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Errore di prospettiva 

Tu się venuto dal buio 

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu... 

Przyjdź Duchu Święty... 

 

Julián Carrón: Dobry wieczór wszystkim. Rozpoczynamy nasz moment pracy nad tekstem Szkoły 

Wspólnoty, który jest skoncentrowany na aspekcie dobrze nam znanym, jakim jest charyzmat. Nic tak 

na nowo nie ułatwia, by zrozumieć jak charyzmat wydarza się, nie jako definicja czy tekst, ale jako 

doświadczenie, słuchając osoby takiej jak Paola, która niedawno go odkryła. Paola! 

 

Paola: Dobry wieczór wszystkim, jestem Paola. Dziękuję za zaproszenie mnie tutaj, tego wieczoru. 

Jest to dla mnie pierwszy raz. W tematyce charyzmatu napisałam list, który teraz mam przyjemność 

przeczytać.  

Nie znałam ruchu Komunia i Wyzwolenie przed 2020 r. W pracy mam koleżankę, która należy do 

Ruchu, ale wcześniej nie wiedziałam o jej przynależności, ale od razu wyczułam silną więź z nią, nie 

wiedząc czemu. Pytałam o rację tego, mając świadomość, że jej przecież dobrze nie znam. Ale rzecz, 

która najbardziej mnie zdumiewała to ta, że ona nie osądzała faktu, iż ja nie mam nic wspólnego z 

wiarą, nigdy nie naciskała na mnie, bym zaczęła wierzyć. Pewnego, pięknego dnia, niespodziewanie 

zaprosiła mnie na Szkołę Wspólnoty, która miała się odbyć tego samego dnia wieczorem. 

Pomyślałam: „Jak to możliwe, że taka osoba jak ona, zaprasza kogoś takiego jak ja?”. W tamtym 

momencie wydawało mi się, że wydarzył się cud, że całkowicie nieznana osoba jest przyjęta przez 

takie towarzystwo, jakbym była ich siostrą. Od czasu do czasu doświadczałam charyzmatu tego 

towarzystwa, który zaczął się stawać częścią mojego życia: poznałam osoby, które są wielką rodziną, 

troszczą się nie tylko o siebie, ale także o tych, którzy przychodzą z zewnątrz. Powoli zaczęłam 

rozumieć, że Bóg wybrał tę osobę, by zakomunikować mi o darze, jaki chciał mi dać, tzn. spotkanie 

z NIM samym, którego od pewnego czasu nie było w moim życiu. Rzeczą niezwykłą jest to, że 

wybrał sposób najbardziej ludzki i naturalny z możliwych, pozostawiając mnie wolną w wyborze 

tego daru raz jeszcze, daru którego w przeszłości wielokrotnie nie przyjmowałam. Mówiłam, że 

jestem daleko od Boga, a On poprzez nią przyciągnął mnie do Siebie. Bez łańcuchów, bez ograniczeń 

do spełnienia, ale tylko z miłością, którą ogarnęła mnie ta ludzka rodzina, już nie tak obca. Jesteśmy 

bardzo różni, ale zjednoczeni przez fakt bycia dziećmi Boga i dlatego braćmi. To likwiduje każdy 



rodzaj obcości między nami, już od pierwszego spotkania; i to jest właśnie to coś znaczącego w 

charyzmacie ruchu CL: wielka rodzina, która cię przygarnia. Możesz tu spotkać Boga i czujesz się 

chroniony, i kochany ponad wszelkimi ograniczeniami. 

 

Julián Carrón: Nie wiem, co wy odczuwacie wobec tego, co mówi Paola, ale ja nie mogę, nie 

odczuwać poruszenia każdym szczegółem jej opowieści, ponieważ doskonale wyraziła, w jaki sposób 

działa Bóg, poprzez to, co my nazywamy charyzmatem. Jak widzimy to w tekście Szkoły Wspólnoty, 

to, jak miłosierdzie Boga w ten sposób, czyni możliwym wiarę u osoby, która z wiarą nie miała 

wcześniej nic wspólnego. I to jak ona w naturalny sposób o tym mówi, czyni wędrówkę 

przekonywującą, bez żadnego przymusu, po prostu działając przez osobę, z którą natychmiast 

odczuwa silną więź, której się nie spodziewała, bo były sobie nieznajome. I w ten sposób, powoli staje 

się jej bliska. To, co na początku było całkowicie obce, czyni tę relację dla niej rzeczywiście nową, aż 

do punktu wyeliminowania obcości. To jest sposób, absolutnie prosty, nie trzeba przechodzić kursu o 

charyzmacie, bo byłaby to abstrakcja. Sposób działania przez osobę, z którą tworzy się nić 

porozumienia, która przyciąga, przez sposób, w jaki ją traktuje, w jaki patrzy, jest atrakcyjna. I z 

czasem zdaje sobie sprawę, że On, Bóg poprzez nią „przyciągał mnie”, bez łańcuchów, bez 

ograniczeń, ale tylko swoją miłością, która przechodziła na mnie przez tę ludzką rodzinę, już nie tak 

nieznaną. Odmienne człowieczeństwo, które posługuje się tylko jedną metodą, [odmienne 

człowieczeństwo] które w relacji z nią, przyciągnęło ją do siebie. Atrakcyjność a nie łańcuchy. I to 

wszystko dostrzegła jako dar od Boga. To pokrewieństwo tworzyło się potem na Szkole Wspólnoty z 

tymi osobami, przez które czuła się przygarnięta. „Dzieci Boga, dlatego bracia”. Być może jesteśmy 

do tego przyzwyczajeni, słuchając wielu opowieści takich jak ta Paoli, ale widząc, że wydarza się to 

dzisiaj, w tej a nie innej sytuacji historycznej, jaką przeżywamy, oznacza [dla nas] to, że może się to 

[w ogóle] wydarzyć. Jest to sposób całkowicie ludzki, w jaki Tajemnica staje się towarzyszem ku 

przeznaczeniu, by je osiągnąć w tym miejscu, które staje się dla Paoli towarzystwem ku 

przeznaczeniu.   

Sergio, jak ty na nowo odkryłeś, że jesteś wewnątrz charyzmatu od jakiegoś czasu?    

 

Sergio: Cześć. Przyjaciółka, podczas wznowienia uczestnictwa w Szkole Wspólnoty, opowiadała o 

przeżywaniu tego okresu w ciągłym rozproszeniu, w którym wszystko ginie, z niemożnością 

ustalenia punktu dnia, który utrzymywałby wszystkie fakty i rzeczy razem: wszystko wymknęło się, 

rozproszyło. Przyjaciel podczas spotkania grupy Bractwa opowiadał, że wiadomość o bólu jego 

przyjaciela, nie poruszyła go w najmniejszym stopniu, zachował się tak, jakby nic się nie stało. Jestem 

wdzięczny przyjaciołom, ponieważ pokazali, że jest takie miejsce (charyzmat w różnych formach), 

w którym zawsze można być takim, jakim się jest. W ten sposób uświadomili mi, że nicość nie jest 



filozoficzną abstrakcją i że ja też mogę się w nią wślizgnąć; a potem dodali, że tego miejsca, tego 

charyzmatu nie da się zredukować poprzez jakiegokolwiek staczanie się w nicość, ponieważ tam, w 

doświadczeniu charyzmatu, spotykam żywego Jezusa, jedyną możliwość, która nie ulega nicości. 

