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Szkoła Wspólnoty z Juliánem Carronem 

Mediolan, 20.01.2021 

 

Julián Carrón: Dobry wieczór wszystkim. Kontynuujemy naszą drogę w oparciu o Szkołę 

Wspólnoty. Chciałbym rozpocząć od jednej z wielu reakcji, które sprowokowały ostatnie 

Szkoły Wspólnoty, zwłaszcza ostatnia. Co cię uderzyło, Ilenia? 

Ilenia: Czy mnie słychać? Tak. Są to dni trochę trudne w różnych dziedzinach: praca, dom, 

przyjaźnie. Wydaje się, że nic do mnie nie dociera a wszystko to, co widzę, jest jak jakaś 

nieosiągalna góra, na którą nie sposób się wspiąć. Czytałam Szkołę Wspólnoty, również 

sprowokowana przez tych wokół siebie, którzy powtarzali, że była piękna. Ja natomiast 

czytałam i czytałam, i nie rozumiałam nic; albo lepiej, wydawało mi się, że jest tam wiele 

pięknych słów, które jednak nie mają nic wspólnego z moim życiem, teraz. Z pewnością były 

obecne aspekty mojego minionego życia, jak np. to, jak spotkałam Ruch, ale w teraźniejszości 

nie widziałam nic, przede wszystkim nie rodziło się nawet pytanie (prośba, błaganie). I tak 

przeczytałam ponownie ostatnią Szkołę Wspólnoty z 16 grudnia, gdzie ty, odpowiadając na 

jedno z wystąpień, powiedziałeś: „możemy czytać o czymś, ale potem weryfikować coś 

innego…. Wskutek czego nie weryfikujemy wiary albo Chrystusa, lecz nasze usiłowania 

(dążenia)….”. Ten fragment potrząsnął mną, bo zdałam sobie sprawę, że to jest dokładnie to, 

co robię, czytając stronice Szkoły Wspólnoty. W istocie nic mi nie mówiły, a potem zapytałam 

siebie, ale jak ja patrzę na wszystko? Tylko przez pryzmat ograniczeń, które widzę, albo mając 

na uwadze obietnicę, która jest? Już to wydaje mi się być jakimś nowym początkiem, ale 

potrzebuję pomocnej dłoni, bo spostrzegłam, że Tajemnica pozwala mi zauważać rzeczy, 

których przedtem nie widziałam, i których nawet inni być może nie zauważają. Wielkim 

ryzykiem (niebezpieczeństwem) jest sądzić, że tu dla mnie teraz nie ma już nic do odkrycia, 

drżę na samą myśl o kłamliwości tego zdania. Jak mogę przeżywać wszystkie te sprawy, które 

powodują mój ból, tak, żeby nie stały się ograniczeniem w patrzeniu na innych i na 

rzeczywistość, ale szansą (możliwością) drogi, również prawdziwej przyjaźni? Dziękuję. 

Julián Carrón: Chciałem rozpocząć od tej wypowiedzi Ileny, bo może być pożyteczna dla 

odkrycia wewnątrz doświadczenia tego, o czym mówi dzisiejsza Szkoła Wspólnoty. Ponieważ 

również my, którzy zostaliśmy wybrani, którzy zamieszkujemy przybytek, dom, możemy 

mamić samych siebie i niczego nie rozumieć: „wiele pięknych słów (mówiła Ilena), które 

jednak nie miały nic wspólnego z moim życiem, teraz”. Ponieważ wiele razy, jak 
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powiedzieliśmy na ostatniej Szkole Wspólnoty, „możemy czytać o czymś, a potem 

weryfikować coś innego”. A zatem odczuła ona potrzebę, żeby ktoś podał jej pomocą dłoń. 

Czego potrzebujemy? Potrzebujemy, jak widzimy, pewnego miejsca, takiego jak to, gdzie 

możemy wrócić, nie gorsząc się niczym, miejsca niepozwalającego się sprowadzić do naszych 

redukcji, do naszych interpretacji. I to mnie nieustannie wzrusza. Ponieważ jest to 

potwierdzenie metody Boga. Każdy z nas może przekonać się, na własnej skórze, jak 

„przemieszcza się” (zmienia znaczenie), również to, co czyta na Szkole Wspólnoty. Jak 

odpowiada Chrystus, według swojego zamysłu, na tę trudność, którą podniosła Ilenia, ale którą 

wszyscy możemy w taki czy inny sposób zauważyć u siebie? Dzisiejsza Szkoła Wspólnoty 

zaczyna się tak: „Nowe «ja» rodzi się w geście powołania przez Chrystusa, który włącza je 

[ludzkie «ja»] w ludzkie towarzystwo zrodzone z Ducha Świętego, w Kościół. To powołanie 

zawsze przybiera konkretną, historyczną formę”. To znaczy, żeby odpowiedzieć na te twoje 

pytanie: „Jak to zachować?”, „Jak pozwolić sobie pomóc?”, „Jak znaleźć zawsze pomocną 

dłoń?”. Chrystus włącza cię w pewne miejsce, w towarzystwo zrodzone z Jego Ducha. W jakim 

celu włącza nas w to miejsce – Elisa?  

Elisa: Cześć! Dobry wieczór. Pracując nad Szkołą Wspólnoty, czułam się konfrontowana z 

tekstem pełnym treści i angażującym. Musiałam przeczytać go wiele razy i mogę powiedzieć, 

że jestem dopiero na powierzchni. Ledwie na progu tego, co chce nam powiedzieć ks. Giussani. 

