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Szkoła wspólnoty z Juliánem Carrónem 

Mediolan 6.05.2020 

 

piosenka: La Guerra [Wojna] C. Chieffo 

W tej mojej wojnie za wolność i za lud, przeciw niesprawiedliwości, przeciw niedoli i złu, nauczyłem się tylko sam 

siebie oszukiwać; przekonałem się tylko, że jestem tchórz. Tej mojej ziemi nie obroniłem też; uciekłem znowu, zawsze 

uciekam, wiesz; nauczyłem się tylko sam siebie oszukiwać; przekonałem się tylko, że jestem tchórz. W tym świecie nigdy 

już nie będzie sprawiedliwości? Strwoniłem wszystkie najlepsze myśli me w iluzji tego, co sam dla siebie chcę. 

Niegdysiejsi wrogowie wracają zwycięzcami; ja tę wojnę przegrałem, już wiem! Dziś w moich rękach nic nie zostało, 

jak ziemia spalona, szeregi pustych nazw. Niegdysiejsi wrogowie zwycięzcami; ja tę wojnę przegrałem, już wiem! Moimi 

rękami już nie uczynię sprawiedliwości! Teraz już tylko wiem, że przegrałem w dniu, gdy uwierzyłem w siebie i własny 

bunt. Został lament i żal lat straconych na zawsze i może czekanie na Ciebie (Śpiewnik Nasz Głos, Opole 2018, s. 362, 

nr 400 w każdym innym wydaniu) 

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu... 

Przyjdź Duchu Święty... 

 

Julián Carrón: Witam wszystkich! Często ten czas nazywany jest, w gazetach, czasem w 

zawieszeniu, natomiast ponad 4000 nadesłanych maili jako wkład do spotkania mówią, że między 

nami nie ma zawieszenia. Bo każda okoliczność staje się częścią przygody życia. Jest zdanie, które 

wraca do mnie w tym czasie, to zdanie księdza Giussaniego, który mówi, że: „Prawdziwość wiary 

potwierdza się w zdolności, by każdą okazję uczynić możliwością do wzrostu, każdą rzecz, która 

wydaje mi się przeszkodą lub trudnością”.   

Jak ocenić czy ta okazja staje się dla każdego z nas możliwością do wzrostu/dojrzewania? Mówimy 

często, że tam gdzie nie ma osądu, nie ma doświadczenia. [Jeśli brakuje osądu pozostaje tylko] seria 

inicjatyw, które można zrealizować, ale nie powodują [one] naszego wzrostu. A doświadczenie 

pozwala dojrzewać. Wtargnięcie do rzeczywistości, które przybrało formę koronawirusa w każdym 

z nas wyzwoliło różne rodzaje reakcji. By stanąć wobec tego wyzwania, by się z nim zmierzyć 

daliśmy sobie jako hipotezę do pracy koncepcję jaką Giussani ma o religijności. Wszyscy 

pamiętamy zdanie z 10 rozdziału Zmysłu religijnego: „Jaka jest zatem formuła drogi ku 

ostatecznemu znaczeniu rzeczywistości?  Żyć rzeczywistością... Jedynym warunkiem, aby zawsze i 

prawdziwie być człowiekiem religijnym, jest intensywne przeżywanie rzeczywistości”. Jeszcze 

pamiętam zdumienie jakiego doświadczyłem kiedy pierwszy raz stanąłem wobec tej koncepcji 

religijności. Dla mnie było to szokujące, ja, który od małego byłem w seminarium, w którym nacisk 

kładziono na formy religijne a to rzucało wyzwanie mojej koncepcji religijności. Nie staję się 

bardziej religijnym zwiększając ilość form religijnych, jakby oderwanych od życia, ale przeżywając 
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intensywnie życie. Dlatego też zapraszam. To wyzwanie dla każdego z nas do porównania z 

charyzmatem. Każdy z nas może zobaczyć jakiej weryfikacji dokonał. W wielu nadesłanych listach, 

wielu rozmowach, wymianach widzieliśmy, że ma miejsce rozrost/proliferacja/zwiększenie 

„religijnych” inicjatyw: whatsapp, słowa, video itd. każdego rodzaju, w które w jakiś sposób 

zostaliśmy przyodziani. Każdy może ocenić ich skuteczność w odniesieniu do fundamentu/esencji 

charyzmatu. W stosunku do tego co mówi ksiądz Giussani: „intensywne przeżywanie 

rzeczywistości”. Wszystkie te inicjatywny stały się pomocą do życia rzeczywistością czy też 

skrótem/furtką do tego, by unikać rzeczywistości? Często przeważa porównanie „religijnych” form 

do racjonalizmu w głębi. Jako rodzaj dualizmu: z jednej strony racjonaliści wobec rzeczywistości a 

z drugiej strony pobożni dewoci. Dlatego też koronawirus spowodował wypłynięcie/uwidocznienie 

się tego dualizmu. I stawia wyzwanie nam wszystkim. Z nieoczekiwanym zakłóceniem 

rzeczywistości. Aktualnym wyzwaniem jest weryfikacja czy to służy nowemu poznaniu, o którym 

mówi Szkoła Wspólnoty. Stajemy wszyscy wobec tej samej prowokacji. Każdy z nas zdumiał się 

postawą, sposobem bycia w rzeczywistości w trakcie izolacji, przeludnienia w domu, wobec pracy 

zdalnej czy też dzieci, jeśli się zdumiał tym nowym poznaniem. Jak rozpoczyna się piąty punkt: 

„Stawanie się „nowym stworzeniem” oznacza posiadanie nowej świadomości, zdolności 

pojmowania rzeczywistości”. I ta normalna świadomość jest tą, z którą przechodzi się przez cały 

kompleks okoliczności w rzeczywistości. A więc, rozpoczynamy naszą drogę, Chiara! W jaki 

sposób zdumiałaś się w obliczu okoliczności, która dotyczy nas wszystkich, nowego poznania? 

Proszę. 

 

Chiara: Pierwszą rzeczą, z której zdaję sobie sprawę, to jest to kim jestem, jaka jest prawda o mnie, 

która coraz częściej zbiega się z przynależnością do tego towarzystwa, którym jest Ruch, który jest 

szczególną formą [życia] Kościoła, który wyszedł mi na spotkanie. To odkrycie jest pewne, zdaję 

sobie z tego sprawę w pełni w tych dniach, w których rozgrywa się walka z moim roszczeniem 

autonomii, jest ona bardziej radykalna i łatwiejsza do rozpoznania. Opowiem ci o fakcie, dzięki 

któremu stało się to jaśniejsze. W trakcie kwarantanny mieszkam w domu z mamą, tatą i moją 

młodszą siostrą; mama jest lwem w klatce; tata jest bardziej zrównoważoną osobą. Wobec tych, 

którzy mnie zrodzili miałam głębszą nadzieję, nie pozbawioną korzeni. Było oczywistym dla mnie, że 

ta tak głęboko zakorzeniona nadzieja nie pochodzi z mojego „rodzinnego wychowania”, ani ze 

mnie samej. We mnie, z takim a nie innym charakterem, wszystkimi moimi ograniczeniami, mieszka 

pewność przez którą w obliczu niepewnej przyszłości, potencjalnie trudniejszej rzeczywistości, 

jestem pewna, że Dobro i tak w niej [w tej rzeczywistości] zamieszka. Uświadamiając sobie zatem, 

że nie pochodzi ode mnie, zadałam sobie pytanie: więc skąd ona się bierze (ta pewność)? To ciągła 

praca tych wszystkich lat, w których nam towarzyszysz, aby rozpoznawać Chrystusa w 
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rzeczywistości, która nagromadziła się warstwa po warstwie, jak skała osadowa 

i zamieniła się w granitową pewność. [...] To jest pierwsze odkrycie: urosła i rośnie we mnie 

pewność większa ode mnie, owoc nieustannej przynależności do tego towarzystwa; pewność, że 

ta rzeczywistość jest pozytywna, ponieważ zamieszkuje ją Obecność, która mnie kocha. 

