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Dobry wieczór wszystkim, chcemy rozpocząć od modlitwy, prosząc Maryję o szczególną pomoc 

dla wielu naszych chorujących przyjaciół i bliskich. Powierzamy jej także drogich zmarłych 

spośród nas i naszych rodzin. 

Zdrowaś Mario ... 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.. 

Przyjdź Duchu Święty... 

 

Tego wieczoru zdecydowaliśmy, by spróbować tego połączenia [internetowego] każdy ze swojego 

domu. Podkreślam, że jest to próba... stąd musimy być otwarci na wszystkie niespodzianki jakie 

mogą się przydarzyć, ale mam nadzieję, że uda się bez problemów. Stąd życzymy sobie, aby każdy 

zdołał połączyć się, by móc uczestniczyć w spotkaniu.   

 

W pracy Szkoły Wspólnoty mamy nieoczekiwany element, jakim jest koronawirus, który zakradł 

się na drogę, którą idziemy, zatytułowaną: „ Trwanie wydarzenia w historii”. Ten nieoczekiwany 

fakt jest wyzwaniem dla wszystkich, by zweryfikować to trwanie wydarzenia chrześcijańskiego w 

obliczu wyzwań życia. Nie w kategoriach dyskursów, ale w kategoriach doświadczenia. 

Trwanie wydarzenia. 

Stąd wszyscy stanęliśmy w obliczu kwestii: czy wydarzenie trwa w historii? W obliczu, której 

żyjemy? Gdzie widzimy, jak się wydarza? 

Rozpocznę od sprawy podjętej przez księdza Ezio podczas Diakonii Lombardii, gdzie podjął  temat 

trwania tego wydarzenia między nami, w podejmowanych kwestiach. Księże Ezio, proszę. 

 

Don Ezio: Rozdział, nad którym pracujemy, dopiero co wspomniany, dotyczący Kościoła, naszego 

towarzystwa, mówi z wielką prostotą o jego wartości: nasze towarzystwo jest obliczem Chrystusa, 

jest manifestowaniem się Chrystusa, jest miejscem, w którym spotykamy Chrystusa. U źródeł tego 

towarzystwa, była o tym mowa w pierwszym rozdziale, jest wydarzenie. „Przynależność do 

towarzystwa rodzi się z wydarzenia”. Jakie pojawiały się we mnie pytania? Przede wszystkim jest 

wiele piękna, które widzę w naszych wspólnotach, grupkach Bractwa, na Szkole Wspólnoty wraz z 

trudnościami, które wielokrotnie rodzą się z tej idei, niewypowiedzianej a obecnej. Jedność wzrasta 

i pogłębia się, ale trzeba usystematyzować serię kwestii, problemów czy trudności. Przychodzi ktoś 

nowy, przygarniamy go, albo nie przygarniamy, zdarzają się napięte relacje, które można poprawić, 

niektóre związki są trudne, zdarzają się wybuchowe charaktery, myślę, że każdy z nas jest w stanie 



dopisać coś do tej listy. Jest pokusa, że systematyzując relacje (pracując nad nimi) między nami 

może rozbłysnąć wydarzenie Chrystusa. Często przywołujesz nas, że metoda zawsze jest ta sama – 

taka jak na początku, nigdy się nie zmienia, ale pokusa zmiany metody jest bardzo silna. Dlaczego? 

Ponieważ na początku jest fascynacja pięknem Chrystusa, którego spotykasz w twarzach 

towarzystwa, w Ruchu. A potem robimy krok w tył, kierujemy się porządkiem, regułą, naszym 

systematyzowaniem. Tak jakbyśmy wierzyli, że początkowe piękno może się narodzić w równowadze 

wytworzonej przez nas, przez nasze umiejętności systematyzowania relacji, rzeczy. Moje pytanie jest 

takie: dlaczego upadamy? Dlaczego zmieniamy metodę? Dlaczego robimy krok w tył? Co 

przeszkadza nam trwać w postawie z początku? Czy to jest kwestia moralności? Czy to jest kwestia 

braku uwagi? Dlaczego upadamy i przechodzimy od  wydarzenia do organizacji? 

 

Julián Carrón: Wydaje mi się, że ta kwestia pojawiła się zanim pojawił się koronawirus, ale 

podejmuje temat, który jest interesujący dla wszystkich, w jakimkolwiek znajdują się momencie 

życia, stawia temat, który wydaje mi się decydujący ponieważ jest przejściem między pierwszym a 

drugim rozdziałem, tzn. jak mówił ks. Ezio; „wydarzenie rodzi zafascynowanie, a potem wraz z 

upływem czasu, ta fascynacja odchodzi na bok i pojawia się usystematyzowanie. Wychodzenie od 

pierwotnego wydarzenia nie ostaje się, więc chcemy to swoimi siłami usystematyzować.  To 

prowadzi do tego, że musimy dokonywać rozrachunku. Tak jak widzimy w przejściu między 

pierwszym a drugim rozdziałem, wobec wyzwań jakim musimy stawić czoła. Dlatego też kwestia 

jaką podejmuje ks. Ezio wydaje mi się decydująca, ponieważ my nawet wtedy, kiedy chcemy coś 

uporządkować, to co zostało zrodzone przez tę początkową jedność, musimy zweryfikować, czy w 

oparciu o swoje próby jesteśmy w stanie to wytworzyć? I wielokrotnie widzimy, że tak nie jest. 

Dlatego też: gdzie widzimy wydarzające się zafascynowanie? Którego nie jesteśmy 

usystematyzować naszymi próbami? Jesteśmy w stanie zobaczyć czy zostanie czy nie? Francesco, 

gdzie to widziałeś? 

 

Francesco: Dobry wieczór. Pracując nad tekstem Szkoły Wspólnoty zdałem sobie sprawę, że w 

ciągu dnia często przypominałem sobie zdanie: „Towarzystwo wierzących jest dla ludzi skutecznym 

znakiem zbawienia dokonanego przez Chrystusa, jest sakramentem zabawienia świata”. To zdanie 

było dla mnie prowokacją, ponieważ nie pozwala się oszukiwać: albo zbawienie jest częścią mojego 

doświadczenia w sposób bardzo konkretny albo nie. Nie ma żadnego teoretycznego wyjaśnienia, 

które jest w stanie wytrzymać. Po drugie dotyka tematyki szczególnie mi drogiej. Kilka miesięcy 

temu okres CLU się dla mnie zakończył i „towarzystwo wierzących” się zmieniło, wyostrzając 

potrzebę odkrycia prawdziwej afirmacji Giussaniego. O tym chciałem opowiedzieć co odkryłem. 