Z relacji i dynamiki, które dochodzą do głosu, wyłania się, jak mi się wydaje, droga, wędrówka, 

ustawiczne pogłębianie. Problem nie jest natury intelektualnej, ale jeśli chodzi o mnie, dotyczy 

doświadczenia. Nie rozumiem, nie pojmuję, ponieważ nie żyję jeszcze na tym poziomie głębi, 

o której mówi, którą opisuje ks. Giussani. I pojawia się wiele pytań: Jak może mówić to, co 

mówi? Któż tego nie pragnie? Kto nie chciałby kochać w ten sposób, patrzeć na krzyż jak na 

wąską gardziel, straszną, ale prowadzącą do dziewictwa? Tego wszystkiego najgłębiej pragnę, 

ale dla mnie jest to jeszcze odległe. Zatem, jaką drogę sugeruje mi ks. Giussani? Wydaje mi 

się, że zrozumiałam, iż wszystko zaczyna się od Wydarzenia, od czegoś, co się stało, woń 

przynależności rodzi się ze stałości, istotnej więzi. Możesz mi pomóc lepiej to zrozumieć? 

Pragnę przeżywać te rzeczy i chciałabym wiedzieć, jak dotrzeć do takiej głębi! Czego mi 

brakuje? Dzięki. 

Julián Carrón: Dzięki Elizo. Bo (jak widzicie) jeśli ktoś czyta, odnosząc się do swojego 

doświadczenia, tekst zaczyna mówić, a więc zaczyna być bardziej angażujący. Ponieważ jak 

powiedziała, Tajemnica Boga, która w przeciwnym razie byłaby czymś nieskończenie 

odległym, abstrakcyjnym, wybrała pewien sposób, aby uczynić się bliską (aby się przybliżyć). 
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W ten sposób łatwiej, lepiej rozumiemy, co nam chce powiedzieć, bo staje się doświadczeniem 

to, co często odczuwamy jako coś odległego. Bo jak mówisz bardzo trafnie, problem nie jest 

natury intelektualnej, ale dotyczy doświadczenia. A więc, mając na uwadze to pytanie, 

popatrzmy na tekst Szkoły Wspólnoty, która po pierwszym zdaniu, jakie przeczytałem, 

kontynuuje w ten sposób: „Chrystus bierze człowieka w posiadanie w sakramencie chrztu, 

(mówi tekst Szkoły Wspólnoty) pozwala mu wzrastać, dorosnąć, a w spotkaniu pozwala mu 

doświadczyć bliskości odmiennej ludzkiej rzeczywistości, odpowiadającej mu, przekonującej, 

wychowującej, twórczej, która w jakiś sposób go olśniewa”. Żeby zrozumieć wagę tych słów, 

trzeba powrócić to tego, co już powiedzieliśmy w rozdziałach poprzednich, bo już tam [ks. 

Giussani] powiedział nam, że chrzest, który jest Faktem najbardziej decydującym, może być 

odczuwany jako coś obcego: „w hierarchii wartości i interesów, które rządzą naszym życiem, 

nie ma niczego bardziej obcego niż chrzest. A przecież w ludzkim życiu nie ma niczego bardziej 

radykalnie decydującego od tego faktu…”. I jeszcze dalej mówi, że ten tak decydujący fakt 

może „zostać pogrzebany pod grubą warstwą ziemi lub w grobowcu zapomnienia”. To znaczy 

chrzest, najbardziej decydujący fakt naszego życia, może zostać pogrzebany pod grubą warstwą 

zapomnienia. Jak odpowiada Bóg na tę potrzebę, by umożliwić nam wzrost, żeby mogło stać 

się naszym (jak tego pragniesz, Elizo) to, co postrzegasz jako coś jeszcze odległego? „W 

spotkaniu pozwala mu [człowiekowi] doświadczyć bliskości odmiennej ludzkiej 

rzeczywistości” – to znaczy spotkanie jest czymś, co czyni możliwym, że to, czego pragniesz, 

urzeczywistnia się. Ale nie spotkanie z jakimkolwiek towarzystwem. Chodzi o to towarzystwo 

ludzkie zrodzone z Jego Ducha w Kościele. Bo jedynie ono budzi pamięć i ułatwia nam 

rozpoznanie, i uznanie Chrystusa. Łączy się to z rozdziałem, który rozpoczniemy następnym 

razem, że „Kościół stał się żyjącym domem, żywym, serdecznym, pełnym światła, odpowiedzi, 

charyzmatów, ruchów”. I dlatego, kiedy ktoś, zdaje sobie sprawę, jaką otrzymaliśmy łaskę: 

„Nie jestem w stanie przeżyć dnia, nie będąc przepełnionym wdzięcznością z powodu tego 

bycia wybranym do uczestnictwa w doświadczeniu charyzmatu. Wcale nie musiało mi się to 

wydarzyć. Dlatego jestem wdzięczny”. Gdzie to odkryłaś, Valentina? 

Jak to odkryła Valentina? Jak to zrozumiała nasza przyjaciółka, która nie może dziś 

uczestniczyć w szkole wspólnoty? Ja przeczytam jej świadectwo. 

Valentina: Chciałam ci podziękować za te miesiące na Szkole Wspólnoty i za to, że w tym 

trudnym, ubiegłym roku nigdy nie zrezygnowałeś z rzucania nam wyzwania, abyśmy dostrzegli 

dobro, jakie każda sytuacja może wnieść do naszego życia. Pracuję w małym sklepie na farmie 

i odkąd wybuchła pandemia, podobnie jak wiele innych sklepów sprzedających żywność, nasza 
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praca nas przytłoczyła, nieco zrewolucjonizowała nasze dni. Było to wyzwanie, które podjęłam 

z wielkim entuzjazmem, ale które oszczędziło mi dramatu życia, które może być puste, nawet 

jeśli jest pełno rzeczy do zrobienia. W ostatnich miesiącach spotkałam wielu ludzi, którzy 

utknęli w domu i przychodzili do sklepu, być może tylko po to, by zaczerpnąć świeżego 

powietrza lub pospacerować. Ileż samotności widzę cały czas!  