Drugie odkrycie to także pytanie. Studiuję medycynę i w tym okresie czuję się 

szczególnie wezwana w temacie, ale czuję w sercu głębokie pragnienie dania wszystkiego, 

popychana przez fakt, że Jezus oddał dla nas wszystko i złożył największą ofiarę. Ofiara jest 

tematem, który mnie intryguje, ponieważ często postrzegam to jako wyrzeczenie i denerwuje mnie to, 

nie chcę rezygnować z niczego [...]. Wydarzenia z tych dni uświadomiły mi z większą jasnością, że 

jestem bardziej szczęśliwa, kiedy służę. Na potwierdzenie tego mam kilka domowych faktów, na 

podstawie których widzę, że jestem szczęśliwsza, jeśli oddaję się za moją rodzinę i mój pierwszy 

dzień w centrali (centrum telefoniczne aktywowane w Lombardii w celu uzyskania informacji na 

temat koronawirusa zaproponowane przez nas, studentów medycyny). Uderzyło mnie, gdy 

zobaczyłam, jak pod koniec zmiany byłam szczęśliwa, podobnie jak pozostali, nawet nieznajomi 

wokół mnie. Nie tylko ja, ale wszyscy ludzie są stworzeni, aby służyć! Z tego pragnienia dawania 

wszystkiego rodzi się pytanie już wspomniane: wyczuwam, że danie wszystkiego ma związek z 

poświęceniem, i jest we mnie jakiś opór. Jak żyć jak Jezus, uległy i posłuszny Ojcu w poświęceniu 

siebie samego, w byciu zdradzonym, w dawaniu życia? 

 

Julián Carrón: Pierwsza rzecz, która mnie zdumiewa,  to zdumienie samym sobą z powodu innego 

sposobu stawania w obliczu okoliczności, jak mówi tekst Szkoły Wspólnoty. Ta sytuacja w domu i 

okoliczności, w których jesteś zaangażowana w centrum telefonicznym. Jest prawdą, zdumiało cię, 

że zadałaś sobie pytanie: ale skąd pochodzi ta nowość? Najpierw jest obserwacja, nie było twojego 

wysiłku zrodzenia/zbudowania w sobie tej nowej świadomości. Pierwszą rzeczą jest niespodzianka, 

że ktoś odnajduje w sobie, że przynależy do towarzystwa takiego jak nasze. Czuje się rodzonym i z 

tą świadomością stawia czoła okolicznościom, jak mówi Giussani. I czym byłaś zaskoczona w tym 

samym czasie? Byłaś bardziej szczęśliwa, kiedy służyłaś. Dlaczego martwisz się poświęceniem? 

Oporem? Po prostu mowa tu jest o podtrzymywaniu tego smaku, którego zaczęłaś smakować nawet 

bez jakiegoś szczególnego wysiłku, kiedy służyłaś. Dlaczego? Dlatego, że jesteś bardziej 

zadowolona. Bo odsłoniło się to przed Twoimi oczyma jako coś więcej, intensywność ludzka, tak 

prawdziwa, że rozpoznałaś ją także w innych. Dlatego też utrzymując/będąc w miejscu, które 

zostało ci dane, a które cię rodzi, rodzi cię, aż do tego punktu, w którym zdumiewasz się, jak mówi 

początek Szkoły Wspólnoty – „zdolnością przylgnięcia” jaką widziałaś i poświęcenia się 

rzeczywistości, którego nie byłaś wcześniej świadoma. Maria, czym się zdumiałaś w tym czasie? 
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Maria: 3 kwietnia, podczas pandemii, urodziła się moja szósta córka. Fakt ten wzmocnił 

prowokację, którą te tygodnie już we mnie wzbudziły wcześniej. Wizyty w szpitalu, niepewność, 

trudność w organizacji opieki nad dziećmi, lęk przed wirusem, wszystkie te rzeczy 

goniły się nawzajem, często pozostawiając mnie jako ofiarę zmartwień. Teraz jesteśmy w domu i 

mamy się dobrze, ale obserwując siebie w tych tygodniach rodzi się wiele pytań dotyczących tekstu 

Szkoły Wspólnoty. Kiedy w punkcie 5 mówi o nowym stworzeniu i jego spojrzeniu, jakie ma na 

rzeczy, wciąż widzę siebie bardzo niedojrzałą, bardzo „ze świata” w porównaniu z opisanym tam 

spojrzeniem. Częściej osądzam według: „lubię, nie lubię”, „sprawia mi trudność, nie sprawia mi 

trudności”. Tekst tak opisuje nową świadomość: „Wchodzę w głąb, do istoty oblicza rzeczy i 

osiągam punkt, w którym rzecz jest Kimś Innym, kto ją czyni; jest Ty, które ją czyni, Chrystusem”, 

ale to nie jest moje kryterium osądu. Szczególnie w dniach, w których najbardziej boję się o siebie i 

dzieci, buntuję się przeciwko idei, że rzeczy nie są pod moją kontrolą, staram się zreorganizować 

swoje życie, przejąć ster. Oczywiście nie mogę tego zrobić, ale nie mogę myśleć inaczej. 

Jednocześnie jest tyle znaków, że wydarzyło się coś nowego w moim życiu: wszyscy lekarze w 

szpitalu, którzy są zdumieni, że mamy sześcioro dzieci i z tym wszystkim, że nie jestem idealną 

gospodynią domową, pielęgniarki, które przychodziły do mojej sali i mówiły mi: „miło tu 

przychodzić, bo ona zawsze się uśmiecha”. Także ja jestem zaskoczona tą nowością i zapytuję siebie, 

jak te dwie rzeczy współistnieją razem, fakt myślenia i życia tak jak wszyscy przez większość czasu, 

a jednocześnie zdawanie sobie sprawy, że już istnieje nowość, która pochwyca moje życie pomimo 

mojej niedojrzałości? 

 

Julián Carrón: Pierwsza rzecz jaka mi przychodzi na myśl, egzaltacja, którą w sobie dostrzegam, 

kiedy widzę, że zdajecie sobie sprawę z rzeczy. Nie jest to powszechne, wiele razy opowiadamy 

rzeczy, z których  nie zdajemy sobie sprawy. A ty zdajesz sobie sprawę, że twoje kryterium nie jest 

tym zasugerowanym przez Szkołę Wspólnoty. I to już samo w sobie jest krokiem świadomości, nie 

przechodzi nie zauważone. I druga rzecz, zdając sobie sprawę, w tym samym czasie, nawet jeśli nie 

jest jeszcze twoim kryterium osądu na wszystkich płaszczyznach życia już zaczynasz rozpoznawać, 

że jest jakaś nowość, która pochwyca twoje życie nieustannie, twoją niedojrzałość. A to oznacza, że 

tak jak wszyscy, tak i ty, jesteśmy w drodze. I jest zawsze droga do przejścia, w której widzisz jak 

pączek zaczyna rozkwitać i nam wystarcza, jeżeli odnajdujesz to rozkwitanie w tobie, zdumiewasz 

się sama sobą. Jeśli idziemy za tym, co Bóg w nas rozpoczął, jak przypomnieliśmy sobie na Szkole 

Wspólnoty, że Bóg jak vir pugnator (waleczny mąż) rozpoczął tę walkę w nas, by wprowadzić tę 

nowość, kontynuuje jej rozkwitanie dla twojego dobra, twojej szóstki dzieci, męża i wszystkich nas. 

Ale w jaki sposób rodzi się to nowe poznanie, o którym mówiła wcześniej Chiara, która teraz 

zdumiewa Marię? Pigi! 
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Pigi: Chciałbym zadać to pytanie. Chciałem zrozumieć związek między wydarzeniem a pamięcią. 

Giussani mówi często o pamięci w tej książce, nad którą pracujemy. W pierwszym rozdziale, 

poświęca temu część w punkcie 7: „Pamięć ukazuje historyczną głębię spotkania, sięga aż do 

korzeni, tam gdzie ostatecznie bierze ono swój początek”. W drugim rozdziale powraca, mówiąc o 

chrzcie: „Również ten, kto został wybrany, może zatonąć w mętnym oceanie świata, pogrążając się 

w niepamięci, nie żyjąc pamięcią, która jest świadomością obecności Chrystusa, rzeczywistego 

wydarzenia w życiu człowieka”. Również w rozdziale, nad którym pracujemy, pisze o pamięci: „w 

pamięci wydarzenie, którego doświadczam w całym jego bogactwie, zostaje zanurzone w biegu 

czasu oraz w przestrzeni, staje się częścią pewnej historii”. 