Tekst Szkoły Wspólnoty na stronie 109 mówi, że „Wydarzenie rzeczywiście dokonuje się dzisiaj, 

zgodnie z określoną formą czasu i przestrzeni, która uzdalnia do pewnego sposobu stawania wobec 

tego Wydarzenia i czyni go bardziej zrozumiałym, bardziej przekonującym oraz bardziej 

wychowawczym”. I to, co mówi na stronie 111, jest decydujące, ponieważ charyzmat jest 

czynnikiem, który egzystencjalnie ułatwia przynależność do Chrystusa, to znaczy zaświadcza o 

obecnym dziś Wydarzeniu, tak bardzo, w jakim stopniu nas porusza. Czytanie, rozważanie i 

porównywanie się z tym rozdziałem, z charyzmatem, jest jak zanurzenie się w żywej Tajemnicy, która 

do mnie przemawia, dotyka mnie i mnie obejmuje. Czytanie tych stron sprawia, że jestem wdzięczny 

za inicjatywę, jaką Bóg podjął wobec mnie. Wzrasta moje pragnienie i głód Tajemnicy. 

 

Julián Carrón: Uderza po tym, jak słyszeliśmy Paolę, fakt, że możemy być później tak rozproszeni, 

jak mówi ta przyjaciółka, że wszyscy naprawdę możemy w wielu momentach współdzielić takie 

doświadczenie czy też ślizgać się po powierzchni wszystkiego. W ten sposób początkowe zdumienie 

zmienia się w rozproszenie, które dominuje w wielu momentach albo można pozostać nieczułym na 

ból przyjaciela. Wydaje się to nie do pomyślenia. Chciałem to pokazać jedno po drugim, byśmy mogli 

zrozumieć, że natura tego miejsca, którym zafascynowała się Paola, jest miejscem, w którym 

zostaliśmy objęci pomocą w długiej wędrówce, [miejscem] które podnosi nas z rozproszenia. I nie 

musimy być na jakimś poziomie. To jest miejsce, w którym każdy może współdzielić wszystkie swoje 

trudności, swoje zmagania i znajduje tutaj, jak mówi Sergio, miejsce nieredukujące, bez żadnych 

ograniczeń, które ma zdolność nieustannego czynienia możliwym wyciąganie z nicości. Wybudza z 

odrętwienia, w którym możemy się znaleźć i porusza nas, na nowo wprowadza nas w ruch. Ułatwia 

egzystencjalnie przynależność do Chrystusa, bo ewidentność obecności Chrystusa nas porusza. I to 

jest decydujące dla nas, którzy jesteśmy ludźmi, którzy wiemy, czym jest upadać w różnych aspektach 

życia. Ale w tym samym czasie możemy znaleźć się wewnątrz miejsca, które nie redukuje, które ma 

zdolność otwierania na nowo. Nie pozwala ulec nicości, ale przeciwnie, ciągle wprawia w ruch. 

Laura, jak ty odkrywasz, ciągle bardziej, naturę charyzmatu? 

 

Laura: Cześć. Jeśli chodzi o paragraf 9, bardzo mnie uderzyło, gdy zostało powiedziane, że 

charyzmat jest jak otwarte okno, przez które widać wszystko, i że właśnie, charyzmat jest prawdziwy, 

ponieważ otwiera się na wszystko, nie zamyka. Gdy tylko przeczytałam te zdania, byłam zdumiona, 

że napisano o doświadczeniu, które jest moim udziałem w ostatnim czasie. W pracy jest dość 

skomplikowany okres. Często dochodzi do kłótni, a „organizacja” zawsze jest głównym tematem 



naszych codziennych dialogów. Pewnego ranka, w kolejnej próbie poradzenia sobie z sytuacją, 

powtórzyłam, że jestem otwarta na to, co nam zostanie zaproponowane. Moja koleżanka, z którą od 

niedawna pracuję, ale z którą już rodzi się piękna więź, powiedziała mi: „W każdym razie zadziwiasz 

mnie, bo zawsze jesteś dyspozycyjna, otwarta na wszystko, nie cofasz się a priori”. Jadąc 

samochodem do domu i zastanawiając się nad tym, co mi powiedziała, pomyślałam sobie, że to nie 

ja jestem otwarta, ale to moi koledzy są „marudami” („narzekający”). Ale to wyjaśnienie nie 

wystarczało mi, było coś, co mi umykało. Potem wieczorem, czytając tekst Szkoły Wspólnoty, punkt 

9, naprawdę doznałam wstrząsu, bo zdałam sobie sprawę, że nie biorę pod uwagę tego, że jestem taka 

z konkretnego powodu, jakim jest fakt, że spotkałam charyzmat, który mnie ukształtował i czyni mnie 

otwartą. Uderzyło mnie, gdy zdałam sobie sprawę, że nie brałam tego pod uwagę, wręcz przeciwnie, 

rozumowałam tak, jakby to była kwestia charakteru (co może być nawet częściowo prawdziwe). Nie 

mogę jednak nie zauważyć, jak prawdziwe jest to, o czym przeczytałam w tekście Szkoły, czyli jak 

charyzmat uczynił mnie nową osobą. Dziękuję. 

 

Julián Carrón: Dziękuję. Bo to, co opowiadała Paola, rozwija się przed naszymi oczyma, podejmując 

nie tylko początek, ale budząc się, dzięki łasce tego charyzmatu, która się nam wydarzyła z tą 

umiejętnością bycia w rzeczywistości, z otwartością podejmowania każdej okoliczności, także 

trudności, jaką ktoś może spotkać w pracy, w relacjach, w codziennych osobistych sprawach, w 

okolicznościach życia. Pierwszymi, którzy zdają sobie z tego sprawę są ci, z którymi żyjemy, w tym 

przypadku koledzy, tak? „w każdym razie zadziwiasz mnie”, mówi koleżanka, „bo jesteś zawsze 

dyspozycyjna”. I jak mówi Laura, nawet ona nie zdała sobie z tego sprawy, myślała, że jest to 

normalne, tak jak u innych, którzy nie byli wystarczająco otwarci, tak jak ona. Ale powoli, wracając 

do domu, zdała sobie sprawę, że to doświadczenie nie przekonywało jej, nie tłumaczyło wszystkiego. 