Jednego ranka otrzymałem dwie pozytywne i nieoczekiwane wiadomości dotyczące pracy. Potem 



poszedłem do mojego biura i zacząłem pracę bez zaangażowania, raczej z pewną awersją i 

wrogością, tak jakby wygrało zamknięcie wobec rzeczy. W tym stanie zadzwoniła do mnie 

narzeczona. Odpowiedziałem z wielkim obrzydzeniem, przyłapany, że „nie mam w rękach” nic. A 

potem wielki ból, że nie jestem w stanie być sobą wobec siebie samego, ani wobec osoby tak bardzo 

ukochanej, tak bardzo upragnionej. 

Kiedy odłożyłem telefon pierwsza myśl jaka się pojawiła była taka, że problemem może być relacja 

z nią, że muszę uporządkować relację z nią; ale trwało to sekundę, było to zbyt oczywiste i wynikało 

z rozmowy telefonicznej, że nie mam żadnego narzędzia w rękach by to jakoś rozwiązać. I tu, wobec 

pytania: „a więc co zbawia?” wybuchła cała jego prowokacja. To zdanie, które wcześniej 

cytowałem: „towarzystwo wierzących jest (naprawdę) skutecznym znakiem zbawienia dokonanego 

przez Chrystusa dla człowieka”? Tego wieczoru moja droga przyjaciółka, z którą współdzieliłem 

lata w CLU zaprosiła mnie na kolację do swojego mieszkania. Poszedłem, z moją raną i z 

prowokacją ze Szkoły Wspólnoty. Kolacja była bardzo prosta, dużo podczas niej myślałem: jak może 

to być zbawieniem Chrystusa dla ludzi? Nie mając zbyt wielu zasobów i wielkich dyskursów do 

wypowiedzenia, byłem tam i patrzyłem. Podczas wieczoru, tak prostego, wyszedł na wierzch mój 

ostateczny opór wobec bycia zbawionym przez kogoś innego niż ja sam. Zobaczyłem to natychmiast, 

gdy skończyła się kolacja, a moja przyjaciółka zapytała mnie co słychać. Zacząłem odpowiadać, jak 

powinno być, z moim dyskursem, dochodząc do mojego zranienia. Chciałem przeskoczyć to 

przejście zamieniając wydarzenie moim rozumowaniem. I jeszcze, im bardziej to czyniłem, postawa 

mojej przyjaciółki stawała się bardziej autorytatywna; nawet jeśli nic nie mówiła i mnie słuchała, 

fakt, że być może, tam, przed moimi oczyma było przywołanie by nie oszukiwać swojego serca, by 

nie zadowalać się swoimi myślami. Tak, iż w pewnym momencie, również z obrzydzeniem, musiałem 

się zatrzymać by powiedzieć: wydaje mi się, że się oszukuję. Pierwszym zaskoczeniem było, iż 

wypowiadając to, czyli wyrażając, iż jeszcze potrzebuję być pochwyconym, po raz pierwszy tego 

wieczoru uśmiechnąłem się, odczuwając, jakby spadł ze mnie jakiś ciężar. W końcu  zacząłem 

oddychać. Po całym dniu uciekania od siebie, wobec niej wydarzył się pierwszy cud: możliwość 

trwania wewnątrz mojej potrzeby bycia pochwyconym przez Chrystusa (a nie przez siebie), bez 

uciekania lub szukania innych dróg swoimi siłami. Jej obecność przemieniła się z utrapienia w gest 

czułości wobec mnie, nie przez jej czułość, więcej, ale przez czułość, która przechodziła przez nią. 

Wobec mojej przyjaciółki, widząc siebie tak wyzwolonym, przyszedł mi na myśl pewien szczegół: 

opowiadając o moim popołudniu, o trudnościach i o zranieniu, spontanicznie powiedziałem, że 

przez całe popołudnie byłem sam. Ale to nie była prawda, ponieważ w pracy był obecny także inny 

chłopak, z którym dzielę biuro. W tym szczególe, tak bardzo banalnym, stało się jasne, że nie ze 

wszystkimi relacje lub przebywanie w tym samym pokoju jest towarzystwem, które zbawia. W 

rzeczywistości autorytatywność, która była obecna w mojej przyjaciółce nie była jej, ale była 



doświadczeniem wcześniejszych lat, codziennością na uniwersytecie, pozwalającą mi doświadczyć 

tego wieczoru, to co chciał powiedzieć Giussani. 

 

Julián Carrón: To jest ważne, abyśmy zdali sobie sprawę, gdy nie dajemy rady usystematyzować 

relacji nawet z osobami ukochanymi. Wyobrażamy sobie resztę. Natomiast kiedy się wydarza, jako 

wydarzenie nie mamy potrzeby by zamienić go na inne rodzaje rozumowania. Po prostu poddajemy 

się faktowi bycia zdobytym przez Chrystusa. A to oznacza, jak mówi Francesco, że nie wszystkie 

relacje są w stanie nas pochwycić, nie mają tej samej możliwości by pochwycić, jak mówi – nie 

mają „autorytatywności” – mówi. Dlatego też musimy wyjść od przeżywanego doświadczenia, by 

zobaczyć gdzie się wydarza. Gloria, gdzie widziałaś jak się wydarza? 

 

Gloria: Cześć. Uderzyło mnie, jak bardzo pierwszy i drugi rozdział Szkoły Wspólnoty są ze sobą 

połączone. Poruszyło mnie zdanie: „Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?”. Zdumiało mnie – 

ponieważ słysząc je wielokrotnie – zdałam sobie sprawę, że żyję towarzystwem z taką świadomością. 

To pozostało w środku. W drugim rozdziale dalej czytamy: „Ten człowiek uzdalnia moje życie do 

bycia w towarzystwie […] biorąc mnie i umieszczając w swoim wnętrzu, asymilując mnie do swojej 

osobowości i czyniąc mnie członkiem swojego ciała za sprawą działania swojego Ducha”. Jakiś 

miesiąc temu jedliśmy kolację z księdzem Pigi Banna i Diakonią. Nie znałam wcześniej księdza Pigi 

i bardzo mnie poruszył, bo w absolutnej normalności tej kolacji mogłam zobaczyć kogoś, kto jest 

całkowicie przeniknięty Chrystusem. Zdałam sobie sprawę, że jego obecność natychmiast zrodziła 

jedność między nami: zero formalności, zero obcości: mogłam zobaczyć to, o czym mówi Szkoła 

Wspólnoty, o związku między Wydarzeniem, że kiedy ktoś jest zdobyty przez Chrystusa rodzi wokół 

realną komunię (wspólnotę), dzięki czemu wszyscy mogą być wdzięczni za to, co się wydarza. Innym 

aspektem, który bardzo mnie prowokuje, jest moja grupka Bractwa: jesteśmy razem od 30 lat. W 

ostatnich latach zmarły spośród nas dwie osoby, ta okoliczność pozwoliła odkryć głębokie 

znaczenie przyjaźni, zobaczenie całej naszej przynaglającej potrzeby, która zmienia relację między 

nami, szczególnie zobaczenie, że jesteśmy darem – jeden dla drugiego. Myślałam nad twoim 

przynagleniem, o którym piszesz w liście mówiąc o dziewictwie, które dla mnie zawsze było czymś 

trudnym do zrozumienia. Powoli zaczynam przeczuwać, że dziewictwo jest prawdziwą postawą w 

przeżywania towarzystwa, ponieważ odkrywasz, że jest ci dane, więc uczestniczysz w wydarzeniu i 

towarzystwie, zamiast martwić się jej zarządzaniem, nawet jako odpowiedzialna za wspólnotę, czy 

też będąc dyrektorem szkoły. Mogę uczestniczyć w pięknie danym mi zupełnie darmowo. Myślę, że 

wystarczy tego strzec i to wystarczy, nie trzeba niczego więcej robić. 