W tych dniach pełnych wielkiej ciszy dla mnie i zmiany codziennych czynności pytam się o 

znaczenie „pamięci” (czynienia pamięcią), bez redukcji do mentalnej gimnastyki w trakcie 

momentu ciszy w ciągu naszych dni. A przede wszystkim, pamięć nie zastępuje 

teraźniejszości/współczesności Wydarzenia, poruszenie przeżyte przez Piotra w obliczu obecności, 

która go pytała? Jaki jest związek między pamięcią a współczesnością/teraźniejszością? 

 

Julián Carrón: Jak widzieliśmy nowa świadomość rodzi się z wydarzenia. I jest to początek 

pamięci, z którą mierzę się ze wszystkim. Chiara bardzo dobrze o tym mówiła, bez używania tych 

słów, tak? Tak jak ona, przynależąc do miejsca jakim jest Ruch, gdzie ułatwionym jest rozpoznanie 

Chrystusa, powoli  nagromadziła się warstwa po warstwie, jak skała osadowa granitowa pewność, 

która zmienia jej osobę. Tak, jak znajomość z Chrystusem (familijność z Chrystusem) powodowała, 

że Piotr powoli, był przyodzianym przez tę pamięć. To nie zapobiegało temu, że czasami błądził, 

popełniał błędy tak jak wszyscy, ale kiedy wychodziła na wierzch – podczas rzuconego wyzwania -  

„ale czy i wy chcecie odejść?” – wychodziła na wierzch pamięć. „ale dokąd pójdziemy?”. 

Wydarzenie jest pamięcią, nieustannym wchodzeniem w interakcję, a więc tekst, który cytowałeś 

mówi: „w pamięci wydarzenie, którego doświadczam w całym jego bogactwie, zostaje zanurzone w 

biegu czasu oraz w przestrzeni, staje się częścią pewnej historii”. I potem znajduję się w położeniu 

mierzenia się z nową sytuacją. I zdumiewamy się, że mierzymy się z tą nową sytuacją, tak jak mówi 

na początku [Chiara], w wirze okoliczności, z tą nową świadomością, która się w nas rodzi. Dlatego 

też trudnością jest, jak ktoś zauważa, że redukuje pamięć do rozumowej gimnastyki. To widać, bo 

znakiem tego jest, że gimnastyka rozumu nie jest w stanie stanąć w obliczu wyzwań, którymi 

żyjemy. Więc bardziej niż wyjaśnieniem, jest prowokacją, którą żyjemy, którą weryfikujemy – czy 

nasza pamięć jest rozumową gimnastyką kiedy jest rzucone nam wyzwanie. Nacho, jak ta pamięć 

zdeterminowała twoją świadomość życia, w całokształcie okoliczności życia, w inicjatywach, które 

podjąłeś, by odpowiedzieć, na wyzwanie jakie miałeś przed sobą? 
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Nacho: By wprowadzić do tej wypowiedzi, nie pracuję już jako biblista, ale od miesiąca jestem 

kapelanem w szpitalu. Od miesiąca jestem w szpitalu towarzysząc pacjentom z koronawirusem. W 

tym czasie przed moim rozumem i moimi uczuciami stawiane jest wyzwanie jakim jest problem 

wiedzy: czym jest ból, czym jest śmierć? W szpitalu nie ma taryfy ulgowej, wszyscy stoimy wobec 

tych pytań. Analityczne spojrzenie na rzeczywistość, rodzaj poznania, w którym się znajduję, którym 

jestem otoczony cały czas, wydaje się, że dochodzi do wniosku, że wszystko kończy się w nicości, nie 

jesteśmy ani fizyką czy chemią, jedynym prawem życia jest prawo następujące po tym wirusie: 

prawa nauki; nie ma obrazu dobra, jesteśmy wynikiem przypadku. Z tego wniosek taki, że reszta to 

poezja, nawet to, co nazywa się „religią” (to czego przedstawicielem jestem ja w szpitalu):  piękna, 

ale absurdalna pociecha dla tych, którzy pozostali. Wynik takiego spojrzenia? Muszę to wyznać: 

tonę. Ponieważ? Zawsze nam mówiłeś Julianie: „Toniesz? Jesteś pozytywistą”. To znaczy „tak 

naprawdę nie znasz rzeczywistości, brakuje ci danych”. Tak więc zaczyna się dla mnie dobra praca 

rozumu, na przykład to, do czego zmuszał Jezus swoich uczniów na łodzi. Ale jest to praca 

zaangażowanego afektywnie rozumu w obliczu wydarzenia, wiele twarzy, wiele wydarzeń w tych 

dniach. A nie rozum pozostawiony sam sobie w swoich myślach z próbą analizy nieosiągalnych dla 

wszystkich danych, które biorą udział w grze. Bo w obliczu śmierci jest to niemożliwe. Oto, co 

oznacza „sposób myślenia, dla którego punktem wyjścia jest wydarzenie”, jak mówi tekst Szkoły 

Wspólnoty. Mówią mi: „Nacho, kogo poznałeś w tych latach? Co weszło w twoje życie? 

Kto pociągnął/zafascynował twój rozum i uczucia? Czy chcesz to wszystko zredukować do zera?”. Z 

pewnością mogę powiedzieć, że poznałem Tajemnicę Boga, która stała się ciałem. Ten, który 

wspiera mnie w byciu w tej chwili wszedł do historii i poznałem Go w wydarzeniu (pamięć). I 

zacząłem oddychać. Z pewnością nie dla nowego cudu w formie sentymentalnego wkładu, ale jako 

ścieżka rozumu, która powraca, by rozpoznać coś, co jest! Potem zdaję sobie sprawę z kłamstwa 

tego analitycznego spojrzenia na rzeczywistość, o którym mówiłem wcześniej, które wydaje się 

wnioskować, iż wszystko kończy się w nicości. W Szkole Wspólnoty ks. Giussani bardzo wyraźnie 

identyfikuje to kłamstwo, cytuję: „Powszechna mentalność, która chcąc osądzić, zawsze skłania się 

do sprowadzenia poszczególnych przypadków do ogólnego abstraktu”. Powszechnym abstraktem 

byłaby dana (element), do której dociera uniwersalny rozum, tj.: śmierć, ostateczny punkt rozkład 

wszystkiego. Szczególne historyczne wydarzenie Jezusa nie byłoby w stanie wyjaśnić uniwersalnego 

problemu rozumu, takiego jak śmierć. Ale kto to powiedział? Zaskakuje mnie przede wszystkim to, 

że historyczne wydarzenie Jezusa otwiera mój rozum, przynajmniej na dwa sposoby. Po pierwsze, 

pozwala mi poznać, że przed śmiercią jest niespodzianka w postaci danej jaką jest byt/istnienie. I 

poznałem to w szczególnej, dla mnie ważnej, historii.  Nie można stwierdzić, że wszystko jest niczym! 

To kłamstwo współczesnej mentalności. Jasne, jesteśmy rzeczywistością przygodną, widzę to w tych 



7 

 

dniach w szpitalu, ale człowiek jest tym poziomem natury, w którym natura doświadcza siebie jako 

przygodnej to znaczy, zacytuję rozdział 10 „Zmysłu religijnego”:  „byt istniejący dzięki czemuś 

innemu, ponieważ nie czyni siebie sam”. Po drugie, wydarzenie Chrystusa, które dotarło do mnie w 

mojej historii, pozwala mi poznać oblicze tej Tajemnicy, jaką rozum może przeczuć w danej rzeczy. 

Bez tego szczególnego wydarzenia nie mógłbym Go poznać. Ale, mogę powiedzieć, ja Go poznałem. 