Tekst Szkoły Wspólnoty pozwolił jej zrozumieć, z wdzięcznością, gdzie rodziła się taka otwartość, 

której ona była świadkiem, a którą jej koleżanka dostrzegała. Było to dla niej wstrząsem. Rozumiemy 

naturę charyzmatu poprzez doświadczenie. I jest to zawsze doświadczenie, które uprzedza cokolwiek 

czytamy na ten temat. I doświadczenie pozwala zrozumieć tekst i tekst pozwala zawsze bardziej 

zrozumieć doświadczenie. Bo jeśli to, nie wydarzyłoby się, mogłaby przejść nad tekstem, nie zdając 

sobie sprawy z jego wartości. Mogłaby również przeżyć doświadczenie bez dania adekwatnych racji 

całemu wymiarowi doświadczenia. A zobaczyła to we wstrząsie, jaki ją zaskoczył. Teksty towarzyszą 

nam, jak mówił wcześniej Sergio, właśnie w tym, byśmy zdali sobie sprawę, jakie wydarzenie miało 

miejsce w naszym życiu. A potem ona, jeszcze bez zdania sobie sprawy, zrozumiała do końca. I co to 

znaczy, że nie zdaje sobie sprawy? Charyzmat czynił w niej coś na nowo. Osobę nową, charyzmat 

tworzy we mnie nową osobę. Wyobraźcie sobie poranek z taką świadomością, nie z głową pełną 

zmartwień, ale z wyzwaniem dla każdego zmartwienia, z tą świadomością, jak Tajemnica stwarza i 



przenika, z tą nowością, z jaką można skonfrontować się z każdą rzeczą w ciągu dnia, z tą 

odmiennością, przechodzi przez każdy element twojego bytu, jest w twoim spojrzeniu. Tym jest 

charyzmat, konkretem, który rodzi osoby otwarte na jakiekolwiek okoliczności, na jakiekolwiek 

wyzwania, sytuacje. Ilu narzeka z powodu sytuacji? Bóg, by dać nam wytłumaczenie, rodzi w sposób 

całkowity tak, by przeżywać wszystko z tą odmiennością. Pogłębimy ten aspekt, w którym konkret 

pozwala przeżywać całość, by uniknąć popadania w nieporozumienie. Niedawno ksiądz Ezio podzielił 

się tym z nami podczas spotkania w Mediolanie. Księże Ezio! 

 

Ksiądz Ezio: Dziękuję. Także dla mnie jest to punktem wyjścia do pracy. To, co przywoływała Laura 

na początku swojej wypowiedzi i to, do czego ty przed chwilą przywołałeś. Ksiądz Giussani mówi, 

że charyzmat jest tym, co otwiera na pełnię, jest oknem, które otwiera się na cały horyzont. To 

spojrzenie na charyzmat towarzyszyło mi, kiedy wstępowałem do seminarium, czyli ponad 

trzydzieści lat temu. W seminarium spotkałem podejście trochę inne. W seminarium charyzmat był 

postrzegany jako dodatek, niemal „ozdoba”, niekoniecznie dominujący, przez jednych doceniony, 

przez innych tolerowany lub traktowany z podejrzliwością.  Duchowość kapłana diecezjalnego była 

wspólnym punktem wyjścia, a dopiero potem na podstawie osobistego charyzmatu, dla mnie, dla nas 

to charyzmat Ruchu, można coś dodać. Hipoteza ks. Giussaniego jest zasadniczo inna: charyzmat jest 

konkretem historycznym, który wprowadza i ożywia wszystko, nie jest dodatkiem. Pytanie, które 

narodziło się jako kontrast między tymi dwiema perspektywami, zawsze mi towarzyszyło do teraz, 

do dzisiaj. Wydaje mi się, że zrozumiałem dwie rzeczy: 

1) po pierwsze, że w aspekcie teologicznym jest wiele racji ku temu, o czym mówił ksiądz Giussani. 

Dla mnie egzystencjalnie ważnym jest, by nie zamykać tej kwestii, by była ciągle obecna. W jaki 

sposób przynależność do charyzmatu CL otwiera mnie na rzeczywistość? Na tych wszystkich 

dookoła, których spotykam, na cały Kościół. Chcę być otwarty na wszystkich, których spotykam, na 

całą rzeczywistość, na całe doświadczenie Kościoła. Jeśli zamknę to pytanie, to łatwo popaść w to, 

co Papież kilka razy nazywał autoreferencyjnością. Mieć otwarte, nie intelektualnie, nie teologicznie 

ale życiowo pytanie o to, jak ten konkret, którym dla mnie jest charyzmat księdza Giussaniego, 

otwiera na wszystko. 

2) po drugie, rozjaśniło mi się w ciągu lat, że jest sposób, za którym nie należy podążać. Ten, w który 

otwierasz się na wszystko i należysz do każdego, jeśli jesteś mniej w ruchu CL (jeśli mniej się 

angażujesz w życie Ruchu). Wydaje mi się, że to jest nieporozumienie, które wyraźnie widać w życiu 

księży, i które czasem powraca. Charyzmat jest drogą, która zagarnia wszystko, ma swoją wartość, 

tylko jeśli się nią idzie. Czym bardziej stoisz w miejscu, tym bardziej zaczynasz narzekać. Tylko 

żyjąc decyzją, przenikniętą konkretną przynależnością, zrozumiesz czy cię to otwiera, czy zamyka. 

Kończąc, wypowiem slogan – perspektywą jest całość do której dochodzi się poprzez konkret życia. 



Julián Carrón: Poprzez konkret. To jest formuła do zapamiętania. Bo jest to metoda wymyślona przez 

Boga, jak widzimy to w świadectwach tego wieczoru, by nas otworzyć, ale nie jest to rzecz, którą 

zdobywa się raz na całe życie, jak mówił ks. Ezio. Potrzeba, by to napięcie było cały czas obecne, by 

pomóc nam nie zamknąć się. Jest to przyjmowane jako coś oczywistego, że przynależność do 

charyzmatu, że naturą charyzmatu jest otwieranie się na wszystko i my tak to przeżywamy, tę 

otwartość na całość. Wiemy, że robienie czegoś źle, sprawi, że znajdziemy się w morzu potrzeb. 

Zostawianie tego otwartym, jak mówi ks. Ezio, jest czymś bardzo zdrowym dla nas. Ale jest też drugie 

ryzyko którego warto uniknąć, o którym mówi [ks. Ezio], aby być dla wszystkich, trzeba być trochę 

mniej w ruchu CL. To, co mnie uderzyło, o czym mówi tekst Szkoły Wspólnoty, że czym bardziej ktoś 

żyje Ruchem [angażuje się], tym bardziej przynależy do Kościoła. Uderzyło mnie, słuchając Andrei, 

jak opowiadał o doświadczeniu przyjaciół jego dzieci, którzy pokazali, jak żyjąc bardziej tym 

konkretem, przynależnością, otworzyli się na życie Kościoła. Czy możesz to opowiedzieć, Andrea? 