Ja także, chociaż przytłoczona pracą, którą bardzo kocham, w ostatnich miesiącach 

doświadczyłam również tej pustki, którą widzę na twarzach ludzi i o której tak dużo mówiłeś. 

Ten brak, który zawsze powraca nawet po wypełnionym dniu, tak bardzo wpływa na całą resztę, 

że sprowadza mnie do parteru i sprawia, że wiele razy pogrążam się w wielkim smutku. Ale co 

za szczęście, co za łaska, że spotkałam Ruch!  Oto punkt odniesienia, którego się trzymam i od 

którego wznawiam pracę na Szkole Wspólnoty. Życie Ruchu bardzo mi towarzyszy, to 

towarzystwo, za które nigdy nie byłam tak wdzięczny, jak właśnie w tej chwili mego życia. 

Dziś rano wpłaciłam na Fundusz Wspólny (bardzo późno), ale nigdy nie byłam tak świadoma 

tego cennego prezentu, który jest darem dla mojego życia, tak bardzo, że kiedy dokonywałam 

wpłaty, pomyślałam, że to najlepszy prezent świąteczny, jaki mogłam sobie dać. Nie mogę 

sobie życzyć niczego innego. Ale komu tak bardzo zależy na moim życiu? Każdego ranka 

możliwość spotkania z Chrystusem jest jedynym ziarnem, które może sprawić, że moje serce 

znów rozkwitnie, jest tym, co wypełnia ten brak i pozwala mi stawić czoła największym 

tragediom życia. Nie znalazłam innego miejsca na świecie, które nieustannie mi o tym 

przypomina, a spotkanie z Ruchem jest największym darem, jaki mogłam otrzymać. 

(koniec świadectwa) 

Julián Carrón: To jest dar, który my otrzymaliśmy, aby iść tą drogą, o której wcześniej mówiła 

Elisa. Dlaczego ? Dlatego, że „nie znalazłam innego miejsca, które nieustannie mnie do tego 

wzywa, dodaje odwagi, abym pozwoliła Chrystusowi wkroczyć do mojego życia, bo tylko On 

może sprawić, że moje serce ponownie ożyje”. 

Ale co to jest za towarzystwo ? Stefano! 

Stefano: Dzień dobry Julianie! Zacznę od kilku zdań z rozdziału 8, aby zadać pytanie, które 

ostatnio wydaje mi się ważne. „Ktoś inny pozwolił nam spotkać to, co jest decydujące, abyśmy 

zostali wprowadzeni w pewną i ostateczną relację z naszym Przeznaczeniem. A spotkanie to 

jest konkretnym towarzystwem, które zaczęło istnieć i rozwijało się w określonym czasie . (...) 

To ustanowione dla nas przez Ducha Świętego towarzystwo posiada strukturę, konstrukcję 

nośną, określony parametr konstytutywny”.  W ostatnich miesiącach, ze względu na wszystko, 
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co się dzieje, bardzo rzadko widuję się z towarzystwem, z którym się spotykałem i które zawsze 

było przy mnie. Brakuje mi punktów odniesienia, możliwości utrzymywania relacji, które są 

bardzo zredukowane i spłycone, stąd też trudno dotrzeć do głębi relacji. Próbuję się tym 

wszystkim zadawalać, ale niweczy to jednocześnie entuzjazm związany z niektórymi 

inicjatywami Ruchu. Z drugiej strony czuję silniejsze towarzystwo Tajemnicy, Chrystusa, które 

często jest dla mnie bardziej realne niż w przeszłości. Zdumiewam się jak wspaniałym 

towarzystwem jest jego Obecność, nie jest to towarzystwo psychologiczne ani duchowe, ani 

etyczne, ale przede wszystkim jest to więź, która sprawia, że czuję się dobrze i rozkoszuję się 

tą rzeczywistością, która jak widzimy, jest skomplikowana dla wszystkich. Z tego 

doświadczenia wynika pytanie. Ale czy można w pełni żyć Chrystusem nawet bez tej 

konstrukcji nośnej, bez określonego parametru konstytutywnego? Pytanie pozostaje, a Szkoła 

Wspólnoty sprawiła, że staje się jeszcze bardziej naglące. Dzięki jak zawsze. 

Julián Carrón: Czy według ciebie w tych miesiącach mógłbyś odkryć tę rzeczywistość, ważną 

rzeczywistość Chrystusową bez związków z tą konstrukcją nośną? 

Stefano: Z pewnością nie!   

Julián Carrón: Ale możesz, jak widzisz, z taką śmiałością żyć w towarzystwie ustanowionym 

dla nas przez Ducha Chrystusowego, z tą konstrukcją nośną, nie postrzegając Jego obecności 

jako towarzystwa. Bóg wykorzystał tę okoliczność, abyś jeszcze bardziej świadomie odkrył 

Jego Obecność jako wspaniałe towarzystwo. Ale nie mógłbyś tego zrobić, gdybyś nie miał 

związków z tą konstrukcją nośną. Dla wielu, jak widzieliśmy, to był rok, który należy 

przekreślić, natomiast dla ciebie był czasem wzrostu świadomości, że Chrystus jest obecny. 

Jest to cel, dla którego Chrystus zaprosił nas do tego chrześcijańskiego towarzystwa, które tętni 

życiem i tak, jak mówiła Valentina, nie ma innego miejsca, które cały czas mnie porusza. I to 

sprawia, że rozumiemy, jaka jest nasza stała potrzeba . 

Mario! Jak ty to odkryłeś? 