Moja wiedza napotkała Go w historii. I tutaj idę do szpitala z tą nowością świadomości i mogę was 

zapewnić, że w tym historycznym momencie jest to świadomość bardziej potrzebna niż kiedykolwiek 

wcześniej, ponieważ chorzy są sami w pokojach: bez męża lub żony, bez dzieci. Mogę więc szeptać 

do umierających słowa Szkoły Wspólnoty, cytuję: „Istnieje relacja z Tajemnicą, która czyni 

wszystkie rzeczy, istnieje relacja z Tajemnicą, która stała się ciałem, człowiekiem, Jezusem; relacja, 

która jest nieskończenie bardziej ludzka, bardziej moja, bardziej bezpośrednia, mocniejsza, czulsza, 

[wydaje się to mocne, powiedzieć komuś kto umiera] relacja bardziej ludzka, bardziej moja, 

bardziej bezpośrednia, mocniejsza, czulsza, której nie da się uniknąć bardziej niż relacji z 

kimkolwiek innym – z matką, ojcem, narzeczoną, żoną, dziećmi [wydaje się, że członkowie rodziny 

nie mogą towarzyszyć chorym w szpitalach!]”. To jest ta nowa świadomość, dla której jesteśmy w 

świecie, by żyć i umierać. 

 

Julián Carrón: Ta droga, którą przeszedł Nacho jest okazją dla każdego z nas, egzystencjalnie 

mówiąc – że to szczególne wydarzenie w historii jest kluczem by rozjaśnić wszystko; „ma 

powszechne roszczenie” jako problem życia. I właśnie tak jest. Kto widział zmartwychwstałego 

Chrystusa, wydarzenie szczególne, to jest roszczenie poznania rzeczywistości, która jest 

roszczeniem powszechnym, wobec problemu śmierci nie ma mądrych. To szczególne wydarzenie, 

jak widzimy teraz w liturgii jest rozwiązaniem powszechnego problemu. Jest to fundamentalne. 

Dlaczego? Bo jeśli nie zrozumiemy, nie będziemy widzieć przykładów, w których my możemy 

zobaczyć, że jest ta szczególna relacja. Bo bez tej szczególnej relacji nie będziemy w stanie 

zobaczyć rzeczywistości w jej pełni i zredukujemy ją do analizy. I jest to istotne, to jest to co było 

zdumiewające w tym, co najpierw mówiła Chiara, Maria, że przynależność rodzi możliwość 

patrzenia na wszystko, to co widzą też inni, z intensywnością, gęstością, jakiej inni nie są w stanie 

dostrzec. Ale nie jesteśmy wizjonerami i z samego faktu przynależności do miejsca nie możemy 

patrzeć w ten sposób. Dlatego teraz interesuje mnie, czy możemy rozpoznać i w tym co 

opowiedzieliście, w najbardziej banalnych epizodach życia, skąd rodzi się ta nowa świadomość? 

Laura! 

 

Laura: Chciałam opowiedzieć ci kilka epizodów z moją córką, która ma prawie 4-lata. 

Julián Carrón: podoba mi się to, mówienie o relacji z córką, nic o nowym poznaniu, wierze, nie, 
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że relacja z córką wprowadziła cię do najbardziej adekwatnego spojrzenia na rzeczywistość. 

Wytłumacz nam Laura. 

Laura: przyszły mi do głowy niektóre epizody podczas czytania tekstu Szkoły Wspólnoty. 

Na początku kwarantanny wydawała się piękna i spokojna. Ale około dwa tygodnie temu,  

nagle powiedziała mi, że chce wrócić do robienia pięknych rzeczy, które robiła wcześniej i zaczęła 

płakać. Następnego dnia zabrałam ją na parking naszego bloku, aby się trochę pobawić, i zapytała 

mnie: „mamo, ale czy ty jesteś szczęśliwa?”. Powiedziałam „tak” i zapytałam, czy ona jest także. A 

ona odpowiedziała mi, że „tak”, to znaczy, jeśli jestem z nią i gdy ona jest ze mną. Oprócz tego 

zadaje wiele innych pytań i kwestii, np. mówi mi, „boję się, jeśli nie będzie cię mamo” „boję się, że 

wrócisz do pracy”. Jestem lekarzem, jestem na urlopie macierzyńskim, ale wkrótce wrócę do pracy. 

Kiedy czytałam tekst Szkoły Wspólnoty o moralności, o „tak”  Piotra, i jego relacji z Jezusem, 

natychmiast miałam przed oczyma rozmowy z moją córką. Oczywistym jest jak jest skatalizowana 

przez obecność mamy, do której odnosi każde pytanie i przez relację z którą cała możliwość zła, 

które może się wydarzyć w przyszłości nie ma nic wspólnego. Przychodziło mi to na myśl kiedy 

mówiła mi: „Jestem szczęśliwa, kiedy jestem z tobą” lub „boję się kiedy cię nie ma”. Ze swojej 

strony, widząc jej nostalgię i to jak jest pełna pytań, nałożyła na mnie zasłonę smutku. Pomyślałam 

o tym, że każdego dnia ciężko pracuję, aby razem robić piękne rzeczy, ale najwyraźniej jej to nie 

wystarcza, a co więcej, jedyne, czego potrzebuje, to Miłości, kochającej obecności. Było dla mnie 

oczywiste, że wyszłam od moich umiejętności (na ile sobie radzę czy nie z dziećmi), od moich 

ograniczeń, a nie ze związku, który „bierze wszystko” zgodnie z tekstem Szkoły Wspólnoty oraz o 

tym, jak pomogło mi to zauważyć i dowiedzieć się dzięki przyjaciołom podczas ostatniego spotkania 

naszej grupki Szkoły Wspólnoty, podczas którego opowiadałam o tych z nią dialogach. Dzięki za to 

jak zawsze mi pomagasz! 

 

Julián Carrón: Uderza mnie to, co przeczuwasz w swojej córce. Nie tylko, że jest dzielna, ale 

przez zdolność poznawczą twojej córki. To co determinuje jej relację z rzeczywistością, co to jest? 

Twoja obecność, szczególna. I to daje jej spojrzenie bardziej adekwatne na rzeczywistość. Twoja 

córka cała skatalizowana przez obecność, to jest powszechny problem, który mamy wszyscy. 

Szczęście czy też mniej. Sposób bycia w rzeczywistości. Kiedy brakuje tego szczegółu ona jest 

zdeterminowana przez strach. I jeśli widzimy to przed sobą nie wprowadza to do rzeczywistości. I 

ty natychmiast biczujesz się, bo nie  jesteś w stanie dać szczęścia i jesteś smutna. Kiedy, rzecz 

najbardziej spektakularna, można zobaczyć, że to co naprawdę mówi ten fragment Szkoły 

Wspólnoty, na który patrzymy, że obecność, realna, historyczna, szczególna wprowadza cię w 

całokształt rzeczywistości? To nie twoja córka analizuje wyraźniej niż ty, ale przeczuła 

rzeczywistość lepiej mając ciebie przed sobą. Tak jak lata temu [ks. Giussani] podawał przykład 
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związany z dzieckiem w parku rozrywki. Kiedy widzi wszystko w towarzystwie rodziców jest 

szczęśliwe a kiedy jest od nich oddalone, płacze. Tak jak twoja córka, kiedy jest oddzielona od 

ciebie. A więc jaki jest prawdziwy sposób patrzenia dziecka na rzeczywistość. Kiedy brakuje mu 

rodziców i jest zdeterminowane przez strach? Prawdziwa rzeczywistość to ta, którą twoja córka 

widzi, kiedy towarzyszy jej ta obecność. To co miał ks. Giussani przed sobą, dlatego kwestią jest 

czy na to patrzymy. 

Uderzyła mnie bardzo w tych dniach seria, którą wydają Hiszpanie w gazecie – pisarz hiszpański 

Montiel, który został skatalizowany, tak jak ty przez swoją córkę, przez to co widział w dzieciach. 

„Moje dzieci nie przestają mnie zaskakiwać. Podczas uwięzienia nie wyraziły ani jednej skargi; w 

przeciwieństwie do nas, dorosłych. Akceptują sytuację, ponieważ prawdziwą normalnością dla 

dziecka jest jego rodzina. [Kiedy jesteś przed nią, twoja córka jest zadowolona]. I mówi: Dla mnie 

to nie jest tylko to, co teraz. [Napisał powieść opisując chorobę syna, więc nie opisuje tylko 

momentu idyllicznego]. Pamiętam inną dłuższą kwarantannę w szpitalu. Rak mojego najstarszego 

dziecka zmusił nas do życia na oddziale onkologii dla dzieci przez dwa lata. Nie narzekano na tamte 

okoliczności. Miały dwa, trzy i cztery lata. Te łyse dzieci wykazały skandaliczną uległość, nie 

drgnęły. I to było zdyscyplinowane podejście, dalekie od pomruków dorosłych to była dla mnie 

niezapomniana lekcja. Teraz znów widzę tę samą akceptację w nim i jego braciach. To niesamowite. 