 

Andrea: Tak, cześć Julian. Nie mogąc się zobaczyć, z powodu czerwonych stref, niektórzy licealiści 

postanowili spotkać się na mszy św., jedynej dostępnej możliwości. Znaleźli kościół względnie w 

podobnej odległości od ich domów. Ksiądz (nie z Ruchu) zauważył znaczną obecność „nieznanych” 

młodych. Poznawszy powód był pod takim wrażeniem, że postanowił dla nich ponownie otworzyć 

oratorium, aby udostępnić im miejsce do nauki, zabawy. I po tygodniu wysłał nam, rodzicom, list, w 

którym opisuje, w piękny sposób, całą drogę – od swojego zdumienia, aż do piękna bycia z nimi 

razem. Nie przeczytam go z powodu ograniczonego czasu. Jestem uderzony tym, w jaki sposób 

ksiądz Martino został przyciągnięty przez nowość w tym bardzo krytycznym momencie, nowość, 

która odnowiła wartość, dla której można było zaryzykować ponowne otwarcie oratorium 

(przestrzegając wszystkich zasad i uwag, ale wbrew idei, że „pozostawanie w zamknięciu jest mniej 

ryzykowne”), pragnienie bycia z nimi, wobec tego początkowego doświadczanego zdumienia 

wewnątrz ich towarzystwa, próbując uczynić okoliczności rzeczywistości bardziej odpowiednimi. 

Konsekwencją jest to, że młodzi się do niego przywiązali i przychodzą tam codziennie. Przypomniało 

mi się zakończenie 7 paragrafu Szkoły Wspólnoty o odpowiedzialności jako sympatii, o naturze 

decyzji, która nie jest energicznym aktem woli, ponieważ cytuję „decyzja rodzi się więc, jako 

ugruntowanie się sympatii. Apostołowie podążali za Jezusem, ponieważ wiązał ich z Nim osąd, który 

uzdalniał ich do podjęcia w pełni rozumnej decyzji. Tam bowiem, gdzie rodzi się relacja, która staje 

się głęboką sympatią, odnowieniem się przywiązania, pochodzącego z nieporównywalnego z niczym 

zdumienia, rozumność jest wydarzeniem”. I opisuje to, co się tam wydarzyło. 

Julián Carrón: Piękne .Uderzyło mnie, jak słuchałem tej opowieści, bo jest to przykład bardzo jasny 

to, że oni nie musieli być jakby mniej przyjaciółmi, mniej z Ruchu, by wzbudzić zdumienie w księdzu. 

Więcej, zdumiony pięknem ich relacji, otworzył oratorium i wykorzystali wszystkie możliwości, by iść 



za tym pięknem, które widział przed swymi oczyma. I to jest prostota, ta opowieść, w jaki sposób 

charyzmat i przeżywanie go przez młodych, wnikał w niego i jak mógł on otworzyć się na tę pełnię. 

To możemy zobaczyć w nich, w jaki sposób są bardziej w Kościele, bo bardziej przeżywają relację 

między sobą. To prawda, że ksiądz się nimi zafascynował a oni nim, choć nie byli wcześniej 

przyjaciółmi. I tak wydarza się sympatia, o której mówisz. A więc najważniejszą kwestią jest, aby 

spotkany przez nas charyzmat, stał się bardziej naszym. Czasem, co pokazał nam teraz Andrea, 

koncepcję odpowiedzialności ponownie odczuwamy jako obcą. 

Giovanni. 

 

Giovanni: Nie mogłem uniknąć poczucia wielkiej dysproporcji, czytając następujące słowa: „Każdy 

jest odpowiedzialny za spotkany charyzmat. Każdy przyczynia się do jego upadku albo wzrostu. (…) 

Bardzo ważną rzeczą jest, by każdy zdał sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności, ze względu na 

to, jak palący jest to problem oraz ze względu na lojalność i wierność”. W niektórych okolicznościach 

tego ostatniego okresu, zwłaszcza w pracy, dostrzegłem pewne ograniczenia związane z moim 

temperamentem, które mnie naznaczyły. Ponownie przeczytałem to zdanie o odpowiedzialności i (nie 

przeczę) zacząłem się z tym mierzyć, jakby zmieniając swoją metodę. Oczywiście, że ksiądz Giussani 

nie mówi o stawianiu czoła okolicznościom, ani o naszych zdolnościach, ani jak często nam mówisz, 

o „przestawieniu”. Ale jeśli nie jest to związane z naszym zachowaniem, o jakiej odpowiedzialności 

mówi ks. Giussani? O jaki poziom świadomości prosi nas na tych stronach, jeśli chodzi o naszą 

odpowiedzialność? 

 

Julián Carrón: Odpowie Veronica. W jaki sposób to odkryłaś Veronico, ponieważ także ty 

początkowo odczuwałaś tę miarę, czytając te strony. 

 

Veronica: Praca na Szkole Wspólnoty zawsze mi służyła, ponieważ potrzebuję pracować nad tym, 

co mi się wydarza, aby rzeczy nabrały wartości i aby nic nie zostało sprowadzone jedynie do 

dominującego odczucia dnia. Potrzebuję tego, żeby żyć bez utracenia ani jednej chwili. Wydaje mi 

się, że ten punkt 9 kładzie nacisk na odpowiedzialność charyzmatu, na kwestię życia za sprawą Kogoś 

innego, na to wezwanie, na które musimy odpowiedzieć.  

 

Julián Carrón: To  jest to, co muszę ci wyjaśnić. 

 

Veronica: Aha, tak, przepraszam.  Nie zawsze żyję z tą  świadomością, wręcz przeciwnie, po 

trudnych dniach zdarzyło mi się przeczytać tę część Szkoły i pomyśleć: „Ale jakże daleko jesteś od 

tego!” i zaraz potem przestałam tak na siebie patrzeć, także dlatego że Giussani nie daje alternatywy, 



mówi na s. 132, że „uchylanie się od formy nauczania, której zostaliśmy zawierzeni jest pierwszym 

krokiem ku zmęczeniu, znudzeniu, zagubieniu, roztargnieniu, a nawet rozpaczy”. Nie mogę jednak 

zaprzeczyć, że ta moja reakcja ujawniła prawdziwe oblicze mojej osoby w tym ostatnim okresie: jaką 

jestem moralistką! Często budzę się rano i jedynym zmartwieniem jest to, że MUSZĘ dobrze 

wykonywać swoją pracę, MUSZĘ upewnić się, że uczeń jest wystarczająco samodzielny, MUSZĘ 

przygotować lekcje na następny dzień, jeśli mi się uda, MUSZĘ uczestniczyć we mszy św. w dni 

powszednie, MUSZĘ przygotować obiad, MUSZĘ coś przeczytać przed zaśnięciem i następnego 

ranka zacząć od nowa. Co za smutek! 

To co mnie ratuje, w obliczu tej moralistycznej pułapki, to twoja  propozycja wypowiedziana na 

assemblei na Tajwanie (tekst tej assemblei dostępny na stronie www.pl.clonline.org, pt. Obecność 

zaangażowana w to co mówi1) „Wyobraź sobie, że kiedy rano budzisz się i zamiast martwić się, co 

masz do zrobienia, pozwoliłabyś opanować się świadomości swojego szczęścia: jakże inny byłby 

cały dzień!”. To jest powód mojej przynależności do charyzmatu, nie jest to moim obowiązkiem. Jak 

możemy codziennie pamiętać o tej wdzięczności, zamiast popadać w zwykły moralizm? Dziękuję, 

ponieważ wszystko, co proponujesz, staje się wkładem w moją drogę. 