Mario: W ostatnim czasie, zdumiało mnie obserwowanie siebie w działaniu. Pewien rodzaj 

trudu w domu, z żoną w sytuacji związanej z edukacją dzieci i kontynuacją pracy w kryzysie 

pandemicznym, ze wszystkimi zmartwieniami, to wszystko oddaliło mnie od systematycznej 

pracy nad Szkołą Wspólnoty. W krótkim czasie trzydziestu dni, zauważyłem jak moje 

spojrzenie w pragnieniu poszukiwania Jego znaków, zostało pociągnięte. Bardzo łatwo mogłem 

się o tym przekonać. Wśród wielu znaków, najbardziej ewidentnym było to, że w obliczu moich 

klientów, z których większość narzekała na kryzys, rząd itd., stałem się jakby pudłem 
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rezonansowym. Krótko mówiąc, na końcu każdego doświadczenia ludzkiego tym, co się liczy 

jest przepracowanie go, poświęcenie mu czasu i przestrzeni. Bez pracy wydarza się coś bardzo 

prostego: odwracamy metodę za pomocą której On nas spotyka. Zamiast oczekiwać w napięciu 

tego, co On chce nam ofiarować za pomocą rzeczywistości, staram się czytać rzeczywistość, 

wychodząc od mojego pomysłu, może też narzekając na Niego, że już się nie wydarza. 

Dziękuję. 

Julián Carrón: Widzicie? Kiedy obserwujemy się w działaniu, natychmiast wypływa nasza 

świadomość, jaką mamy potrzebę, ponieważ porównując się z tymi, obok których żyjemy, 

okazuje się, że zaczynamy narzekać prawie tak samo jak oni. Dlatego też wyciągnąłeś z tego 

doświadczenia świadomość wartości, jaką ma towarzystwo, w którym umieściła nas 

Tajemnica.  Co jest podstawową wartością: to przywołanie do metody, bo tak jak mówisz, 

bardzo często zmieniamy metodę, ale nad tym trzeba popracować. W przeciwnym razie 

możemy czytać, tak jak to mówiła wcześniej Ilenia, czytać jedną rzecz, a weryfikować coś 

innego. Dlaczego? Dlatego że jesteśmy krusi i tylko jeśli podejmiemy na serio osobistą pracę 

nad tym, możemy sprawić, że stanie się to naszym doświadczeniem, ponieważ ten charyzmat, 

to znaczy ta łaska, w którą wprowadziła nas Tajemnica, jest przede wszystkim metodą: 

uczynienie nas świadomymi tego, co sprawi, że nie poprzestaniemy na narzekaniach. Gdy ktoś 

zaczyna nad tym pracować, szybko zdaje sobie z tego sprawę. Prawda, Giuseppe? 

Giuseppe: Cześć! 

Julián Carrón: Cześć! 

Giuseppe: Chciałbym bardzo krótko opowiedzieć ci o dwóch rzeczach. Pierwszą jest to, że w 

ostatnich miesiącach, bardziej poważnie podjąłem pracę nad Szkołą Wspólnoty. Wszystko się 

odrodziło dzięki zaproszeniu jednego z przyjaciół, który zainicjował spotkania z innymi trzema 

osobami. Życie kurczy się dla każdego z nas. Każdy z nas, z tego czy innego powodu, porzucił 

trochę pracę osobistą nad Szkołą Wspólnoty. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi ze studiów i nigdy 

nie straciliśmy ze sobą kontaktu. Piękno tych spotkań wynika z tego, że każdy z nas podejmuje 

osobistą pracę na serio i to daje nowe życie tej przyjaźni. Jesteśmy wszyscy dość markotni, 

każdy ze swoimi problemami i cały dramatyzm pochodzi z naszego życia, nie zaś ze Szkoły 

Wspólnoty. Nie pozwalamy sobie na bycie spokojnymi, przyglądając się uważnie czy nie 

stajemy się grupą pocieszenia, czy też nie popadamy w nostalgię. Druga rzecz, którą chciałem 

opowiedzieć, wydarzyła się w tych ostatnich dniach. Gdy wróciłem z badań kontrolnych, 

dowiedziałem się, że moja choroba posunęła się do przodu. Trochę mnie to zasmuciło, 
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przygnębiło i zadałem sobie pytanie: dlaczego jestem tak bardzo przywiązany do życia, do tego, 

czym żyję, do tego, co mam – wspaniałej rodziny? Czego nie chciałbym stracić? Czytając 

Szkołę Wspólnoty, zwróciłem uwagę na ostatni akapit: „Wydarzenie nieustannie wytwarza 

więź, przynależność, odmienny sposób życia, nową moralność, doskonałość wydającą owoc, 

który współpracuje na rzecz ziemskiego ogrodu, ziemskiego raju. W ten sposób mamy swój 

udział w urzeczywistnianiu Bożego zamysłu, w eksplozji ludzkiej chwały Chrystusa w 

historii”. Wydarzenie naznaczyło moje życie, i robi to w dalszym ciągu, to wiąże mnie z moją 

codziennością i nadaje intensywności mojemu życiu, co czyni je tak pożądanym, by je 

zachować. Tego nie chcę zostawić. 

Julián Carrón: Widzicie, również dla nich, dla Giuseppe i jego przyjaciół, życie kurczy się 

coraz bardziej, ale każdy z różnych powodów, nie porzucił pracy, o której wcześniej była 

mowa. Cały dramatyzm, którego Tajemnica nam nie oszczędza, pomaga nam odkryć wartość 

tego, co nam daje. Tak jak ktoś chory spotykał Jezusa, rozumiał, jakim darem jest Jego 

obecność jako tego, który odpowiadał na tę potrzebę. Dlatego ten dramatyzm pozwolił mu 

odkryć, że Jego łaska jest więcej warta od życia, a tym samym zrozumieć, że Chrystus przyszedł 

po to, by odpowiedzieć na tę potrzebę, że Bóg się objawia stworzeniu w sposób zrozumiały, 

jako miejsce, przybytek. Enrico, jak to odkryłeś? 

Enrico: Cześć, dobry wieczór wszystkim. 