Akceptacja, która nie jest zgodnością, ale prawdziwym przylgnięciem, żadnej dziwności. 

Wystarczycie wy. I mówią to bez słów, językiem mądrych: działaniem. Życie jest powrotem do tej 

odwiecznej mądrości, którą dzieci bez wysiłku afiszują, zwracając się ku teraźniejszości, którą my 

zaniedbujemy. Jestem wzruszony moimi dziećmi w tych dniach i czasami płaczę w ukryciu z powodu 

wszystkiego, co mi dają, nie prosząc o nic w zamian. Są wskazówkami drogi dla mojej duszy, która 

czasami wędruje zdezorientowana. Wierzę, że dzieci są dowodem, że nie jesteśmy stworzeni dla 

projektów, ale do życia poprzez kochanie i bycie kochanym. Tylko w ten sposób sytuacja warunkowa, 

wyzwania mają sens, a teraźniejszość nie upada”. 

 

Julián Carrón: Tekst Szkoły Wspólnoty mówi o tym: „Sposób rodzenia się kryterium osądzania 

można syntetycznie wyrazić słowem spojrzenie. Stawanie wobec wydarzenia bez odwracania się od 

niego ze szczerym spojrzeniem”. Skąd ks. Giussani bierze przykład, by wytłumaczyć o czym mówi? 

„Tak jak dziecko, w obliczu rzeczywistości niczego nie wymyśla, nie pozwala, by jakiekolwiek 

inne zmartwienie przeniknęło jego spojrzenie”. Wystarczy to jako znak, czy my usunęliśmy z 

naszego spojrzenia obecność, czy też nie? Czy wchodzą zmartwienia i obcość. Jak tylko porzucimy 

tę postawę dziecka zaczynamy oddalać się, podczas gdy szczere spojrzenie na wydarzenie prowadzi 

daleko. Elisabetta, co odkryłaś? 
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Elisabetta: W pierwszych dniach, kiedy koronawirus zmusił nas do pozostania w domu, było to tak 

oczywiste, że sprawa jest większa ode mnie, że mogłam tylko to zaakceptować, aby zrobić miejsce 

temu, co się wydarzało. To były naprawdę bogate dni i cenne. Nauczyłam się patrzeć na moje dzieci 

z innej perspektywy. Bardzo sobie towarzyszyliśmy. Dzieci nie mogły uwierzyć, że mają wszystkich 

dla siebie dzień i noc. I bez codziennego pośpiechu normalnych dni. Nauczyliśmy się cieszyć naszym 

domem. Być cicho i bawić się razem, oglądać  dobre filmy i uczyć się. Byłam pod dużym wrażeniem 

także tego, że one, na propozycję moją i mojego męża, natychmiast zgadzali się odmawiać każdego 

wieczora dziesiątkę Różańca razem z nami, aby powierzyć ten szczególny moment Matce Bożej. 

W międzyczasie czas mijał i ja, jak często mi się zdarza, również się do tego „przyzwyczaiłam”. 

Zaczęłam „porządkować/układać” rzeczy, według mojej koncepcji. To, co początkowo widziałam 

jak wydarzyło się, teraz stało się to czymś, co tworzyłam ja, w zależności od tego, jak się czułam 

rano. Nie pozostawiałam już miejsca Tajemnicy. I stałam się smutna. Dni stały się cięższe. Potem 

przeczytałam Szkołę Wspólnoty: „Choć nadal prowadzę życie w ciele”: czyli żyję w sytuacji takiej, 

jaką ona jest „Obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego” , to znaczy przynależę do 

Wydarzenia, do początku, który zmienia sposób patrzenia”. Ale dlaczego, jeśli jest to tak oczywiste, 

tak trudno jest zmienić moje spojrzenie?. Gorszy mnie, że „boskość odpowiada ostatecznej istocie 

rzeczywistości, istocie człowieka”. Zatrzymuję się na swoich ograniczeniach. „Nie adoruję twarzy 

mojego męża”, ale znacznie częściej widzę w nim, to czego nie chciałam. Czy jest możliwym, że by 

pozostawić miejsce Tajemnicy i patrzeć na Niego w działaniu, potrzebuję aby nieustannie wydarzał 

się koronawirus? 

Julián Carrón: czego uczy cię twoja córka? Co jest potrzebne wirus czy obecność mamy? 

Elisabetta: obecność 

Julián Carrón: Nawet koronawirus nie jest w stanie utrzymać tego spojrzenia, widzimy to kiedy 

wracamy do rzeczywistości. To co jest w stanie utrzymać nieustannie to spojrzenie to jest ponowne 

wydarzanie się Wydarzenia, jak mówił Pigi. A my natomiast zamiast kierować spojrzenie w 

kierunku Wydarzenia, utrzymujemy je sfiksowane. Dlaczego? Bo w pewnym momencie nie 

zostawiamy przestrzeni dla Tajemnicy, przesuwamy się. A więc zaczynamy znów się biczować. 

Widać to natychmiast, jak mówiła Laura, w smutku. Bo to nie my rozwiązujemy problemy dzieci, 

męża czy nasze. Ta możliwość, byśmy nieustannie pozwolili przyciągać się, bez jakichkolwiek 

zbytecznych zmartwień, przez tę Obecność, która wprowadza nowość, o której mówisz w 

kontekście dzieci, dzieci, które tak jak mówi ten hiszpański pisarz – jaka jest prawdziwa postawa? 

Zanim dojdziemy do moralizmu? 

Massimiliano jak to odkryłeś? Jaki wkład wniosła ta prowokacja? 

 

Massimiliano: W piątym punkcie drugiego rozdziału Zostawić ślady w historii świata uderzyły mnie 
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następujące słowa, które znajdują się zaraz po tym fragmencie, w którym wyjaśnia, co to znaczy 

patrzeć na twarz dziewczyny według ciała: „Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne 

moje życie jest życiem wiary” oznacza natomiast: stawiam czoła relacji z nią w wierze w Syna 

Bożego, w przylgnięciu do Chrystusa. A więc ta dziewczyna – w takim stopniu, w jakim mnie 

fascynuje – jest znakiem, poprzez który jestem zaproszony do przylgnięcia w ciele do bytu rzeczy, do 

zejścia w rzeczywistość rzeczy, do zejścia w rzeczywistość rzeczy, zejścia aż tam, gdzie rzeczy są 

czynione”. 

Te słowa bardzo mnie fascynują, tak jak mityczna strona 173 10. rozdziału Zmysłu religijnego - 

„intensywne przeżywanie rzeczywistości”, aż do tego stopnia, że często sobie powtarzam: dzisiaj, 

jutro naprawdę chcę zobaczyć, co to znaczy odnosić się w ten sposób do mojej żony, do moich dzieci 

(pracując w domu zdalnie nie mam wielu innych możliwości). Co się stało (prawie zawsze) w moich 

dniach zaczynałem od tej propozycji ? Prawdę mówiąc, niewiele z tej „intensywności”; mógłbym 

powiedzieć: odkryłem, że to czego doświadczam to „bezmyślne/rozproszone przeżywanie 

rzeczywistości”, inne niż głębia i wszystko inne. Wszystko zajęte przez rzeczy do zrobienia, od e-

maili do przeczytania i wysłania, od telekonferencji, w których biorę udział, moje dni często mijają 

w sposób powierzchowny, a wieczorem jestem pełen suchości i smutku, czasem zły na siebie za 

„bezmyślne” traktowanie mnie i wszystkich, których spotkałem. Zadałem sobie pytanie i zadaję 

sobie pytanie: dlaczego? Dlaczego ta fascynacja słowami Szkoły Wspólnoty nie przekłada się na 

sposób życia, który jest równie „piękny” i bardziej odpowiedni dla moich pragnień? 

Może dlatego, że tak naprawdę nie pytam? Może dlatego już wcześniej się zatrzymuję? 