 

Julián Carrón: Zawsze mnie zdumiewa, jak opowiadacie o waszych doświadczeniach, o tym co 



wychodzi na jaw, co czytamy w tekście Szkoły Wspólnoty ks. Giussaniego. Te teksty stają się 

jeszcze bardziej wartościowe. Tak jak mówił Francesco, nie wszystkie relacje są w stanie zrodzić tę 

jedność, która budzi z usiłowań usystematyzowania. Teraz ty mówisz, że to co słyszałaś tysiąc razy, 

teraz cię uderza –  „dlaczego mnie prześladujesz?” – widzisz to towarzystwo mające świadomość, o 

której mówiłaś. A więc, gdzie widziałaś? W pewnym momencie cytujesz, że ks. Pigi, fakt, iż on tam 

był natychmiast zrodził jedność między wami. To mnie zdumiewa, to nie byłaś to ty, która tym 

zarządzałaś, albo ci którzy byli z tobą i przez swoje działania chcieli coś usystematyzować. I to jest 

drogocenne, ponieważ mówi: po pierwsze, że wydarzenie utrzymuje się/pozostaje tylko jako 

wydarzenie. To nie tak, że na początku jest wydarzenie a potem jego zarządzaniem zajmujemy się 

my, albo systematyzujemy my, nie. Tylko kiedy widzisz, jak się wydarza masz potrzebę by iść za, 

czy to we wspólnocie czy grupce Bractwa. Nie zarządzać nim, ale iść za. Co mówi? Jaki jest sposób 

w jaki pozostaje? Jaki jest sposób, o jakim mówi ksiądz Giussani, jaki stawia przed nami, by iść za 

tym jak Tajemnica czyni rzeczy, a potem je odkrywamy? Mówi, że towarzystwo jest prawem 

rodzącym. Więc rzeczą fundamentalną, jest zobaczyć Go, dać się zdumieć w momencie rodzącym 

(u źródła) jak zobaczyłaś to ty. Widziałaś to w momencie rodzenia, u źródła, przed twoimi oczyma, 

tak jak wcześniej wytłumaczył to Francesco. I mówi ksiądz Giussani: „Wydarzenie się tego 

organizmu, który Bóg powołał do istnienia, aby był w świecie punktem odniesienia i celem, 

początkiem i kresem wszystkiego, rodzi się zgodnie z prawem, które jest także prawem rozwoju”. I 

w jaki sposób pozostaje? I jakie jest to prawo? Prawo wybrania lub powołania, tzn. poprzez jednego, 

którego nie wybieracie wy przy stole, tak? Ale którego wybiera On, On, który jak mówi ksiądz 

Giussani: „kto jest pośrednikiem w tym szerzeniu się? Kto czyni dla Chrystusa to wszystko, co 

znajduje się w jego otoczeniu? Człowiek wezwany, człowiek powołany...: ten człowiek odnawia 

świat, jest widzialnym protagonistą swojego odkupienia”. Aż do punktu w którym pyta, jak można 

stać się jedną rzeczą z innymi? Dzieje się to z powodu łaski jaką jest Wydarzenie […] I ten 

Człowiek (pisany wielką literą) uzdalnia mnie do bycia w towarzystwie... To czyni On. 

Jak? Biorąc mnie i umieszczając w swoim wnętrzu, asymilując mnie do swojej osobowości, tak jak 

chce. I o tym, nie decydujemy my, jak się to wydarza. My idziemy za. W przeciwnym wypadku, jak 

widzieliśmy to w  pierwszym i drugim rozdziale, o sposobie w jaki ma pozostać decydujemy my. 

Nie. To zawsze On jest tym, który się wydarza, na sposób cielesny, historyczny, precyzyjny. To On 

wybiera. Jak to widziałeś jak się wydarza Ettore, jako wydarzenie w twoim życiu? 

 

Ettore: Cześć. Czytając twój tekst dotyczący samotności zrozumiałem lepiej to o czym mówiliśmy 

ostatnim razem, tzn. że są dwa sposoby na przeżywanie ciemności i samotności. Po dość ciężkim i 

trudnym okresie w pracy, z powodu trudności fizycznych a przede wszystkim wielkim napięciu w 

relacji z osobą dość drogą, znalazłem się całkowicie nagi w swojej kruchości i słabości oraz 



przeżyłem niektóre momenty samotności, w których upadek, błąd, przeciwieństwa wydawały się być 

ostatnimi słowami w życiu. Najgorszą myślą, którą się wtedy karmiłem była: „Chrystus zwyciężył 

we wszystkim, ale nie we mnie”. 

Kiedy powiedziałeś mi, że wystarczy wykonać pracę nad narzędziem jakim jest myśl, by nauczyć się 

władać rozumem (używać rozumu) w całej jego rozpiętości i mocy, zdałem sobie sprawę z upadku, 

jakim był inny sposób w jaki przeżywałem samotność, niemoc i ciemność, mimo iż to, co mówiłeś 

wydawało mi się znajome. Nie uczyniłem z tego skarbu, zanim nie powiedziałeś mi o tych rzeczach. 

Tzn. o tym pozytywnym sposobie przeżywania ciemności jako okazji i prowokacji by na wierzch 

wyszło moje ja, nie stało się to jeszcze naprawdę moim, nie było jeszcze we mnie świadomości jako 

mojej samoświadomości siebie. Nabrałem świadomości przez doświadczenie, które już miałem. I w 

ten sposób lepiej zrozumiałem, że to jest towarzystwo, o którym mówi ksiądz Giussani w rozdziale 

nad którym pracujemy na Szkole Wspólnoty. To jest Chrystus, właśnie On pozostaje w historii i w 

moim życiu, osobiście i realnie, poprzez miejsce, przez twarze i ludzkie, konkretne fizjonomie, które 

pozwalają mi odkryć wielkość mojego „ja”, które wprawiają w ruch afekt i otwierają rozum. To nie 

jest towarzystwo, które może przejść ciemność i samotność za mnie. Ale bez tego miejsca, bez tego 

co moje oczy widzą, jak wydarza się tutaj, bez twoich nieustannych prowokacji i wyzwań, 

pochłonęłaby mnie ciemność. I podczas gdy rozmawialiśmy, miałem intuicję, że również ta 

propozycja nie ulegnie ciemności i brakowi znaczenia – to jest największy wkład jaki mogę dać 

światu, to jest prawdziwe towarzystwo jakie mogę dać innym. W pewnych momentach, szczególnie 

trudnych myślałem: jestem tutaj cały zakleszczony w sobie samym i nie mam nic, co mogę dać 

światu i moim braciom ludziom. Ale potem, słuchając jak mówisz, kiedy otworzyły mi się na nowo 

oczy, zapytałem: ale czego naprawdę potrzebuje świat dzisiaj, w okresie w którym nihilizm wydaje 

się rozszerzać w nieskończoność? Zrozumiałem, że największym wkładem jaki mogę dać światu jest 

pozwolić wejść Obecności, dzięki której zacznę na nowo mówić „ja” wewnątrz ciemności, 

rozpoznając, że także ta trudna okoliczność jest dana przez Innego i w ten sposób przezwycięża 

nicość.   