 

Julián Carrón: Także, Bettina, nasza przyjaciółka, początkowo, tak jak ty, bała się tego stwierdzenia 

ks. Giussaniego „Każdy ponosi odpowiedzialność za napotkany charyzmat”. 

Jak udało ci się pokonać ten strach ?  

 

Bettina: Cześć! Zacznę od tego, co się wydarzyło po tym, jak zabierałam głos podczas spotkania 30 

stycznia. Chciałam ci powiedzieć, co zrozumiałam dzięki tej wspólnej chwili i pracy, którą 

wykonałam na Szkole Wspólnoty oraz chcę przekazać to, co się wydarzyło. Pierwszą nową rzeczą 

było uznanie charyzmatu Ruchu za prawdziwy i żywy dla mnie. Charyzmat zawsze był dla mnie 

czymś abstrakcyjnym, a także dalekim ode mnie. Nigdy nie kwestionowałam historycznego wpływu 

charyzmatu. Teraz zdarza się, że powoli stawiam czoła rzeczywistości bez zbytniego strachu, to 

znaczy strach istnieje, ale zwycięża go nadzieja, która ma mocne podłoże. Tak się składa, że 

rozpoznaję, że tym dobrym nasieniem i podłożem jest Chrystus, który przychodzi do mnie przez 

charyzmat, a są to konkretne twarze moich przyjaciół, znam ich z imienia, jest to  piękne 

towarzystwo. Czytając i rozmyślając o Szkole Wspólnoty, zaczęłam rozumieć te fragmenty, w 

których mówi się, że „każdy ponosi odpowiedzialność za napotkany charyzmat” i że „charyzmat 

odmienia się według hojności każdego” i to my sprawiamy, że „takie porównanie staje się 

nawykiem”. Kiedy zaczęłam czytać ten akapit, przestraszyłam się tych słów, odebrałam je, jako osąd, 

 
1 https://pl.clonline.org/nowo%C5%9Bci/aktualno%C5%9Bci/2021/01/04/obecno%C5%9B%C4%87-

zaanga%C5%BCowana-w-to-co-m%C3%B3wi 

http://www.pl.clonline.org/


narzucenie i porównałam je z innymi, a nie ze sobą. To spotkanie na temat edukacji i codzienna 

rzeczywistość wzywają mnie do bycia wychowywanym zarówno jako jednostka, jako żona i rodzic 

oraz jako część grupy przyjaciół, która jest dla siebie towarzystwem, wykraczającym poza patrzenie 

na innych z uprzedzeniem. Przestałam odczuwać dyskomfort, wymawiając imię Ojca, który mnie 

teraz rodzi. Zrozumiałam, że inwestowanie w to, co trwa (ziemia Jeremiasza), odpowiada ziarnu 

nadziei z listu CLE (chodzi o list nauczycieli2 napisany do „Corriere dela Sera” – dostępny na stronie 

www.pl.clonline.org, pt. „Przykład, który musimy dać jako nauczyciele”), którego wcześniej nie 

rozumiałam. Tak więc po raz pierwszy, będąc w szkole państwowej i świeckiej zarazem, 

zdecydowałam się zdemaskować i wysłać przedstawicielom klas link do spotkania o wychowaniu. 

Zrobiłam to z dużą swobodą i bez strachu przed osądem, bo zrozumiałam, że to, co mi pomaga, może 

pomagać innym i że nie powinno być problemem  deklarowanie tego, co mnie tworzy. Rezultat 

przekroczył moje najśmielsze oczekiwania: entuzjastyczni przedstawiciele przekierowali link do 

wszystkich rodziców w klasie i w małej grupie postanowiliśmy porozmawiać o kwestii edukacyjnej 

w czasie pandemii, podejmując także problemy klasowe; tak więc znajduję się przed kolejną szansą 

bycia wychowywaną, rzeczywistość nigdy ze mnie nie rezygnuje. Te fakty mnie zmieniają i uczą 

mnie rozumieć wielkość charyzmatu i znaczenie zdań, które wypowiedziałam powyżej. Przepełnia 

mnie ogromna, niezmierzona wdzięczność za dar, który otrzymałam bezinteresownie. 

 

Julián Carrón: Widzisz, jak charyzmat jest odkrywany na naszych oczach i może stać się bardzo 

konkretny, tak jak na początku opowiadała o tym Paola , ale też może jawić się abstrakcyjny, sprawiać 

wrażenie, jakby był narzucony i wywoływać strach. Stoi to w opozycji do tego, co Paola mówiła na 

początku. Ale wszystko to jest jedną wielką okazją, także to nasze postrzeganie, które sprawia, 

że  dajemy się zaskoczyć, jak w przypadku spotkania o edukacji i w innych momentach Szkoły 

Wspólnoty itp. Nasze życie może się na nowo rodzić, tak jak w tej sytuacji, którą opisywałaś, tak po 

prostu, tak jak na początku opowiadała Paola i ty, kiedy rzeczywistość pokazała ci coś nowego i to 

Imię Ojca zradza nas w tej chwili. Rzecz, która bardzo zadziwia to twoja wolność w obliczu 

okoliczności, kiedy w środowisku nie do końca przychylnym twoim wartościom, przesłałaś ten link do 

spotkania i zostałaś zaskoczona, że został przyjęty entuzjastycznie i nawet utworzyła się grupa, która 

rozmawiała o edukacji. Powinniśmy przypatrzeć się temu dokładnie, gdyż ukazuje nam to wielkość 

tego, co ci się wydarzyło. Oczywiście możemy to umniejszać i nie zauważyć intensywności naszego 

życia, intensywności historycznej tego, co się wydarza w Kościele i w społeczeństwie, ale Pan poprzez 

to miejsce daje nam szansę, abyśmy my mogli być zrodzeni i pozwala nam zrozumieć charyzmat, 

znaczenie tego, co się wydarza, patrząc na nasze doświadczenie. Jaki to ma wpływ na życie? To 

 
2 https://pl.clonline.org/nowo%C5%9Bci/aktualno%C5%9Bci/2021/01/11/przyk%C5%82ad-kt%C3%B3ry-musimy-

da%C4%87-jako-nauczyciele?hl=Corriere 

http://www.pl.clonline.org/


sprawia, że wypełnia nas wdzięczność, niezmierzona wdzięczność za dar, który otrzymujemy 

bezinteresownie. 

A więc co nas zradza? Takie doświadczenie. 