Czy możesz mi w tym pomóc? 

 

Julián Carrón: Widzisz? Jaką sugestię daje ci Szkoła Wspólnoty na temat tego, o czym 

rozmawiamy? Że to co cię porusza, kiedy Tajemnica wychodzi ci na spotkanie to jest intensywne 

przeżywanie rzeczywistości – kiedy przyjmiesz jaka jest rzeczywistość. Kiedy słyszysz „żyję wiarą 

w Jezusa Chrystusa”, przychodzi do ciebie ktoś, coś, by zawołać cię, wyrwać cię z twoich 

rozproszeń. To co cię wyrywa to nie są twoje propozycje, tak jak u dzieci. To jest sposób w jaki 

jesteśmy uczynieni. Ile czasu tracimy nie idąc za sposobem jaki ksiądz Giussani nam pokazuje, by 

wchodzić w rzeczywistość? Bo to jest sposób jaki widzimy u dzieci, to jest proste. Dlatego 

interesuje mnie stawianie dzieci przed nami, ponieważ ksiądz Giussani pokazuje w ten sposób, jak 

Go rozpoznać, a więc nie przez zdenerwowanie, bo nie jesteśmy w stanie/brakuje nam umiejętności, 

tak nie jesteśmy w stanie, bo w przeciwnym wypadku nie mielibyśmy potrzeby kogoś innego i nie 

ma potrzeby rozpaczać z tego powodu. Musimy nauczyć się, tego co mówi Jezus: kto jest jak 

dziecko wejdzie do Królestwa Niebieskiego, będzie uczestniczyć w tej nowości. A więc Sara jak to 

odkryłaś? 
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Sara: Piszę, aby krótko opowiedzieć o ostatnich tygodniach. Lista wyzwań jest zawsze dłuższa! W 

tych dniach często myślę, że chciałbym być gdzie indziej: z moją rodziną (między innymi urodził się 

kilka dni temu mój bratanek), z przyjaciółmi lub po prostu w moich aktywnościach. Pewnego ranka 

obudziłam się i zdałam sobie sprawę, że przyjęłam postawę obronną. Ale wprowadzona została inna 

hipoteza, a raczej pytanie o rzeczywistość. 

Julián Carrón: Można się obudzić w postawie obronnej/zamkniętej. Ale kwestią jest czy 

pozwolimy, aby weszła jakaś inna hipoteza. Kontynuuj. 

Sara: a raczej pytanie, które czekało na mnie za drzwiami mojego pokoju: Sara, czego się boisz? 

Czy myślisz, że nawet tutaj, nawet dzisiaj, nie może być czegoś dla ciebie? Jaka niekończąca się 

wdzięczność za to odmienne spojrzenie, które zawsze oferowano mi jako możliwość, ponieważ tak 

jest wprowadzane do mojego życia. Jeśli nawet dzisiaj chcę żyć życiem, które ma znaczenie, nie 

mam innego miejsca, jak tylko okoliczności, które zostały mi dane. To nie był wysiłek tego dnia, to 

nie było ciężkie wyrywanie, aż w końcu mogę zrobić to, czego pragnę, nawet słusznie. To było życie 

z wolnością, pełne tylko pragnienia i ciekawości tego, co było dla mnie. Myślę, że stawką jest jedna 

rzecz bardzo cenna dla mnie. Najgorsze, co może mi się przydarzyć, to zacząć żyć, popierając moją 

wizję rzeczy i nie widząc już rzeczywistości. Z całego serca pragnę rzucić wyzwanie rzeczywistości, 

taką jaka jest, bez ograniczania prób (przykład  z tego okresu, zaproszono mnie do tysiąca połączeń, 

aperitifów i zdalnych gier wirtualnych z przyjaciółmi ...). Trochę może być to zabawne/rozrywką, 

ale wolę nie zmniejszać dramatu braku, nostalgii i pozwolić wstrząsnąć sobą do końca. Pierwszą 

łaską, którą widzę w życiu, nie jest moja zmiana, czyli umiejętność stawania przed daną mi 

okolicznością i pytania, które rodzą się we mnie; przede wszystkim kwestia otwartości, która 

dotyczy nie tylko powiedzenia „tak”, ale robienia pewnych rzeczy, ale głębsza: otwarcie, które 

naprawdę pozwala mi zadać to pytanie „Saro, kochasz mnie? Czy jest coś czego bronisz przede 

mną, ponieważ boisz się, że nie zdołam zwyciężyć?”. To ostateczne otwarcie wydaje mi się 

najcenniejszą rzeczą dla mnie, tą moralnością, jak to nazywa Szkoła Wspólnoty. Nie wiesz, jak 

jestem wdzięczna za to, że jest ktoś, kto nadal utrzymuje to pragnienie prawdziwego życia, wszędzie 

i zawsze, kto chce, żebym żyła i stale pogłębia moje spojrzenie, wciąż pytając mnie na tysiąc 

różnych sposobów, ale zawsze po tym wszystkim, pytanie: „Saro, kochasz Mnie? Czy chcesz być 

teraz ze Mną tutaj? Gdzie nie brakuje niczego, jeśli Ja tam jestem”. 

Dziękuję ci za twoją wielką przyjaźń. 

 

Julián Carrón: Widzicie, daje nam dowód, że możemy wstać rano i być refleksyjnymi, ale 

natychmiast ktoś może otworzyć inną możliwość i zacząć patrzeć na okoliczności nie inaczej jak 

przyjmując, pozwalając się uderzyć tej okoliczności, która wychodzi na spotkanie. Jak mówi ksiądz 
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Giussani. I jeśli nie pozwoli dać się rozproszyć przez inne rzeczy, które wydawałoby się, że ułatwią 

rozwiązanie, ale przyjmuje, i zaczyna zdawać sobie sprawę, że problemem jest przemiana tego, co 

spotyka – robienie, ale otwieranie się, otwarcie się na tego „Ty”, który wychodzi mi na spotkanie w 

tej okoliczności. „Czy ty mnie kochasz? Dlaczego się boisz?” Problemem moralności jest nowa 

świadomość, która wprowadza mnie przylegając z całą moją moralnością do tego Ty. Lea, gdzie 

widziałaś to nowe poznanie? 

 

Lea: Oto doświadczenie, które miałam związane z nowym poznaniem, jako „jedynej możliwości 

wejścia w relację z rzeczywistością bez uprzedzeń, z uwzględnieniem całokształtu jej czynników” , 

możliwe jest tylko, gdy wychodzi od „współczesnego Wydarzenia, które je stwarza”.  

Niedawno miałam trudności w pracy i nie byłam w stanie im sprostać. Czułam się zdefiniowana 

przez to. Przeczytałam ponownie Twój list z okazji Bożego Narodzenia, ponieważ przypomniałam 

sobie, że uderzyło mnie to zdanie: „Dlaczego nie patrzysz na siebie, tak jak patrzę na ciebie, jak 

patrzę na twoje człowieczeństwo? Czy nie zdajesz sobie sprawy, że stałem się dzieckiem, aby 

pokazać ci całą moją preferencję, jaką mam dla ciebie? ”. Otworzyło to okno. Stopniowo zaczęłam 

znów oddychać, była to pierwsza zmiana spojrzenia, która wyrwała mnie z nicości. Ale na tym się 

nie skończyło: w następnych dniach przeczytałam tekst Szkoły Wspólnoty: „Żyjąc w ciele, 

uczestniczę w Wydarzeniu, które uzdalnia mnie do nowego pojmowania, głębszego i prawdziwszego 

niż moje okoliczności”. W obliczu okoliczności w wierze w Syna Bożego, w przylgnięciu do 