 

Julián Carrón: Musimy być gotowi na to co potem wychodzi (co się okazuje). Koronawirus, 

samotność, ciemność z którą musimy się zmierzyć. Na wiele sposobów wychodzą problemy. I w 

ten sposób ani tobie, ani nikomu z nas nie jest zaoszczędzona ta droga świadomości, tak? Tak jak 

Jezus nie zaoszczędził tego uczniom. Towarzystwo między nami, która nie czyni tego co Jezus, to 

nie jest prawdziwe towarzystwo. Ostatecznie jest Jezus, który tłumaczy życie, że On przyszedł jako 

odpowiedź na panującą ciemność. A więc widzimy tę gęstość, o której mówi Szkoła Wspólnoty. 

Spotkanie z Chrystusem stało się wydarzeniem realnym poprzez chrzest. Ale co się wydarzyło 

przez chrzest? Nie wydarzyło się nic mechanicznego, ograniczającego się tylko do tamtego 



momentu. Mówi: „zdarzenie, w którym Chrystus jako vir pugnator (waleczny mąż) wszczął bitwę 

po to, by dokonać inwazji na naszą egzystencję”. A my w jaki sposób możemy zrozumieć chrzest? 

Jego głębokie znaczenie i wkład historyczny? Zaczyna się to rozumieć w towarzystwie 

chrześcijańskim, żywym. Uwaga na przymiotnik! Dlaczego? Bez żywego chrześcijańskiego 

towarzystwa nie ma możliwości powrotu do wydarzenia początkowego. To towarzystwo z całą 

swoją intensywnością nie pozwala nam pozostać w tej ciemności, czy też zamkniętymi w 

okolicznościach. A więc pomaga „zrozumieć, że życie jest walką o zwycięstwo Chrystusa”.  

Rosario, w jaki sposób zdałeś sobie z tego sprawę? 

 

Rosario: Zdając sobie z tego sprawę podzielę się doświadczeniem tych dni, w których rzeczywistość 

się trzęsie. Są koledzy i przyjaciele, którzy są chorzy lub tracą bliskich. Ludzie, którzy tracą życie. 

W codzienności jest strach. Trochę obawy o siebie, o rodziców, bliskich. Ale ta rzeczywistość nie 

trzęsie się tylko z tego powodu. Drży, ponieważ prowokuje ostateczne pytania naszego serca. 

Pytania, których nie można usunąć/wykreślić i które, w taki czy inny sposób, stawiają wiarę w 

centrum naszej uwagi. Doświadczam tego, że wirus kwestionuje wszystko. Uderza mnie, że słyszymy 

codziennie o walce, wojnie, bitwie. Ludzie, którzy walczą o życie i inni (lekarze i pielęgniarki), 

którzy walczą, by ich ocalić. Myślałem, że ja, często, nawet bez wirusa używałem tych sformułowań: 

bitwa, wojna w sytuacjach takich jak dzisiaj: praca, rodzina, relacje z dziećmi itp. Często nazywamy 

tę bitwę walką. Prawdziwa bitwa mojego życia zaczęła się, gdy po raz pierwszy powiedziałem „tak” 

pewnemu towarzystwu. Ponieważ to „tak” sprawiło, że moje życie stało się naprawdę walką, dzięki 

czemu każda chwila od pierwszego spotkania, a wraz z upływem czasu moje „tak” i „nie”, była 

ciągłą walką. Bitwa o afirmację Chrystusa!!! Nie jestem w stanie znaleźć innych słów. To moja 

codzienna walka również w tych dniach, w domu z moimi bliskimi, przez telefon z przyjaciółmi lub 

podczas rozmowy wideo z kolegami. We wszystkim, co robię, są to dowody (oczywistości), które 

pojawiają się nieuchronnie. Nie mogę zrobić mniej, niż rozpoznać te oczywistości. Nie jest tu mowa 

o wysiłku. Nic nie robię. Mogę jedynie zdecydować, czy zostawić miejsce dla tej Obecności w moim 

życiu. Opowiem historii. Któregoś dnia moja koleżanka podczas wideo-konferencji zadała mi proste 

pytanie, jakie zawsze sobie stawiamy: „Jak się masz?” Zacząłem odpowiadać, mówiąc jej, że ze 

mną wszystko w porządku ... kiedy mi przerwała i powiedziała: „Nie musisz dalej mówić. Rozumiem. 

Jest widocznym, że twoja świadomość przynosi dobro. Przynosi dobro zarówno tobie, jak i tym, 

którzy są obok ciebie, nawet w pracy”. Pozostałem ot tak, dla niej jaśniejszym to było niż dla mnie, 

to co się wydarzało. Ja nie mogę nawet jakbym chciał zdefiniować wydarzenia, ale jestem 

zdefiniowany przez wydarzenie. To wydarzenie mnie definiuje. Mój związek z Chrystusem, w sposób, 

jaki sam wybiera, determinuje moje dzisiejsze życie. Przez cały czas, kiedy mówiłem „tak” 

naprawdę żyłem. Bez tego „tak” to nie jest prawdziwe życie. W tym „tak” jest przyzwolenie by On 



przejął władzę. To jest pewność mojego życia. Ta pewność nie usuwa dramatu okoliczności. Ale jest 

coś oczywistego. Tylko wiara pozwala mi żyć jako człowiek, z najwyższą radością w każdym 

aspekcie rzeczywistości (dobrej lub złej). Także w obliczu epidemii i tego co się wydarza. Tylko 

wiara, wiara, która ma związek z  teraźniejszością, wyrywa mnie z nicości. To jest wielkie wyzwanie, 

które przeżywam w tych dniach: doświadczenie przynależności w relacji z Nim, z Chrystusem w 

potrzebach mojego życia, w każdych okolicznościach. Dlatego też dziękuję tobie, dziękuję Ruchowi 

za towarzystwo, które spotkałem, bo podtrzymuje mój rozum, serce i wiarę. 