 

Sergio: Cześć. „Musimy wzrastać, dojrzewać i działać w świecie zgodnie ze szczególną «formą 

nauczania», poprzez którą Pan chciał się z nami spotkać”. Gdy czytałem ten fragment dziewiątego 

paragrafu, pierwsze pytanie, jakie mi przyszło na myśl, było takie: czym jest w rzeczywistości (w 

istocie) ta forma nauczania? W międzyczasie zorganizowaliśmy, jako centrum kulturalne, link do 

świadectwa3 Mirelle Yoga z centrum Edimar w Kamerunie (dostępne na stronie www.pl.clonline.org 

pt. Popiół i ogień). Bardzo łatwo, przy tego rodzaju inicjatywach, zadowolić się stwierdzeniami typu: 

„pięknie, pięknie”, co mnie już nudzi. a nawet – powiedziałbym – denerwuje. Nie dawałem więc za 

wygraną, bo chciałem zobaczyć, zrozumieć i przekonać się czy znalazłem to, czego szukałem. 

Zapytałem ją wprost: „Chcę być taki jak ty, dojrzewać jak ty, chciałbym zrozumieć, co cię 

podtrzymuje? Odpowiedziała mi: „Co tygodniowa Szkoła Wspólnoty, w której uczestniczę z 

uczniami i wychowawcami”. Pomyślałem: to wszystko? Wydało mi się to zbyt mało. Czy naprawdę 

wystarczy być wiernym Szkole Wspólnoty? Ale jej twarz, spojrzenie i pewność, która promieniowała 

z jej słów wypełniły mnie entuzjazmem. Nie była ani zmęczona, ani zmieszana, a tym mniej 

zdesperowana, pomimo tego, co przeżywa każdego dnia. Dokonałem więc weryfikacji prostej, ale 

przekonującej: żeby posiadać takie człowieczeństwo, nie potrzeba więc form alternatywnego 

nauczania, jedyna możliwość jest ta: iść tą drogą, stawiając konkretne kroki, które proponuje mi 

historia, w pierwszej kolejności Szkoła Wspólnoty. Po prosu iść za (naśladować), nie trzeba robić nic 

innego, żeby mieć owo stokroć więcej w spojrzeniu, takim jak spojrzenie Mirelle. Nie moje myślenie 

o pójściu za doświadczeniem i zadaną wędrówką, nie moja interpretacja drogi, ale pójście za tym, co 

nam wskazujesz, Juliánie, bycie uważnym i naśladowanie doświadczenia (odmalowanego) w 

twarzach świadków, którzy je dla mnie odnawiają, bycie blisko z oczyma utkwionymi w tych 

osobach, u których widzę dzisiaj wydarzanie się na powrót charyzmatu. Pokorna wierność temu 

wszystkiemu przemienia każdego dnia nastawienie serca, najpierw w odniesieniu do samego siebie a 

potem w odniesieniu do świata. 

Julián Carrón: To w tym miejscu, które tak trafnie opisałeś, Sergio, dla każdego z nas staje się 

łatwiejszym odradzanie się, żeby być zdolnym do odpowiedzi na potrzebę, jaka pojawiła się, gdy 

zobaczyłeś życie kogoś takiego jak Mirelle i zapałałeś entuzjazmem. „Chcę być taki jak ty”. „Co cię 

podtrzymuje (wspiera)?” To stało się okazją, żebyś mógł zrozumieć, że wystarczy po prostu pójść za 

(naśladować). Nie trzeba robić nic innego, żeby doświadczyć owego stokroć więcej. Reguła jest 

 
3 https://pl.clonline.org/nowo%C5%9Bci/aktualno%C5%9Bci/2017/12/18/popi%C3%B3%C5%82-i-

ogie%C5%84?hl=Yoga 
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prosta. Przypominał nam o niej zawsze Jezus: „Kto idzie za mną, będzie miał stokroć więcej tutaj”. 

To jedno z tych zdań, które powtarzał Giussani. Mówił: „Myślę, że nie zdarzyło mi się przemawiać, 

żeby nie zacytować tego zdania”. Ty odkryłeś je teraz na nowo, dostrzegając je w osobie, w której 

urzeczywistniało się to „stokroć więcej”. Poruszyło cię, że jej wydarzało się to, o czym mówi. To był 

znak, że ona pozwalała rodzić się przez formę nauczania, której zostaliśmy zawierzeni. Bo to jest 

piękno drogi, którą proponuje nam ks. Giussani. Stawia przed nami osobę, w której możemy zobaczyć 

urzeczywistnianie się tego, czego chcemy tak, iż nie czujemy się zdominowani, nie dystansujemy się 

od formy nauczania, która staje się naszym życiem, dotąd zmęczonym, zagubionym, zdesperowanym. 

Ale dlatego też nie możemy się zadowolić wzdychaniem: „pięknie, pięknie”, ale podtrzymywać to 

zdumienie, o którym mówiłeś. Bo jak uczyliśmy się z poprzednich rozdziałów: tym, co gwarantuje, że 

doświadczenie odpowiedniości, jaką zauważyliśmy, choćby u kogoś innego, może trwać, jest właśnie 

odpowiedzialność. Podążać za, odpowiedzieć na to. Żeby to mogło stać się czymś naszym, potrzeba, 

jak to zrobiłeś ty, utożsamienia się z tym natężeniem (napięciem), które widziałeś u Mirelle. A 

jednocześnie w dążeniu, które każdy podejmuje, w kierunku tego upodabniającego (zbliżającego) 

natężenia, jawi się kwestia, na którą kładł nacisk Giussani: „Przedmiotem naszej największej troski 

od strony metodologicznej, moralnej i wychowawczej musi być porównywanie z charyzmatem takim, 

jaki został nam dany na początku naszej historii. W przeciwnym razie charyzmat może stać się 

potwierdzeniem czegoś, czego chcemy my sami. Na czym polega to porównanie? Pyta się Roberta 

Bruno. 

Roberta: Cześć. W paragrafie, który przerabiamy, można przeczytać: „Każdy, w każdym swoim 

czynie, każdego dnia, w każdym wyobrażeniu, w każdej swojej decyzji, w każdym swoim działaniu 

musi troszczyć się o porównywanie swoich kryteriów z obrazem charyzmatu, takim, jaki wyłonił się 

u zarania wspólnej historii”. I trochę dalej: „Na razie, porównania ostatecznie dokonuje się z osobą, 

od której wszystko się zaczęło. Może jej zabraknąć, ale pozostawione teksty i nieprzerwane – jeśli 

Bóg zechce – następstwo osób wskazanych jako punkt odniesienia, jako prawdziwa interpretacja 

tego, co się wydarzyło, stają się narzędziem korygowania i ciągłego rozbudzania; stają się narzędziem 

moralności”. Czyli teraz porównania dokonuje się z tobą. Ale co to konkretnie znaczy? Nie mam cię 

blisko przy sobie w mojej codzienności! Ale jeszcze dalej tekst mówi: „Oddać życie za dzieło Kogoś 

Innego nie w sposób abstrakcyjny, oznacza coś, co ma konkretne historyczne odniesienie: dla nas 

oznacza to, że wszystko, co robimy, całe nasze życie jest dla wzrostu charyzmatu, w którym dane 

nam jest uczestniczyć, który posiada swoją chronologię, swoją dającą się opisać fizjonomię, wskazuje 

na imiona i nazwiska, a na początku – na jedno imię i nazwisko”. W tym miejscu pojawia się we mnie 

inne pytanie: w tym porównywaniu się z „imionami i nazwiskami”, najbliższych osób, zdarza się, że 

czuję i widzę, iż mówią różne rzeczy, różnie przeżywają rzeczywistość. Ale w takim razie z kim 

spośród nich mam się porównywać? 