Chrystusa: „Jestem zaproszona, aby przylgnąć do ciała do istoty rzeczy, zejść w rzeczywistość 

rzeczy, aż do miejsca, w którym rzeczy są tworzone”. Uświadomiło mi to, że zatrzymałam się na 

zdumieniu/uderzeniu i nie weszłam w „ciało” rzeczy. Natomiast, kiedy „wchodzę w rzeczywistość 

rzeczy”, jak mówi to Szkoła Wspólnoty: aż do punktu, w którym rzeczy są czynione, osoba, którą 

mam przede mną, kimkolwiek jest, jest znakiem i wyznacza drogę, którą przychodzę do Chrystusa, 

do Ciebie, przez Którego wszystko jest uczynione i dlatego mam szacunek, szacunek, uwielbiam go, 

mogę adorować jego twarz...”. To było niczym prawdziwy przewrót kopernikański, stało się dla 

mnie jasne, że relacje z ludźmi, także tymi, z którymi mam trudności, mogą być okazją zamiast 

przeszkody, pożądaną możliwością dla mnie i dla nich. Co więcej, zrozumiałam też jedną rzecz o 

sobie: że tylko w objęciach Ty, który mnie kocha i  mnie chce, mogę bez problemu przyznać się do 

swoich ograniczeń, być wolną, nie czując się przez nie zdefiniowana. Kończę stwierdzeniem, że fakt, 

że Szkoła Wspólnoty, czasami tak trudna, przemówiła do mnie w konfrontacji z okolicznościami, i to 

było Wydarzenie: Szkoła oświetliła rzeczywistość, która oświetliła szkołę! Jestem bardzo szczęśliwa, 

ponieważ czasami zazdrościłam ludziom, którzy zabierali głos na tej Szkole Wspólnoty, ponieważ  

mi nie przydarzało się to tak, jak im. Natomiast dzisiaj  wydarzyło się także mnie w tej niewielkiej 

okoliczności. Może po prostu wystarczy mieć pokorę, by patrzeć, lojalność spojrzenia na to 
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wydarzenie. Dziękuję. 

 

Julián Carrón: Właśnie tak. Zdała sobie sprawę, że zatrzymywała się na zdumieniu, tzn. na 

powierzchowności rzeczy, tak? Bez wejścia w głąb rzeczy. I do tego właśnie chce nas wychować 

ksiądz Giussani. Nie do szukania alternatywnej drogi, dualistycznej wobec rzeczywistości, ale 

intensywnie przeżywając rzeczywistość. Z tym samy spojrzeniem dojdę do głębokości rzeczy i 

wewnątrz tej głębokości rzeczy jest „Ty”. „Choć żyję w ciele, żyję wiarą w Syna Bożego” – wiara 

jest tym spojrzeniem w głąb rzeczywistości, w przeciwnym wypadku przeważa dualizm. Natomiast 

w ten sposób, jaka by nie była okoliczność, czy też w obliczu jakiej osoby, z jakimkolwiek złem, 

kimkolwiek by nie była, cokolwiek by się nie wydarzyło wskazuje drogę, którą dochodzę do 

Chrystusa. Do „Ty”, z którego każda rzecz jest uczyniona i z tego powodu go szanuje, respektuje, 

uwielbia, może adorować jego twarz. 

To jest przewrót kopernikański mówi Lea. I o tym musimy decydować, czy przyjmujemy tę 

rewolucję kopernikańską, którą wprowadza ksiądz Giussani w relacji z rzeczywistością, by 

zwyciężyć dualizm, czy też mnożymy życie w inicjatywach? To jest nasz wkład. Cinzia, proszę i 

kończymy. 

 

Cinzia: Po wieczornym spotkaniu wspólnoty, podczas którego pracowaliśmy nad tymi pięknymi 

rozdziałami Szkoły Wspólnoty pojawiło się pytanie. Pytanie jest takie: Ale tak naprawdę moje 

spojrzenie, które się otwiera i moja przynależność mogą służyć światu? Podczas tego wieczoru 

rozmawialiśmy o sytuacji w jakiej się znajdujemy, z analizami ekonomicznymi dotyczącymi tego 

okresu, analizami informacji, komunikacji co do fazy 1 fazy 2... Wydaje mi się to niemożliwe, że 

moje „tak” może mieć jakiś wkład dla świata. I takie jest moje pytanie. W jaki sposób moje „tak” 

zmuszone do pozostania w domu i  do robienia zwykłych prostych i banalnych codziennych 

czynności może być użyteczne dla świata? To może mi służyć... i to już dużo... ale dla świata? 

Wydaje mi się to niemożliwe.  Tak jak to co piszesz w swoim liście do bractwa „W tym momencie 

uznanie Chrystusa i nasze „tak” dla Niego, nawet w odosobnieniu, w którym każdy z nas może być 

zmuszony się znaleźć, jest już wkładem w zbawienie każdego człowieka dzisiaj”... w głębi serca nie 

wydaje mi się to być możliwym. Natomiast wydarzył się fakt i chciałam wiedzieć czy jestem na 

dobrej drodze. Dziś rano wstałam i zobaczyłam na stoliku przy łóżku śniadanie przygotowane przez 

moją córkę. Wykonany przez nią gest dał mi do zrozumienia, że jestem podmiotem nieskończonego 

Dobra i że przygotowując dziś obiad, pragnę dobra dla wszystkich, którzy będą siedzieć przy tym 

stole. Więc jeśli którykolwiek z tej siódemki, z którymi zjem obiad przy tym stole, zobaczą to dobro, 

zabiorą go tam, gdzie są... I stopniowo kaskadowo... Bóg pozwoli... Ponieważ cytując fragment 

tekstu Szkoły Wspólnoty, w punkcie 6 ksiądz Giussani mówi:  „dobrem nie jest „dobro”, ale jest nim 
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przylgnięcie do Niego, jest podążanie za tym obliczem, Jego Obecnością, zanoszenie Jego 

Obecności wszędzie”. Tak więc to diaboliczna wątpliwość, która się otworzyła, widzę sposób na 

rozwiązanie.   

Chciałam zapytać co o tym myślisz? 

 

Julián Carrón: Odpowiedź jest już w pytaniu, które zadajesz, jest rozwiązanie. Dlaczego? 

Dlaczego jest rozwiązanie? Bo natychmiast widzimy, że sposób w jaki odpowiada wnosi dobro dla 

wszystkich. Widzieliśmy dziś na wiele sposobów, kiedy Laura przeczuwa jakim jest dobrem dla jej 

córki i jej córka dla niej, kiedy Maria idzie do szpitala, w którym pielęgniarki mówią jej jak 

odmiennym jest wchodzenie na jej salę w porównaniu z innymi, każda z osób, w tym co 

opowiadała może powiedzieć ile z tego jest naszym wkładem dla świata. Dlaczego? Dlatego, że 

otrzymaliśmy łaskę, jak widzieliśmy to na Szkole Wspólnoty właśnie z tego powodu. To jest 

zadanie, które wprowadza człowieczeństwo w ostateczną relację z Tajemnicą, tak? Dobro jest 

przylgnięciem do Niego. To jest nasza fundamentalna funkcja przez łaskę jaką od Niego 

otrzymaliśmy. Jesteśmy świadkami tego, że jest to dla wszystkich. Więc miara jaką żyjemy tą 

jednością, bez dualizmów, od spotkania z Ty, przez spojrzenie całkowicie spójne/jednolite. Wiara 

rozkwita jako szczyt rozumu, jest kwiatem łaski. Człowiek przylega ze swoją wolnością, rodząc ja 

całkowicie spójne/jednolite, które potem rodzi przez siebie wspólnotę. Dlatego też, tylko przez 

miarę, w której idziemy za propozycją księdza Giussaniego, możemy zobaczyć, jak się wydarza w 

nas i w innych. 

 

OGŁOSZENIA: 

Szkoła Wspólnoty 

W tym okresie przygotowuję tekst by kontynuować podjętą przez nas pracę i temat na rekolekcje, 

których w tym roku nie mogliśmy odbyć, tzn.: „co wyrywa nas z nicości?” 

Postawiliśmy to pytanie i z tego tekstu gotowe jest już wprowadzenie, rozpoczynające się od listów, 

które mi przysłaliście z waszymi doświadczeniami i wyzwaniami przeżywanymi w tym czasie 

koronawirusa. 