 

Julián Carrón: To, jak widzimy wyraża się tekstem Szkoły Wspólnoty: „rozkwitanie wyjątkowego 

człowieczeństwa wpisuje się w rodzącą dynamikę nowego towarzystwa, jakim jest Kościół. 

Chrystus powołuje niektórych, ażeby wszyscy zauważyli Jego wydarzenie”. Nawet bez zdania 

sobie z tego sprawy, jak pokazała ci to twoja koleżanka. To jest ta rodząca dynamika, która wydaje 

się nam niesprawiedliwa. On wzywa wszystkich „poprzez metodę, która pozyskuje dla Niego 

człowieka po człowieku”. To jest fundamentem wszystkiego, mówi ksiądz Giussani. Fakt, iż On 

wzywając cię przynagla poprzez tę ludzką różnorodność. A to rodzi pewne pytanie, Cristina. 

 

Cristina: Podczas pracy w tych ostatnich tygodniach w naszej grupce Szkoły Wspólnoty 

przynaglało jedno pytanie, które chcielibyśmy ci zadać, abyś nam pomógł w podjęciu na poważnie 

tego kroku. W jaki sposób można rozpoznać wkład tego „bycia wybranym, powołanym?”. 

My natychmiast stawiamy następny krok: w jaki sposób żyć tym wyborem?Ale pierwszym jest 

świadomość bycia jednym z Ojcem. I ta świadomość rzuca na kolana wobec tego rozpoznania, które 

pozwala wchodzić zawsze w większą zażyłość z Nim? 

 

Julián Carrón: Pierwsza rzecz, jaką zobaczyliśmy jest prosta – rozpoznanie. Rozpoznają także inni, 

ale jak to przed chwilą słyszeliśmy u innych, dynamika w jaki sposób On pozwala zrozumieć przez 

tych wybranych przez Niego, by wprowadzać w tę walkę, by wchodzić w to rozkwitanie, które 

wydarza się w innych, rozpoznajemy, gdy wydarza się przed naszymi oczyma. A więc, tylko dzięki 

uwadze możemy zauważyć tych ludzi, których Bóg wybiera dla nas. Gdzie to widziała Silvia? 

 

Silvia: Tak, „Tajemnica Boga drży wewnątrz ludzkiej preferencji, ponieważ ludzka preferencja jest 

cieniem wyboru Bożej wolności”. Kiedy czytałam te słowa, miałam zawroty głowy. I natychmiast 

zadałam sobie pytanie: czy Giussani mówi o jakichkolwiek ludzkich preferencjach? Czy tylko o 

wyborze, którego dokonuje Bóg, gdy wzywa kogoś w swoim Kościele? To pytanie sprawiło, że żyję 

w relacjach z większą uwagą i troską, nawet tych, które obecnie sprawiają mi najwięcej trudności. 

Najpierw zdałam sobie sprawę, że rozdział między „świętością a profanacją” (tzn. preferencją 



chrześcijańską a ludzką) był mi bliski! Ponieważ moje serce jest JEDNO, moja osoba jest jedna, a 

rzeczywistość, w której żyję, jest JEDNA. Zacząłem więc patrzeć na WSZYSTKO, całe moje 

doświadczenie, poczynając od relacji, których jestem najbardziej pewna. Sobotni poranek ponad 

miesiąc temu, dzień rozpoczął się po ciężkiej nocy, w której nie czułem się dobrze, od śniadania z 

moją przyjaciółką. Rozmawiałyśmy o tym, na czym nam najbardziej zależy, o tym, co nam 

najbardziej rzuca wyzwanie, co koresponduje z sercem, która sprawia, że odnajduję się, uwalnia 

mnie. Był taki moment, w którym dosłownie czułam się wyrwana z nicości, wezwana po imieniu, 

kochana przez kogoś, kto zna mnie bardzo dobrze. A więc przed nią wzięłam słowa Szkoły 

Wspólnoty, które dla mnie wydarzały w tym momencie, podczas śniadania, w tym barze: „Była 

nicość, nicość wszystkiego, a dokładniej nicość ciebie i mnie. Słowo „powołanie” wyznacza granicę, 

próg między nicością a bytem. Byt wyrasta z nicości jako wybranie, powołanie. Nie ma żadnego 

innego warunku, który można zaproponować, nie istnieje żadna inna wyobrażalna przesłanka. To 

wybranie i to powołanie są czystą, działającą wolnością Tajemnicy Boga, absolutną, wyrażającą się 

wolnością Tajemnicy”. Wypowiedziałam te słowa ze łzami w oczach, że ona w tym momencie była 

Twarzą Tajemnicy wybierającą mnie i wyrywającą z nicości. 

A co dzieje się w relacjach, w których żyję, gdzie odpowiedniość nie jest tak oczywista? Jeśli 

preferencja uwalnia mnie ode mnie i czyni mnie bardziej sobą, jest to dobro dla mnie i dla całego 

świata (że żyję i jestem sobą!). Nie jest tak natomiast, gdy zamiast tego żyję w relacjach 

szukających jedynie samozadowolenia lub przyjemności. Potem zdarza się, że zamykam się w tej 

relacji, opierając się raczej na uczuciu niż na prawdzie. To za mało! W rzeczywistości po chwili 

brakuje oddechu. A potem wraca do mnie pragnienie prawdziwej przyjaźni, to znaczy pragnienia, 

aby moje przeznaczenie i przeznaczenie drugiej osoby zostały spełnione. 

 

Julián Carrón: Natychmiast widzimy, tak jak opisuje to Silvia, że wydarzenie wyrywa z nicości, w 

której żyjemy, tak? I możemy zrozumieć zdanie Giussaniego: „Była nicość, nicość wszystkiego, a 

dokładniej nicość ciebie i mnie. Słowo „powołanie” wyznacza granicę”. To co stanowi różnicę 

między bytem a nicością wyraża się w tym wyborze, który jest esencjalny, jak w tym co 

opowiedziałaś. A więc, to nie ty decydujesz, kiedy się wydarza, ty rozpoznajesz. I tu rozgrywa się 

cała nasza wolność. Czy idziemy za tym sposobem, w jaki Tajemnica wybiera w swojej wolności, 

wyrywając z nicości, czy też idziemy za naszymi przyjemnościami? Dlaczego? Dlatego, że 

Tajemnica wybrała dla nas szczególną łaskę, jaką jest nasz charyzmat. Sposób, w jaki On 

zdecydował się wyjść nam na spotkanie. I to jest to, co kiedy wydarza się, widzimy dzięki 

umiejętności tej wydarzającej się fascynacji wokół nas. Dla tego co wyzwala, nie z czegokolwiek, 

ale z nicości. Ale także to wszystko, możliwość przyjęcia Go, zdolność zdumiewa się Nim, o czym 

świadczycie pisząc listy, także teraz związane z koronawirusem, tak jak pisze jedna z was: 



„Odkrywam, że bez charyzmatu Ruchu ja i moja rodzina nie moglibyśmy przeżywać tej okoliczności 

jako ludzie a nie jako niewolnicy”. A dlaczego się to wydarza? Tajemnica chce odpowiedzieć na tę 

najbardziej naglącą potrzebę jaką mamy. Jaka jest twoja potrzeba Francesco? 

