie nie zdają sobie sprawy z pozytywności obecnej w ich życiu. Jeśli 

pokazujesz im ją, zmieniają postawę i próbują zacząć na nowo”. 

 

# W HISZPANII w obliczu kryzysu gospodarczego grupa rodzin z małej gminy postanawia pomóc tym, 

którym nie udaje się dotrwać do końca miesiąca, zbierając produkty żywnościowe i zanosząc je w 

dwie osoby do ich domów. W ten sposób nie tylko wychodzi się naprzeciw potrzebie materialnej, ale 

tworzą się uczuciowe i przyjacielskie więzi między rodzinami. Materialna potrzeba, która potencjalnie 
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mogła być okazją do przemocy, staje się szansą na zacieśnienie więzi między sąsiadami. Urząd Gminy 

dostrzega to i przyznaje im lokal, by ułatwić i poszerzyć ich działalność. 

 

Co spotkały wszystkie te osoby, by zmienić postawę wobec rzeczywistości, przezwyciężając lęki i 

zamknięcie? 

 

Czy nie jest może prawdą, że bardziej niż znalezienia tysiąca rozwiązań na codzienne problemy, 

wszyscy potrzebujemy czegoś, co zmieni nasze spojrzenie, co pozwoli nam na nowo zakosztować 

smaku życia, rozbudzając chęć działania? 

 

Wspominając początek swojego nauczania w liceum Bercheta w Mediolanie w połowie lat 50., ksiądz 

Giussani zauważał: „Nie weszliśmy do szkoły, usiłując sformułować jakiś alternatywny projekt dla 

szkoły. Weszliśmy tam ze świadomością zanoszenia Tego, co czyni życie ludzkim, a poszukiwanie 

prawdy autentycznym”. 

 

Nie potrzebujemy przede wszystkim entej teorii politycznej ani też nowej strategii organizacyjnej, ale 

spotkania życia; życia mającego siłę na nowo otworzyć nas na nadzieję, na nowo rozpalić w nas 

zainteresowanie życiem naszym i naszych rodzin, przyjaciół, kolegów, współobywateli, aż po zgodę 

na to, by zostać sprowokowanym przez mające odbyć się w maju wybory. 

 

Współdzieląc niepokoje i problemy wszystkich, papież Franciszek zaprasza nas do urzeczywistniania 

„społecznej przyjaźni” poprzez dialog i spotkanie, w którym każdy zaoferowałby wkład własnego 

doświadczenia w życie wspólne. 

 

Dlatego spoglądamy na wybory europejskie jako na wielką okazję, przede wszystkich do 

weryfikacji, i zadajemy sobie pytania: 

 W jaki sposób doświadczenie, którym żyję, wzbudza moją pasję do wspólnego dobra? 

 Jaki wkład wnoszę w życie społeczne i polityczne w miejscu, w którym mieszkam? 

 Gdzie dostrzegam, że fundamentalne wartości Europy są na nowo wcielane we 

współdzielonym doświadczeniu? 

 Jakie poruszenie wzbudziły we mnie i jaką inicjatywę sugerują mi najbliższe wybory? 

 Jakimi kryteriami kieruję się w kwestii treści kampanii wyborczej oraz wyboru, jakiego 

dokonam podczas głosowania? 