 

Julián Carrón: Kiedy czytałem Twoje pytanie, od razu przyszło mi na myśl to zdanie, które niedawno 

przypomnieliśmy na spotkaniu dotyczącym wychowania. Giussani mówi: „W społeczeństwie takim 

jak nasze, nie sposób stworzyć czegoś nowego, jak tylko przy pomocy życia: nie wystarczy żadna 

struktura ani organizacja, ani inicjatywy. Tylko życie, inne i nowe (jak zobaczyliśmy to dzisiejszego 

wieczoru) może zrewolucjonizować struktury, inicjatywy, relacje, jednym słowem wszystko. 

Widzieliśmy to od początku u Pauli. Po drodze, którą przebyliśmy, możemy lepiej zrozumieć, z głębi 

doświadczenia, na czym polega to porównywanie się. Od początku naszej historii formą nauczania, 

której zostaliśmy powierzeni, było właśnie życie, na które każdy z nas się natknął. Tak jak natknęła 

się Paula. Mogliśmy się natknąć my. Nie chodziło więc wtedy, ani nie chodzi dzisiaj, o jakiś moralizm, 

o reguły, których należy przestrzegać albo o jakiś poprawny i czysty wywód, ale o formę nauczania, 

jak zawsze podkreślał Giussani, którego paradygmatem jest „Jan i Andrzej”. Giussani był 

przekonany, że cokolwiek zmienić można jedynie poprzez samo życie. Komunikuje się przez 

atrakcyjność, a nie poprzez prozelityzm. Zobaczyliśmy, jak to się dzieje u naszej nowej przyjaciółki 

Paoli, we wstrząsie, jakiego doznała Laura albo w zdumieniu księdza z oratorium… Imiona i 

nazwiska ludzi, którzy jak Bettina, stali się prowokacją dla życia tych, których spotkali po drodze. Nie 

porównuje się zatem dla moralizmu albo z powodu performance. Porównujemy się z życiem. Tak jak 

mówiliśmy, tam, gdzie zauważamy urzeczywistnianie się tego życia, u ludzi z konkretnymi imionami i 

nazwiskami. Tak jak powiedział Sergio do Mirelle: „chcę być taki jak ty, dojrzewać tak jak ty”. 

Porównanie następuje (najdroższa!), kiedy znajdziesz się wobec tej różnicy potencjału, która nie 

pozostawia cię obojętnym [i nie wobec każdego następuje tak samo], która cię pociąga, a pociągając, 

stawia wobec wyzwania. Tak, że wiara staje się interesująca dla życia. To obowiązuje poza obszarem 

CL, ale również wewnątrz. Bez różnicy. W życiu wiarą, metoda pozostaje ta sama – jest nią 

atrakcyjność. Nie jest tak, że na zewnątrz obowiązuje atrakcyjność, a wewnątrz wystarczy, rola, 

moralizm albo reguły. Tak nie jest. Nie byłoby nas tutaj. Co więcej, tak jak wy, również ja zostałem 

wezwany do uczestnictwa w doświadczeniu charyzmatu poprzez odpowiedzialność za Ruch. W byciu 

dla was przewodnikiem, jestem w sytuacji, tak jak wy, wymagającej ode mnie porównywania się ze 

wszystkimi, których spotykam, z całym pięknem świadectw, które zawsze stawiam sobie potem przed 

oczy, Xiao Ping z Tajwanu albo Azurmendiego, albo młodzieży z GS aż po świadectwo Paoli. 

Ponieważ również ja nieustannie jestem rodzony przez te imiona i nazwiska. A zatem kiedy muszę 

stawiać czoła życiu (zmagać się z życiem), nie mogę nie zmagać się z nim tak jak ty, patrząc na te 

fakty. Muszę stawić czoła pandemii, zmagać się z tym, co mnie wyrywa z nicości, muszę zmagać się z 

okolicznościami, widząc jak upadają oczywistości, jak to zauważamy wszyscy, zmagać się z 

problemem wychowawczym, spotykać innych ludzi, całkowicie różnych od nas. Cóż innego mam niż 

wszyscy? To samo co ciebie, dotyczy również mnie. Czyż nie? Wszystkie te fakty, które nieustannie 



mnie rodzą, są po to, żebym żył. Przeżywam wszystkie te wyzwania na oczach wszystkich. Również 

wobec ciebie, który jesteś tu obecny. I zobacz czy w staraniu, które podejmujesz, żeby stawić czoła 

każdemu wyzwaniu, stajesz przed czymś, co widzisz u innych, co widzisz u mnie, i co pomaga ci 

podejmować te wyzwania. Paola poszła za przyjaciółką, którą spotkała, ponieważ inaczej 

podejmowała rzeczywistość. Dlaczego przeżywaliśmy pandemię w inny sposób? Ponieważ ułatwiało 

nam to konfrontowanie się z rzeczywistością, porównywanie się w tych okolicznościach ze świadkami, 

których dał nam Pan, żebyśmy mogli żyć. Rozumiem Twoje pytanie: „Ale co znaczy konkretnie to 

moje ja w twojej codzienności? Pamiętam, że słyszałem wielokrotnie z ust Giussaniego: „Weźcie pod 

uwagę to, co mówię publicznie do wszystkich”. Ja wtedy w Madrycie nie miałem nic innego (innego 

narzędzia) do porównywania się z Giussanim. Widziałem go raz w roku z daleka, o wiele rzadziej niż 

ty możesz widzieć mnie. Ale to [samo] masz przed sobą we wszystkich tych gestach, które możemy 

czynić, które nieustannie czynimy, w których podejmujemy wszelkie wezwania, przed jakimi stajemy, 

pewien sposób, pewną obecność, pewien sposób podejmowania wszystkich tych rzeczy, dzięki którym 

możesz porównać czy ten sposób, w który zostałaś wyposażona, pomaga ci lepiej żyć. Ponieważ nie 

z innego powodu, ale z powodu atrakcyjności komunikuje się początek, i nadal będzie się 

komunikował. Czyli pozostaje początek, nie dlatego że opowiadamy o przeszłości, ale przeciwnie, 

dlatego, że jest coś, co pociąga nas dzisiaj, co porusza nas dzisiaj i dlatego interesuje nas przeszłość. 

Zaciekawia cię to, co widzisz dzisiaj i dlatego pojawia się pragnienie. Dlatego porównanie z 

charyzmatem staje się udziałem kogoś, kto żyje teraźniejszością. To jest to, o czym mówi ks. Giussani: 

„Czym jest autorytet? Jest miejscem, w którym przeżywana jest weryfikacja proroctwa. Ja, tak ja wy, 

muszę weryfikować to, co wszyscy otrzymaliśmy. To jest kryterium osądu, które pozostawił nam ks. 