 

Francesco: Witaj Julian. Czytając tekst Szkoły Wspólnoty, jest słowo, jest fragment, którego nie 

jestem w stanie zrozumieć. Teraz go przeczytam. „Dlatego nie ma nic bardziej zwodniczego niż chęć 

pozostania samemu lub bycia samemu. W samotności człowiek czuje się źle, odrzuca samego siebie. 

Tylko wtedy, gdy jest obecny ktoś drugi, właśnie jako wymiar życia – choć życie nie stanie się przez 

to bardziej spełnione – człowiek jest w stanie przynajmniej je przeżywać, akceptować”. To słowo, 

mnie nie wystarcza. Ktoś kto pomoże mi zaakceptować życie, kto jest mi po prostu towarzyszem, ale 

chciałbym Kogoś kto nadaje sens tej samotności, to pomoże znaleźć mi sens, tego co robię. Czy 

pomożesz mi zrozumieć ten fragment, czy też gdzie popełniam błąd? 

 

Julián Carrón: To nie jest kwestia błędu. To przynaglenie, jakie odczuwasz Francesco, to 

obudzenie na nowo chęci, by zobaczyć gdzie się wydarza na nowo. Bo jak mówi Giussani: to nie 

jest problem inteligencji, ale problem uwagi. Dlatego też nie chcę odpowiedzieć ci teoretycznie, 

chcę abyś sam zobaczył, w jaki sposób On się wydarza. Danilo, opowiedz co widziałeś jak On 

wydarza się na czyichś oczach. 

 

Danilo: W zeszły poniedziałek rano, kiedy obudziłem się wcześnie, miałem wyrzuty sumienia i 

powiedziałem sobie: „Naprawdę nic mi nie brakuje do życia”. Nawet wirus i kwarantanna nie 

mogą mnie powstrzymać przed rozpoznaniem Światła, które oświetla moje dni. Dla mnie twój 

artykuł i list były prawdziwym wydarzeniem, jak trąba powietrzna, która porwała wszelkie możliwe 

tragiczne uczucia dotyczące tej dramatycznej sytuacji. Od tego momentu nie byłem w stanie patrzeć 

na nic, co się wydarzało i co mi się wydarzało, jeśli nie z tą tajemniczą możliwością nawrócenia. 

Po zamknięciu szkół zacząłem prowadzić lekcje przez wideokonferencje i każdego dnia dzieje się 

coś niesamowitego. Podczas pierwszych tygodni ustalaliśmy z kolegami propozycje godzin lekcji i 

planowano zmienić harmonogram. Zapytałem więc jedną z moich klas, czy zmiana planu lekcji nie 

byłaby dla nich problemem, w razie potrzeby przesunięcie pierwszych godzin np. na popołudnie. 

Jeden uczeń natychmiast mi odpowiedział: „nie, proszę, chciałbym aby pana lekcje pozostały jako 

pierwsze, ponieważ dają mi ładunek na cały dzień”. Nie można nie myśleć o słowach Szkoły 

Wspólnoty: „nasze «ja» przynależy do tego «Ciała», którym jest chrześcijańskie towarzystwo, i od 

niego przejmuje ostateczne kryterium, po to, by móc stawić czoła wszystkim sprawom. Dlatego takie 

towarzystwo jest jedynym sposobem, który uzdalnia nas do stanięcia wobec rzeczywistości, pozwala 

nam dotknąć rzeczywistości i czyni nas rzeczywistymi”. 



Tak jest. Nie tylko dla mojego ucznia, ale także dla mnie, który każdego dnia potrzebuje dialogu z 

Tym, który „jak świt zabarwia horyzont nieba w inny sposób”. Przede wszystkim we mnie: „To 

zwycięstwo zwycięża świat: wiara”. To towarzystwo, którego potrzebuję, obecność, która popycha 

mnie do życia: „życie nabiera w ten sposób nowego znaczenia i nowej jedności. [...] Tylko w 

doświadczeniu tego zjednoczenia na horyzoncie naszej świadomości zaczyna jaśnieć jakieś 

pozytywne, mimo wszystko, znaczenie całego czasu, czegoś większego i silniejszego od zła oraz 

potężniejszego od nędzy teraźniejszości”. 

 

Julián Carrón: To co odnalazł ten uczeń, sens swojego życia, tak, iż prosi nauczyciela: „aby lekcja 

była pierwsza bo nadaje znaczenie całemu dniowi” i w ten sposób możemy dostrzec jak Tajemnica 

pozwala się spotkać w naszym życiu. To co widzimy, co się wydarza w szpitalach, gdzie walka o 

znaczenie przynagla z całą swoją mocą. Nie wydarza się po prostu dla innych, ale poprzez innych, 

nieznanych, także dla nas. Lorenzo. 

 

Lorenzo: Opowiem ci sytuację bardzo prostą, jaką przeżyłem w tych dniach intensywnej pracy w 

szpitalu. Wczoraj zdarzyło mi się, że podczas przerwy w pracy, udało mi się zamienić dwa zdania z 

moim kolegą. Pracujemy w dwóch różnych oddziałach, ale jemu naprawdę zależało, by podzielić 

się ze mną swoimi przemyśleniami. Zaczął od razu, mówiąc, że w tym intensywnym i trudnym 

okresie, którego doświadcza, mógł wyraźnie zobaczyć, na czym opiera swoją pewność, i nazwał to 

wiarą. I użył tych słów! Byłem zdumiony, ponieważ z pewnością nie oczekiwałem tego od niego, a 

po drugie, ponieważ nie zauważyłem tego, po prostu skupiłem się na swojej pracy, tak jakbym 

sprowadzał Chrystusa do porannej modlitwy a nie jak on, który trwa z Nim przez cały dzień i bez 

którego fakt wstawania każdego ranka, aby przejść pośród śmierci i cierpienia, byłby niemożliwy. 

Oto dlaczego teraz modlę się, abym otrzymał tę świeżość spojrzenia, abym móc zobaczyć Go w 

działaniu w tej trudnej rzeczywistości. Gdyby ktoś to zauważył, patrząc na mnie, też chciałbym to 

zauważyć!! 