Julián Carrón: Dobry wieczór.  

Enrico: Proszę cię o pomoc w zrozumieniu fragmentu w ósmym rozdziale, co do którego mam 

pewną intuicję, tekst mówi: „Przybytek jest jak krzepnięcie towarzystwa, wspólnoty, miłości 

miłosiernej (łac. caritas) w rzeczywistym, codziennym wymiarze przestrzeni. (…) Są dwa 

rodzaje tego przybytku: rodzina i monaster (klasztor)”. Wydaje mi się, że mówienie tylko o 

dwóch rodzajach przybytku jest zbyt restrykcyjne. Horyzont, którego doświadczam w 

towarzystwie składającym się z niektórych twarzy, determinuje mnie w moim życiu rodzinnym. 

Dla mnie, w tych obliczach, które są miejscem, przybytkiem, jest życie, które ożywia i daje 

oddech każdej rzeczy. To przychodzi wcześniej, nawet przed rodziną, to znaczy, od nich zależy 

czy żyję otwarty na rzeczywistość, czyli na rodzinę. I kiedy obserwuję czasami, że wspólnota i 

rodzina są traktowane, jak bańki, które mają chronić przed wszystkim, nie czuję się pociągnięty. 

Stąd moje pytanie: jaka jest relacja między towarzystwem podarowanym w niektórych 

obliczach i rodziną rozumianą jako przybytek? Dziękuję ci za pracę, którą teraz wykonujemy. 
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Julián Carrón: Wspaniale, ponieważ to stwierdzenie jest restrykcyjne, jeżeli nie umieścimy 

rozdziału czy akapitu dotyczącego rodziny i tego wszystkiego, o czym mówiliśmy wcześniej, 

o spotkaniu, towarzystwie, o Kościele, chrzcie, tego wszystkiego, co teraz powtarzamy; jeżeli 

nie umieścimy tej kwestii, wobec której stajesz, we właściwym miejscu. W przeciwnym razie, 

może się to stać restrykcyjne, tak, jak mówisz. Ponieważ rodzina, jak mówi Szkoła Wspólnoty, 

„jest pierwotnym znakiem (…) najważniejszym narzędziem wprowadzenia nas w ostateczną 

relację z Przeznaczeniem”. Dlatego dla rodziny, jak mówi ks. Giussani, zasadniczym celem nie 

jest posiadanie dzieci, ale przede wszystkim bycie dla siebie towarzystwem w drodze ku 

Przeznaczeniu. I dlatego, tak jak zawsze tłumaczyłem, kiedy ktoś się zakocha, druga osoba staje 

się jakby najbardziej cenioną obecnością, otwierającą ponownie na całość rzeczywistości 

[życia]. Jednak, żeby móc żyć w sposób, o którym ty mówisz, niezbędne jest spojrzenie na 

wielki przybytek, jakim jest Kościół i na to, co podejmiemy na następnym spotkaniu, czyli 

charyzmat, żeby móc odpowiedzieć na to w odpowiedni sposób. Dlatego rozumiem twoje 

pytanie i proszę teraz Diega, żeby opowiedział, jak on rozumie relację między towarzystwem 

a rodziną. Gdzie jest Diego? Nie ma go. Diego pisze: „W ostatnich tygodniach, po spotkaniu z 

przyjaciółmi, gdy rozpocząłem na nowo Szkołę Wspólnoty, poczułem chęć i pragnienie (co nie 

zdarzało mi się od bardzo dawna z aż takim zaangażowaniem) pracy nad Szkołą Wspólnoty, do 

tego stopnia, że wraz z moją żoną na nowo powróciliśmy do zachwytu i odczuwania smaku 

[życia]. Zatrzymałem się szczególnie nad fragmentem, gdzie wiele jest powiedziane o tym, jak 

stać się takim przybytkiem. Może nim być rodzina czy monaster [klasztor]. Czytając fragment, 

w którym ks. Giussani pisze, czym powinna być rodzina: przestrzenią, w której relacja z 

Chrystusem utrwala się we wszelkich działaniach, przez co czyni nas protagonistami nowej 

rzeczywistości, zastanowił mnie fakt, że często zdarza się, iż można odnieść wrażenie, że ten 

przybytek, o którym mówisz, jest wszystkim innym w życiu od tego, co jest opisane. Ten 

fragment tekstu i doświadczenie” – to, o którym mówiłeś – „zmusiło mnie do zadania sobie 

pytania: czym dla mnie dzisiaj jest przybytek? I czy rzeczywiście jest tym miejscem, jak mówi 

Szkoła Wspólnoty, w którym ktoś widzi w drugim Tajemnicę Chrystusa obecnego jako oblicze 

lub też uczy się widzieć w tych samych okolicznościach drugiego człowieka, a w drugim 

człowieku tajemnicę Chrystusa. Żeby zadać sobie to pytanie, zostałem zmuszony wrócić do 

tego, co mówiłem na początku, to znaczy, do zdziwienia faktem posiadania aż tak wielkiej chęci 

do pracy nad Szkołą Wspólnoty, cieszenia się momentami, sytuacjami i przyjaciółmi, 

docenienia historii, która stała się dla mnie korytem rzeki, doprowadzającym mnie aż do tego 

momentu. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się (rozszerzając to, co mówi akapit), że 

przybytek jest czymś więcej niż rodzina czy monaster, klasztor, czy dom. Przybytek jest jakby 



9 

 

całą historią, w której Tajemnica umieściła mnie wiele lat temu, kiedy poznałem Ruch”. Tak 

jak mówiłeś – prawda, mógłby być restrykcyjnym ten podział, jeśli pozbawimy go kontekstu, 

w którym umieszcza go Szkoła Wspólnoty. Zobaczymy to wyraźniej następnym razem, 

pracując nad kolejnym punktem dotyczącym charyzmatu. I czymś bardzo ciekawym jest 

obserwowanie tego wewnątrz doświadczenia, którym żyjemy dzisiaj: dlaczego, by móc żyć w 

rodzinie, został nam podarowany Ruch? Federica. Jak to odkryłaś? 