Proponuję, aby na najbliższej Szkole Wspólnoty rozpocząć pracę nad wprowadzeniem, które 

znajdziecie na stronie Ruchu od poniedziałku 11 maja. Mając w pamięci te dwa rozdziały Szkoły 

Wspólnoty, nad którymi pracowaliśmy, które są jak widzicie, decydujące, ponieważ dosięgają do 

tego przewrotu kopernikańskiego dotykając sposobu bycia w rzeczywistości. Są pomocą do tego, 

by dobrze zrozumieć relację między nowym poznaniem, które wprowadza chrześcijaństwo, a 

okolicznościami. Więc, ta nowa zdolność spojrzenia i afektywność (jak widzieliśmy to w tych 

dwóch rozdziałach) jest jedynym, prawdziwym sposobem by żyć teraźniejszością i powinna to być 
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świadomość, z którą podejmujemy wszystkie okoliczności życia. Jeśli ta przynależność, ta nowa 

świadomość nie jest nieustannie zaangażowana w teraźniejsze wydarzenia, nie przenika życia, nie 

jest w stanie ich zrozumieć i przyjąć. I jak mówi to jeden z rozdziałów – dochodzi do uśmiercenia 

wiary, bo nie otwiera rozumu. Dlatego też zarówno z punktu widzenia metody i zawartości miejmy 

na uwadze ten tekst pracując nad wprowadzeniem do nowego tekstu, jak też w zakończonej do tego 

momentu pracy nad książką Zostawić ślady w historii, ten sposób weryfikacji nie jakiś 

abstrakcyjnych myśli ale tego gdzie zauważamy w nas to nowe poznanie i afektywność, które 

umożliwiają żyć okolicznościami rzeczywistości w sposób nowy, tak jak prawdziwe „nowe 

stworzenie”. 

W końcu wyzwania, przed którymi stoimy, nie pozostawiają nam miejsca na oderwanie się od tej 

pilnej potrzeby, jak zobaczymy również we wprowadzeniu, o którym wam wspominałem. 

Następna Szkoła Wspólnoty odbędzie się w środę 17 czerwca o godz. 21.00, w warunkach o jakich 

was poinformujemy na podstawie zmian wskazań zdrowotnych w następnym miesiącu. 

Książka miesiąca 

Książka miesiąca maja to „Przebudzenie człowieczeństwa. Refleksje z czasu przyprawiającego o 

zawrót głowy”. Ta książka zrodziła się z takich okoliczności: wydawcy Rizzoli, do którego wysłano 

mój list do Bractwa i artykuł opublikowany w Corrire, uznały, że treści mogą być tak przydatne dla 

wszystkich, że poprosili mnie, bym w nie wszedł. Wynikiem tego stał się ten e-book. Próba była 

zatem okazją do refleksji nad tym, czego wszyscy doświadczamy, udostępniając bogactwo, którym 

żyjemy również dla innych. Książka jest obecnie dostępna w formie ebooka w cenie 3,99 €. 

(Książka jest dostępna także w formie pdf na polskiej stronie Ruchu) Wydawca nas poinformował, 

że papierowa wersja książki będzie dostępna nie wcześniej niż w połowie czerwca.  

Fundusz wspólny 

W kwietniu podczas Szkoły Wspólnoty przypomniałem o tej potrzebie. W takiej sytuacji jest to 

bardzo trudne z ekonomicznego punktu widzenia, z wielką powagą zaangażowanie w fundusz 

wspólny w celu zaspokojenia potrzeb pojawiających się potrzeb wśród naszych ludzi. Ja jestem 

bardzo wdzięczny za to, jak wielu z was przyjęło to ogłoszenie, stosując się do kryterium osądu 

wyrażone przez Ruch, zgodnie z oryginalnym wychowaniem, którego nas nauczył ksiądz Giussani. 

Ślady 

Majowy numer Śladów w języku włoskim dostępny jest dla wszystkich online gratis. 

W ciągu tych dwóch miesięcy został udostępniony za darmo, ponieważ była to jedyna możliwość, 

oprócz subskrypcji, udostępnienia go również znajomym i kolegom. W związku z tym chciałbym 

jednak poinformować o kwestii abonamentu: zwykle podczas Rekolekcji Bractwa zbierano kilka 

tysięcy euro w tym celu, ale w tym roku nie było takiej możliwości. Mam więc nadzieję, że 

poważnie podchodzicie do możliwości subskrypcji w tym okresie, ponieważ – jak wiecie – jest to 
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sposób na wsparcie wszystkich naszych działań komunikacyjnych. 

Rozpowszechnianie dokumentacji Ruchu i ks. Giussaniego. 

Przypominam, że Ruch zwykle udostępnia na stronie lub za pomocą oficjalnych narzędzi całą 

dokumentację przydatną w naszej drodze. Dlatego też proszę by nie rozpowszechniać innych 

dokumentów lub materiałów, które mogły zostać zmienione lub nie zostały zweryfikowane w 

swoich źródłach, ponieważ naprawdę powoduje to wiele zamieszania. Łatwość, z jaką można 

utworzyć dowolny link, nie oznacza, że zawsze jest to uzasadnione. 

WAKACJE 

Wiele osób prosi nas o wskazania na temat wakacji dla wspólnot, gestu, który nasza droga 

wychowania zawsze powtarzała przez lata i do którego wszyscy jesteśmy bardzo przywiązani. 

Myślę, że aby osądzić, jak spojrzeć na ten aspekt naszej propozycji również w tych niezwykłych 

czasach, każdy musi spojrzeć na doświadczenie z tych dwóch miesięcy. Ktoś nazwał to „czasem 

zawieszenia”, ale doświadczenie, które widziałem u wielu z nas, było wszystkim oprócz tego! To 

był pełny czas, pełen sensu, odkryć, choć w kontekście życia zupełnie innego niż przedtem, 

pozbawiony wielu rzeczy, o których nie decydowaliśmy my. Więc jeśli spojrzymy na nasze 

doświadczenie, być może stamtąd otrzymujemy najlepszą sugestię, aby spojrzeć na wakacje: nie 

jesteśmy powołani, aby żyć „zawieszeni”, ani wymyślać czegoś, co wypełni pustkę, ale żyć w 

pewien sposób nieprzewidywalnie inny. Widzieliśmy, jaki zysk możemy osiągnąć dzięki 

przestrzeganiu okoliczności, pozwalając się zmieniać. Dziś okoliczności mówią nam, że nie można 

zaproponować wspólnotom gestu wakacji, biorąc pod uwagę wciąż istniejącą sytuację zdrowotną, 

przepisy wydane dotychczas przez rząd, a także delikatne implikacje prawne. Oczywiście nic nie 

stoi na przeszkodzie, aby ograniczone grupy osób i rodziny, na swoją wyłączną odpowiedzialność, 

postanowią zorganizować wakacje zgodnie z przepisami. Jednak w centrum Ruchu oceniliśmy, że 

Ruch, zarówno centralny, jak i lokalny, nie będzie promował żadnej inicjatywy. Jestem pewien, że 

możemy następnie powiedzieć sobie o tym co dostaniemy będąc posłusznymi wobec okoliczności i 

starannej kreatywności, która z tego wyniknie. 

MEETING RIMINI 

Spotkanie w Rimini „Edycja specjalna” Spotkanie w 2020 r. – zatytułowane „Nic dziwnego, że 

jesteśmy głusi wobec wzniosłości” – odbędzie się w dniach 18–23 sierpnia w Rimini. Spotkania, 

wystawy, pokazy będą prowadzone głównie w formie cyfrowej. Jeśli przepisy obowiązujące w 

sierpniu na to zezwolą, udział fizyczny będzie możliwy dla ograniczonej liczby osób. Biorąc pod 

uwagę szczególną sytuację, udział wolontariuszy jest zarezerwowany dla osób, głównie dorosłych, 

o określonych umiejętnościach, z którymi osobiście skontaktują się odpowiedzialnych Meetingu. 

OGŁOSZENIA RUCHU 

Powiadomienia o Ruchu  
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Jak już wspomniano ostatnim razem, stworzono nową platformę internetową i specjalną aplikację 

„Powiadomienia CL” w celu rozpowszechniania powiadomień o Ruchu centralnym. Dlatego gorąco 

zapraszam do pobrania tej aplikacji, ponieważ jest to jedyny sposób rozpowszechniania ogłoszeń 

krajowych. Aby zarejestrować i pobrać aplikację, skontaktuj się z sekretarzem swojej wspólnoty. 

 

Przyjdź Duchu Święty... 

Dobrego wieczoru dla wszystkich. 