 

Julián Carrón: Zdumiewa mnie, że to, co interesuje twojego kolegę, to jest to, co podtrzymuje 

życie w trakcie pracy. Ty zatroskany o swój performance – swoje działanie w pracy, natomiast on, z 

tym, co go interesuje jest to, co podtrzymuje go od wewnątrz. To jest niesamowite, to jest właśnie to 

o czym mówi Giussani w tych cennych rozdziałach Szkoły Wspólnoty, że zadaniem wezwanego 

(powołanego) jest wprowadzenie innych do zażyłości z Chrystusem. To jest to, czego najbardziej 

potrzebuje twój kolega, może być nieznany, ale jest uważny, by rozpoznać kto jest podtrzymywany 

i odkrywa to przeżywając pracę, nie patrzy na tych, którzy wchodzą do kościoła, ale patrzy, gdzie 

wydarza się to w życiu/w działaniu. Gdzie pozostaje. To jest niesamowite. I w ten sposób daje to 



także nam. Ty Go szukasz w modlitwie i nie zdajesz sobie sprawy, że On daje ci innego byś mógł 

Go otrzymać poprzez spojrzenie, świadomość. Staniesz się świadomy. Michele, co się wydarzyło, 

że podjąłeś wyzwanie jakie podejmują wszyscy? 

 

Michele: W świetle doświadczeń z tego miesiąca (pełnego wydarzeń, o których nie mówię dalej), 

które zostały nam dane w ten niewyobrażalny sposób, zwracam uwagę na ubóstwo i bezsilność, 

które to spowodowało we mnie. Wszystko, co mogłem zrobić, to „chwycić się” twojego listu. 

Natychmiast wydał mi się pokorną propozycją doświadczenia niezbędnego by móc żyć. 

Zrozumiałem, że to ojcostwo nie należy do mnie (dostrzegłem to również przy okazji twojego 

ponownego wyboru) i to ojcostwo jest również częścią jej relacji z Tajemnicą. Idąc wraz z 

wszystkimi tą drogą, zdałem sobie sprawę, że samoświadomość, o której mówisz, nie jest czymś 

oczywistym. List faktycznie wstrząsnął mną już od pierwszej strony, gdy mówił o potrzebie 

„intensywnego życia”. Zdanie słyszane tysiąc razy. W ostatnich dniach zrozumiałem, że 

intensywność ta jest przede wszystkim intensywnością, którą należy przyjąć. Jak mówi dziesiąty 

rozdział: „przyjmować, potwierdzać, rozpoznawać” najpierw, zanim nastąpi cokolwiek innego. W 

codziennych trudnościach utrzymując się, obserwując to, co dzieje się w tym okresie, zdaję sobie 

sprawę, że natarczywość Tajemnicy w naszym życiu nie usuwa nieuchronnej „wulgarności”, o 

której Pasolini mówi na plakacie wielkanocnym! Cóż za zawsze zaskakujące doświadczenie, zawsze 

„altéra”, to znaczy, mówi nam o Innym, o sile Innego, ale także o Jego czułości. A czułość, która 

najbardziej uderza mnie w Bogu, polega na Jego pragnieniu poznania nas, by mimo wszystko 

objawić się nam, biednym ludziom. To sprawia, że jestem ponownie. Z tego powodu zaczyna mnie 

poruszać pytanie, które nam przesłałeś: „Co wyrywa nas z nicości?” Podczas tej drogi zacząłem też 

bardziej rozumieć zdanie ze Szkoły Wspólnoty, które w tych miesiącach powtarzałeś nam wiele razy: 

„spotkanie, jeśli zagarnia wszystko staje się formą, a nie po prostu kręgiem relacji...” 

Widziałem przeżywając tę sytuację, że spotkanie jako miejsce relacji karmi się tylko dyskusją, obfitą 

i często bezużyteczną w dzisiejszych czasach (również za pośrednictwem mediów  

społecznościowych lub WhatsAppa), podczas gdy spotkanie jako forma wszystkiego pomaga żyć, 

nadaje kształt temu, o co prosi się, by przeżyło cokolwiek to jest. Na tej drodze znaczenie mojego 

„tak” pogłębia się każdego dnia, każdego dnia i każdej godziny. Zaczynam rozumieć, że jest to 

jednocześnie oszałamiające i wyjątkowe „tak”, również dlatego, że nie jestem zbiorem pomysłów, 

które mam na swój temat, jestem faktem obecnym z Jego inicjatywy wobec mnie. Chciałbym prosić 

o pomoc w tym, Julian. W pogłębieniu tego: jaką treść ma dla ciebie to „tak”, o które prosisz w 

liście? 

 

Julián Carrón: Wartość naszego „tak” to jest to co wychodzi na wierzch tego wieczoru w sposób 



najbardziej prosty. W sposobie, o którym nam inni mówią. My wiele razy możemy żyć w 

rozproszeniu, ale inni zdają sobie sprawę z wartości naszego „tak”, w jaki sposób to 

odczytują/zauważają w naszym życiu i dokumentują to, w jaki sposób to ich podtrzymuje, jak się 

wydarza. Dlatego też moje „tak”, jest jak „tak” każdego w warunkach, w których Bóg nas postawił. 

Niektórzy, tak jak nasz lekarz, musi być tam w swoim oddziale lub ktoś inny w szkole albo w 

rodzinie, albo ja  w domu, ale to nie umniejsza znaczenia „tak” każdego, ponieważ to jest miejsce w 

którym Tajemnica wzywa nas, by odpowiedzieć. W jaki sposób Tajemnica używa tego „tak”? To 

już jest Jej problem. Naszym zadaniem jest tylko to „tak”, odpowiedzieć na ten sposób poprzez 

który On czyni to „tak” dla innych. Bardzo mnie uderzyło, to co czytamy w książce miesiąca o van 

Thuanie, który został poproszony przez Tajemnicę o zrezygnowanie ze wszystkiego, aż do bycia w 

izolacji, tak jak wielu z nas jest o to proszonych teraz, tak, iż to jego „tak” było tak przepełnione 

mocą iż przemieniało wszystkich, którzy mieli z nim kontakt, strażników, których trzeba było 

nieustannie zmieniać, a jego misja wciąż trwała. Misja, która mogła wydawać się nieużyteczna w 

oczach świata, ale ukazywała całą moc jego „tak”. Początkowo wydawać by się mogło iż 

nieużyteczna, bo nie pozwalano mu, tak jak by chciał, być użytecznym dla świata. Ale Tajemnica 

wybrała inny sposób by ukazać jego użyteczność. Dlatego też zakończę, tłumacząc czym jest ta 

użyteczność czytając list 16-latki, która mając problemy zdrowotne, jest jeszcze bardziej 

odizolowana od wszystkich i wszystkiego. Ale posłuchajcie co napisała osoba, wielka, z GS,  żyjąca 

w takim społeczeństwie. 