Federica: Cześć. 

 

Julián Carrón: Cześć. 

 

Federica: Punkt o rodzinie bardzo mnie poruszył, ponieważ rozpoznałam te słowa jako bardzo 

prawdziwe. Kiedy wyszłam za mąż, odczuwałam pragnienie i myślałam, że wiem, co znaczy 

wziąć ślub, mając świadomość większego znaczenia, podążać drogą przygotowaną przez 

Kogoś Innego. Z biegiem lat zrozumiałam – jestem 18 lat po ślubie – że miałam pewną ideę, 

pewien plan odnośnie do tego, czym jest rodzina. Wraz z upływem kolejnych lat, wszystko 

krępowało mnie coraz bardziej. Wszystko wydawało mi się coraz bardziej obiekcją. Miałam 

jednak łaskę posiadania wielkich przyjaciół, którzy zawsze pomagali mi podnosić wzrok i nie 

zatrzymywać się. A także zwłaszcza dzięki pracy wykonywanej na Szkole Wspólnoty 

stopniowo wszystko się zmieniło. Teraz naprawdę uświadomiłam sobie, że słowa – te czytane 

teraz o rodzinie – są dla mnie żywym ciałem, to znaczy są rzeczywiście prawdziwe. To, co 

jeszcze niedawno było obiekcją, teraz rozumiem, że jest dla mnie możliwością podążania 

drogą. A zatem mąż, który nie jest taki, jak bym chciała, to wąski przesmyk, by dotrzeć do głębi 

prawdziwego znaczenia. A zatem wszystko w tym spojrzeniu uznania rozkwita. Gdybym nie 

spotkała tego towarzystwa, nie wiem nawet czy nadal żyłabym w związku małżeńskim, to 

znaczy, że wszystko byłoby obiekcją, a zatem być może zatrzymałabym się wcześniej. Teraz 

natomiast jestem w stanie patrzeć na mojego męża, na moje dzieci, dostrzegając zawsze dobro, 

ponieważ rozpoznaję w nich Jezusa. A zatem nie zatrzymuję się na gdybaniu, mówiąc: gdyby 

mój mąż był inny, gdyby moje dzieci były inne, krótko mówiąc, gdyby wszystkie okoliczności 

były inne. Dlatego naprawdę mogę powiedzieć, że rzeczywistość jest doskonała taka, jaka jest, 

ponieważ jest to droga prowadząca do rozpoznania i uznania Jezusa. Dlatego też dziękuję za 

całą pracę, którą dzięki tobie podejmujemy. 
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Julián Carrón: Niesamowite jest to, że każdy z nas może rozpoznać w doświadczeniu to, że 

wiele razy nastawiamy się na jakiś projekt, który potem staje się za ciasny, tymczasem gdy jest 

się częścią większej przestrzeni, w której umieściła nas Tajemnica, w tym większym 

towarzystwie, sprawy zaczynają stawać się żywym ciałem, jak mówi Federica, a to, co stawało 

się obiekcją – staje się możliwością podjęcia drogi. Niczego nam nie oszczędza, ale wszystko 

staje się bardziej dla nas. Dlatego wraz z upływem czasu to, co było obiekcją, staje się 

możliwością. Ponieważ – powiedziała – za sprawą tego nowego spojrzenia wszystko rozkwita. 

Leonardo miał jednak pytanie. Wszystko, wszystko, wszystko, aż po darmowość. 

 

Leonardo: Tak. Cześć, Juliánie. Jestem zadowolony z tego, o czym opowiedziała Federica, 

ponieważ w ten sposób zostaje postawiona pewna hipoteza. Teraz przeczytam moje pytanie. W 

jednej kwestii mam dużą trudność i dało mi to wiele do myślenia. Chciałem cię zapytać czy 

mógłbyś pomóc mi lepiej zrozumieć to, co ks. Giussani pisze na stronie 121 w książce, nad 

którą pracujemy na Szkole Wspólnoty. Co znaczy darmowość? Co oznacza, że mogę stawać 

wobec zdrad drugiej osoby, ograniczenia drugiej osoby? Czytałem te słowa, mając w pamięci 

moje ograniczenia, mając w pamięci separację moich rodziców i pojawiła się we mnie pilna 

potrzeba otrzymania odpowiedzi na pytanie: Czy naprawdę człowiek może całkowicie stawać 

wobec ograniczenia drugiego człowieka, wobec błędu drugiego człowieka? Ponieważ gdyby 

tak nie było, ostatecznie naprawdę we wszystkim chodziłoby tylko o to, żeby wytrzymać jak 

najdłużej, o to, by znaleźć kobietę, która bardziej potrafiłaby sprawić, że będziesz szczęśliwy i 

pogodny. 

 

Julián Carrón: Na to pytanie odpowie ci Margherita swoim doświadczeniem. Jak mu 

odpowiesz, Margherita? 

 

Margherita: Cześć. 

 

Julián Carrón: Zaczynaj.  

 

Margherita: Napisałeś do nas odnośnie Szkoły Wspólnoty i rozdziału ósmego. Podczas Szkoły 

Wspólnoty w miniony piątek w mojej grupce zatrzymaliśmy się na tym zdaniu: „Człowiek uczy 

się od samych trudności związanych z relacją, rozjaśnionych przez osąd Jego obecności, 

dostrzegać w drugim człowieku tajemnicę Chrystusa”. Domyślałam się, co oznaczają te słowa 

i jaka jest ich doniosłość, ale nigdy nie było to tak jasne, jak po tym, co zdarzyło się w weekend. 
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Tego wieczoru ja i mój mąż dyskutowaliśmy o najtrudniejszej kwestii w naszym małżeństwie. 