 

Nadejście pandemii zamknęło mnie w domu. Jak wszyscy, cierpiałam na brak wszystkiego, ale dla 

mnie stawką było coś więcej. Z moją chorobą, jeśli zarażę się wirusem, umrę z tego powodu. To jest 

coś prawdziwego. Wierzę, że tylko doświadczenie tych lat i przyjaźń z tobą (mówi to do swojej 

przyjaciółki) nie pozwoliły mi upaść. Tak więc, nawet jeśli jestem związana łańcuchem strachu, 

staram się każdego dnia wszystko przeżywać poważnie, ale modlitwa pozostała prośbą: aby 

wszystko to wkrótce się zakończyło. Mówisz, że nas zaniedbałaś. Mówię, że nawet jeśli tego, co 

robisz, nie robisz z nami, jesteś z nami mocniej niż przedtem. (dziewczyna lat 16)  I to coś 

większego stało się poznanym w najprostszy możliwy sposób, to znaczy poprzez wydarzenia, które 

stopniowo napełniały dziwną radością moje serce przepełnione strachem: to Ty/ty (z małej i wielkiej 

litery)  ma moc uwolnienia mnie z udręki, ponieważ chce, abym oddychała życiem, życiem, które 

jest nawet teraz i które widziałam w was. Wiem, wcześniej byłam w domu, aby nie ryzykować życia i 

nie umrzeć, nie stracić oddechu, teraz jestem w domu, aby żyć, żyć. Przebywanie w domu nie jest 

już obroną przed zagrożeniem, ale miejscem, w którym nie mogę się doczekać prawdziwego życia. 

Wszystko się zmieniło, od mojego sposobu uczenia się na odległość, po sposób patrzenia na 

przyjaciół. „Tak, ponieważ On tu jest”. Słuchając twoich historii, widząc twoje posty na Facebooku, 



ile razy chciałam tam być, ale od razu myślałam: „Nie mogę wyjść”. (oczywiście z powodu 

choroby, nie tylko przez koronawirusa) Ale nigdy nie byłam zła ani smutna, ponieważ już cieszyłam 

się tym, co widziałam, co się z tobą dzieje. Przeżycie tej nowej sytuacji o takim samym spojrzeniem 

jak zawsze było trudne, ale nie niemożliwe. Trudne, ponieważ nie wystarczy powtarzać pozytywnych 

słów. Nie jest to niemożliwe, ponieważ wystarczy, że się ponownie wydarza, a dziś się wydarzyło. 

Prawdziwa radość polega na oddaniu życia dla dzieła Innego, a pierwszym dziełem jest „ja”, która 

pozwalam, aby moje człowieczeństwo było karmione Tym (pisane wielką literą), który może to 

czynić. 

 

Julián Carrón: I w ten sposób, jak widzimy, wydarza się na nowo i pozostaje w historii. I to jest to 

co teraz obchodzimy w tym „tak”, które zbawiło świat. Na początku nikt nie rozumiał dlaczego daje 

swoje życie, także jego uczniowie, ale też nikt nie był w stanie Go odwieźć od planu Jego Ojca. 

Dlaczego? Dlatego, że wiedział, że tylko miłość, która umiera może dać owoc. Tym jest nasze „tak”. 

To jest to co wspominamy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek oczekując owocu Jego 

zmartwychwstania dla każdego z nas. 

Dlatego też mamy teraz możliwość, właśnie tym razem identyfikowania się z Nim, ponieważ 

możemy iść za tym obrazem, który nie jest nasz, byśmy mogli przez ten nie nasz obraz utożsamić 

się z tym oddaniem siebie w ciszy, dla dobra wszystkich. Mam nadzieję, że w tym roku Wielki 

Tydzień nie będzie niczym mniejszym. Chociaż będziemy go obchodzić w sposób inny niż zwykle. 

Skorzystajmy z tej okazji, by zidentyfikować się z „tak” Chrystusa, które rzeczywiście stało się 

zbawieniem świata. 

Ogłoszenia:   

Przypominam sugestie do przeżywania gestów Wielkiego Tygodnia, tzn: 

– uczestniczyć w celebracjach sprawowanych przez Ojca Świętego 

– podjąć w rodzinach teksty modlitw zaproponowane przez księdza Giussaniego jako pomoc 

w przeżywaniu tych dni. Książeczka jest już dostępna na stronie ruchu. 

Propozycja, którą dajemy jest niezbędna i nie wymaga powtarzania gestów w jakiś inny sposób 

(których nie można aktualnie wykonać). Esencja tej propozycji jest okazją dla każdego by wejść w 

głąb tego, czego naprawdę potrzebujemy. 

 

Fundusz wspólny 

W tych dramatycznych dniach wszyscy odczuwamy chęć pomocy ekonomicznej, ze względu na 

wiele potrzeb, które są i które będą w najbliższej przyszłości. Jak miałem już okazję do was napisać, 

ks. Giussani nauczył nas, przeżywania każdego szczegółu w połączeniu z całością. 

Proszę więc o poważne potraktowanie zobowiązania jakim jest fundusz wspólny, w taki sposób by 



Bractwo mogło sobie poradzić, o ile to możliwe, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, różne 

pojawiające się potrzeby tak jak i te obecne. 

 

Wysyłanie ogłoszeń dotyczących Ruchu  

Utworzono nową platformę internetową i specjalną aplikację do pobrania na telefon komórkowych 

do rozpowszechniania centralnych powiadomień Ruchu. Od Wielkanocy będzie to jedyny sposób 

powiadomień krajowych i regionalnych, które będą dystrybuowane we Włoszech. Wielu już 

otrzymało instrukcje rejestracji i pobierania aplikacji. Ci, którzy ich nie otrzymali, mogą poprosić 

sekretarzy swoich wspólnot o te informacje. Na razie sekretariaty CLU, Cle i Bractwa będą nadal 

wykorzystywać dotychczasowe metody komunikacji. 

 

Ślady i narzędzia komunikacji 

Ślady, witryna i sieci społecznościowe ruchu są cennym narzędziem (widzimy to w tym czasie), 

które towarzyszy nam w codziennej drodze. Wiele treści, które tam znajdziemy, mogą być okazją 

do spotkania znajomych, koledzy, krewni, teraz jeszcze więcej.Przypominam o prenumeracie 

magazynu, nie mając możliwości uczestniczenia w rekolekcjach, jako sposób na wsparcie 

wszystkich działań komunikacyjnych Ruchu. Konkretna kampania prenumeraty zostanie 

aktywowana w najbliższych dniach. 

 

Następna Szkoła Wspólnoty odbędzie się w środę 6 maja o godzinie 21:00 w sposób, który zależeć 

będzie od rozwoju sytuacji. Kontynuujemy prace nad tekstem „Zostawić ślady w historii świata”. 

Podejmiemy punkty: 5. Nowa koncepcja inteligencji i miłości oraz 6. Nowa moralność, które są 

szczególnie istotne na drodze, którą podążamy w tych okolicznościach tak pełnych wyzwań. Każdy, 

kto chce wysłać własny wkład doświadczenia i pytania dotyczące tych punktów, może napisać na 

adres sdccarron@comunioneliberazione.org. 

Pozdrawiam Was, życząc wam i waszym bliskim dobrych Świąt Wielkiej Nocy. 