Położyłam się spać wściekła. Przebaczenie było tylko odległym wspomnieniem, a ja czułam, 

że jestem beznadziejna. Następnego dnia wydawało mi się, że nie ma w ogóle nadziei na 

rozwiązanie tego problemu. W sobotę rano sama udałam się na zakupy. Chciałam odizolować 

się od świata i nie widzieć się już z nikim. Wracając do domu, byłam przekonana, że zastanę 

mojego męża w taki samym stanie, w jakim ja się znajdowałam. Tymczasem on zaczął na nowo 

wbrew wszelkim moim oczekiwaniom. Nie zatrzymał się na kłótni, do której doszło 

poprzedniego wieczoru i to wprawiło mnie w osłupienie. Patrząc na niego, uświadomiłam 

sobie, co takiego mówił mi Jezus. Zabierając mi wszystkie siły, by stawić czoła sytuacji, mówił 

mi: „Spójrz, to Ja tworzę relację z twoim mężem. To Ja tworzę twoje życie. Przestań odczuwać 

na sobie ciężar całego świata i pozwól mi działać”. Oto właśnie, relacja z moim mężem, nawet 

pośród trudności, była właśnie prawdziwym znakiem tajemnicy Chrystusa w moim życiu, który 

pozwolił mi zacząć na nowo z nadzieją, której nie miałam od dawna. Dziękuję. 

 

Julián Carrón: Można. Nie przy pomocy twoich sił, nie przy pomocy twoich uzdolnień. 

Dlatego Tajemnica wprowadziła nas, włączyła nas – rozpoczęliśmy Szkołę Wspólnoty od 

cytatu o tym, jak włączyła nas w miejsce, które sprawia, że staje się to możliwe. Jeśli 

pozwalamy się jakby pociągnąć Jego obecności, wtedy stopniowo – jak mówiła wcześniej 

Margherita – to, co stawało się obiekcją, staje się szansą. Czasem zgodnie z planem, który nie 

jest naszym. Chcielibyśmy czasem, by pewne sprawy rozwiązały się szybciej, czasem to my 

chcemy dyktować tempo tej przemiany. Tymczasem, tylko ten, kto ma cierpliwość, by dać czas 

Tajemnicy, w takim miejscu jak nasze, naprawdę będzie w stanie zrozumieć, jak bardzo 

rozkwitnie ta darmowość, która tobie wydaje się niemożliwa, ponieważ jest niemożliwa, 

Leonardo, bez bycia pociągniętym. Dlatego zawsze zdumiewa mnie to, co przekazuje ks. 

Giussani, kiedy mówi o miłosiernej miłości. Zawsze myślimy, że czymś naszym jest to, że 

możemy żyć. Ale ksiądz Giussani zawsze wychodzi właśnie od inicjatywy Tajemnicy, która 

ukochała cię odwieczną miłością i ulitowała się nad twoją nicością. A zatem jest to inicjatywa 

Kogoś Innego, jak widzieliśmy dziś na początku. I mówi: tylko jeśli w tym miejscu, w którym 

On nas postawił, doświadczamy tego, że w pewnym momencie pod ciśnieniem poruszenia tym, 

że jesteśmy tak traktowani przez Chrystusa, my także możemy być zdolni do darmowości. Dla 

nas samych w pojedynkę jest to niemożliwe. Masz rację. Będziemy mogli stawać się wciąż 

coraz bardziej zdolni do tej darmowości jedynie za sprawą wdzięczności, która występuje z 

brzegów tego, co otrzymujemy w tym miejscu od Chrystusa. Wtedy także my będziemy tym 

zdumieni. Ponieważ jak słyszeliśmy dzisiaj, to, czego nie spodziewała się Margherita, stało się 



12 

 

możliwe. Jej mąż zaskoczył ją, wyłaniając się z tej darmowości, w której on jest zanurzony, by 

na nowo ją zaskoczyć, a zatem odnowić swoją relację, swoje małżeństwo. Ale wiele razy jakby 

się spieszymy, pragnąc aby wszystko odbywało się zgodnie z terminami podyktowanymi przez 

nas. Ponieważ czasem ta metoda Boga nas trochę denerwuje, gdyż jest za bardzo delikatna, za 

bardzo szanująca naszą ludzką drogę, naszą wolność. Ale jednocześnie jest najbardziej 

adekwatna dla nas, ponieważ gdybyśmy musieli spełnić pewne warunki, nikt z nas nie byłby w 

stanie ich spełnić. Rozumiesz? Dlatego nie możemy prosić innych o to, czego nawet my nie 

jesteśmy w stanie spełnić. A zatem tylko wtedy, gdy to zaakceptujemy, możemy zobaczyć. 

Ponieważ jak mówiliśmy, na początku wszystko rozpoczyna się od wydarzenia, od zaistnienia 

tego wydarzenia. Z zapachu tej przynależności rodzi się ta zasadnicza więź, o której mówiła 

wcześniej Elisa. Chciała ona, by to właśnie stało się jej, by dotrzeć aż tam, aż do tej 

darmowości, o której mówisz. Jeśli mamy cierpliwość, powoli dotrzemy. Ponieważ On 

wprowadza nas, jak mówi – kończymy już – do domu, do rodziny; pośród tych przyjaciół 

spotyka się nieustannie nie tylko nasze ograniczenia – które wszyscy potrafimy dobrze 

wymienić – ale spotyka się nieustannie wydarzenie tej Obecności, która jeśli zostaje 

rozpoznana i uznana, zmienia spojrzenie, tak jak zmieniła spojrzenie męża Margherity, 

postrzeganie siebie oraz wszystkich rzeczy. A zatem w swoim domu człowiek dostrzega w 

drugim człowieku tajemnicę Chrystusa obecnego jako oblicze. I uczy się od samych trudności 

związanych z relacją, rozjaśnionych przez osąd Jego obecności, widzieć w drugim człowieku 

Tajemnicę Chrystusa. Dlatego zawsze decydujące dla nas jest to, byśmy – ze względu na to, co 

wydarzyło nam się w życiu, ze względu na odbyte spotkanie – byśmy robili miejsce, by ta 

obietnica, którą odkryliśmy, kiedy spotkaliśmy Chrystusa w tej żywej rzeczywistości, jaką jest 

Ruch, mogła dotrzeć do spełnienia tego naszego pragnienia, by tak żyć także w relacjach 

między nami i w rodzinie. To jest wielka obietnica, którą Chrystus nam daje i daje wciąż na 

nowo oraz którą dokumentuje wiele świadectw, stale słyszanych wśród nas za każdym razem i 

kiedy się słyszymy i podejmujemy razem gesty, takie jak ten. 

 

OGŁOSZENIA 

W ten sposób dokonaliśmy wprowadzenia do następnego rozdziału Szkoły Wspólnoty.  

Kolejna Szkoła Wspólnoty odbędzie się 24 lutego o godzinie 21:00. W tym miesiącu będziemy 

pracować nad punktem 9 drugiego rozdziału książki Zostawić ślady w historii świata, który ma 

tytuł: Przekonujący sposób, w jaki Duch Święty działa w historii: charyzmat. Odpowie nam on 
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na niektóre kwestie, które wyłoniły się w naszym dialogu dziś wieczorem. Będzie to więc dla 

nas okazja by zrozumieć potrzeby, jakie wyłaniają się w doświadczeniu.  

[NIEZROZUMIAŁE – ZŁA JAKOŚĆ DŹWIĘKU] 

Książką miesiąca na luty i marzec będzie Pustynia, opowieść biblijna Jana Dobraczyńskiego 

(Wydawnictwo Morcelliana). Lektura tej książki będzie nam towarzyszyć w okresie Wielkiego 

Postu, pomagając nam zgłębić całą głębię słowa „wybranie”, którego uczyliśmy się na Szkole 

Wspólnoty: pustynia – czas Wielkiego Postu.  

Spotkanie na temat wychowania. Z inicjatywy kilku przyjaciół, nauczycieli, w sobotę 30 

stycznia o godz. 21.00 odbędzie się publiczne spotkanie internetowe pt. „Wychowanie, 

komunikowanie siebie. Wzrastanie i pomoc we wzrastaniu w czasie pandemii”. Będzie to 

dialog ze mną na temat wielu prowokacji dotyczących aktualnych obecnie tematów, począwszy 

od sytuacji w szkołach i nie tylko. Jak powiedzieliśmy podczas ostatniej Szkoły Wspólnoty, 

kryzys wychowawczy dotyka nas wszystkich, nie tylko „wdrożonych zawodowo”. W związku 

z tym wszyscy jesteśmy zaproszeni do udziału i do przekazania tego zaproszenia każdemu, kto 

może być zainteresowany. Spotkanie będzie transmitowane na żywo w serwisie YouTube na 

kanale CL, właśnie po to, aby zapewnić mu jak największą dostępność. Od jutra na stronie 

Ruchu znajdziecie ulotkę do pobrania i do rozpowszechniania za pośrednictwem kanałów 

społecznościowych. 

Rekolekcje Bractwa odbędą się w dniach 16-18 kwietnia za pośrednictwem łącza wideo. Jak 

się domyślacie, to wszystko co możemy zrobić ze względu na obecną sytuację sanitarną. W 

tym roku rekolekcje dla pracujących, które zwykle odbywały się po rekolekcjach Bractwa, nie 

odbędą się. Ze względu na wyjątkową sytuację członkowie Bractwa będą mieli okazję zaprosić 

na rekolekcje przyjaciół niezarejestrowanych w Bractwie, które miały odbyć rekolekcje dla 

pracujących. W nadchodzących tygodniach zostaną wysłane komunikaty dotyczące sposobów 

rejestracji i uczestnictwa w geście, zarówno dla Włoch, jak i innych krajów. 

Dzień Zbiórki Lekarstw 2021, orgaznizowany przez Banco Farmaceutico, będzie trwał od 

wtorku 9. do poniedziałku 15. lutego. Zapraszam wszystkich do udziału, przede wszystkim 

poprzez oddanie leku w aptekach, które biorą udział w geście, a także przez zapewnienie swojej 

dyspozycyjności w wolontariacie, we wskazany sposób. Szczególnie zwracam uwagę na 

potrzebę wolontariuszy w sobotę 13 lutego. Wszelkie informacje można uzyskać od osoby 

odpowiedzialnej za Banco Farmaceutico w swojej wspólnocie lub na stronie internetowej 

www.bancofarmaceutico.org. 

http://www.bancofarmaceutico.org/
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Msze św. rocznicowe za ks. Giussaniego i w intencji Bractwa. Jak już przekazały lokalne 

sekretariaty, w tym roku każda wspólnota sama oceni czy i w jaki sposób proponować taką 

Mszę św. w zgodzie z obowiązującymi przepisami związanymi z Covid, w pełnej zgodzie ze 

swoim biskupem i zawsze kierując się rozwagą i ostrożnością. 

To, co możemy, i to, czego nie możemy zorganizować składamy jako podziękowanie i osobistą 

prośbę wobec Tajemnicy, aby niemożliwa odpowiedniość, która nam się wydarzyła i wydarza 

w spotkaniu z Ruchem, zawsze spotykała się z naszym zdumieniem i radością, tak aby mogła 

wzrastać nasza wierność charyzmatowi. 

Veni Sancte Spiritus. 

Życzę wszystkim dobrego wieczoru.  

 

 

 