Giussani. To, co służy jako kryterium osądu całego życia Kościoła, służy też do osądzania 

charyzmatu. Pod koniec książki „Dlaczego Kościół?” Giussani mówi nam: „Czy Kościół jest 

naprawdę przedłużeniem Chrystusa w czasie i przestrzeni? Czy jest miejscem i znakiem Jego 

obecności?” – pyta. To jest cel życia Kościoła, czyż nie? Czy Kościół jest naprawdę przedłużeniem 

Chrystusa? Czy jest miejscem i znakiem Jego obecności? I mówi. Kościół, kontynuując to, czego 

dokonał Chrystus w czasie swojego ziemskiego życia, zwraca się do naszego człowieczeństwa takiego, 

jakim ono jest. Kościół, podobnie jak Jezus, zwraca się do zdolności każdego człowieka, do 

doświadczenia podstawowego, do wymogów szczęścia, prawdy, piękna, które posiadamy. I z tym 

najwyższym zmysłem krytycznym Kościół chce się zmierzyć. Tak jak każdemu z nas ktoś, kogo widzimy 

przed sobą, proponuje się, ofiaruje jako okazja do konfrontacji (do zmierzenia się). Jak mówił Sergio 

o Mirelle: żyje lepiej od nas. I ta różnica potencjału jest treścią porównania. To czyni Kościół. I tak 

jak Kościół nie może oszukiwać, tak i my nie możemy oszukiwać. Miejscem porównania nie jest 

bardziej surowy moralizm. To możliwość (zdolność) zauważenia tej urzeczywistniającej się różnicy 

potencjału ułatwia ci podejmowanie życia, rzeczywistości w sposób bardziej prawdziwy, ułatwia ci 



przeżywanie lepiej wszystkich okoliczności, które zsyła ci Tajemnica. I dlatego, gdy ktoś to odkrywa, 

wypełnia go wdzięczność. Czy wszystkie osoby są takie same, jeśli chodzi o tę różnicę potencjałów? 

Czy wszystkie osoby pociągają cię (poruszają cię) tak samo? Każdy z nas musi to widzieć, bo to jest 

to, co On pozostawił otwartym. Zawsze uderzają mnie te fragmenty u Giussaniego, w których 

pozostawia sprawę otwartą. Tak jak Kościół nie może oszukiwać i musi mierzyć się z wymogami 

człowieka, podobnie charyzmat musi mierzyć się z twoimi wymogami. To tu urzeczywistnia się twoje 

porównanie. Dlaczego Paola ustąpiła? Ponieważ zobaczyła korzystne dla siebie człowieczeństwo, 

zobaczyła, że była o wiele bardziej sobą.  Tak jak Laura, bo została bardziej wprowadzona w 

rzeczywistość. Jak ??? bo stała się bardziej sobą. Każdy z nas mógł to zobaczyć u siebie. Do tego 

jesteśmy nieustannie wezwani. To również Kościół uznaje za kryterium. Kiedy czytaliśmy (i kończymy) 

jak Paweł VI powiedział Giussaniemu: „Nie rozumiem twoich idei, twoich metod, ale widzę owoce, 

byle tak dalej”. I w roku 1975 powiedział to samo: „Księże Giussani, to jest właściwa droga, idź 

dalej”. Porównanie dokonuje się z tą nowością, którą budzi Duch wobec nas, żebyśmy, jak mówił 

przedtem Sergio, nie ulegli nicości. To jest cała dramaturgia, którą charyzmat wprowadza w życie. 

Bo nie pozwala nam poddać się naszej nicości. Ogłoszenia! 

Ogłoszenia 

 

Kolejna Szkoła Wspólnoty odbędzie się w środę 24 marca o godzinie 21.00. W tym miesiącu 

rozpoczniemy trzeci rozdział książki Zostawić ślady w historii świata, pt. Nowy lud w historii dla 

ludzkiej chwały Chrystusa. Będziemy pracować nad punktem 1. i 2.  

Rekolekcje Bractwa. W przyszłym tygodniu wyślę list do wszystkich członków Bractwa, w którym 

będą podane wskazania dotyczące zapisu i uczestnictwa w Rekolekcjach poprzez łącze wideo. Proszę 

was o to, byście przeczytali ten list uważnie, oceniając różne aspekty, zawarte w tegorocznej 

propozycji.  

Gesty Wielkiego Tygodnia. W tym roku CLU proponuje następujące gesty Wielkiego Tygodnia 

poprzez łącze wideo: medytacje w czwartek i piątek rano oraz Drogę Krzyżową w piątek po południu. 

Wyjątkowo, biorąc pod uwagę szczególne warunki w tym roku, zapraszamy wszystkich dorosłych do 

rozważenia możliwości udziału w Drodze Krzyżowej, a także, w innych gestach proponowanych 

przez CLU. W nadchodzących tygodniach prześlemy instrukcje rejestracji. Broszura z pieśniami i 

czytaniami, które proponował w Wielkim Tygodniu ks. Giussani, będzie dostępna na stronie 

internetowej CL. GS będzie informować o swoich inicjatywach we własnym zakresie.  

Plakat wielkanocny. Treść napisu na plakacie: 

Ludzie, młodzi i już nie młodzi, potrzebują ostatecznie jednego: mieć pewność, że ich czas, ich życie 



jest pozytywne; mieć pewność swego przeznaczenia. 

«Chrystus zmartwychwstał» [...] to afirmacja pozytywności rzeczywistości [...]; to miłosna afirmacja 

rzeczywistości […]. Bez Zmartwychwstania Chrystusa istnieje tylko jedna alternatywa – nic. 

Chrystus uobecnia się jako Zmartwychwstały w każdym czasie, w całej historii. Duch Jezusa, czyli 

Słowo, które stało się ciałem, pozwala doświadczyć człowiekowi codziennie swej mocy, zbawiającej 

całą egzystencję pojedynczej osoby oraz ludzką historię, w radykalnej przemianie, którą rodzi w kimś, 

kto Go spotyka i – tak jak Jan i Andrzej – idzie za Nim. 

Luigi Giussani  

 

Wybraliśmy obraz Giovanniego Francesco Romanellego pt. Święci Jan i Piotr przy grobie. Autorem 

tekstów jest ks. Giussani. Plakat w formie wideo będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej 

Ruchu i w mediach społecznościowych, a w najbliższych dniach zamieścimy także wersję angielską, 

hiszpańską, portugalską i francuską. Aby otrzymać plakat w wersji papierowej, należy skontaktować 

się z sekretariatem własnej wspólnoty.  

Używajmy tego narzędzia, w formie papierowej lub cyfrowej, jako okazji do spotkania się z innymi. 

Tylko angażując się osobiście, będziemy w stanie odkryć, że jego treść naprawdę rozjaśnia nasze 

doświadczenie i uczynimy kolejny krok na drodze do pewności co do zmartwychwstania Jezusa, 

obecnego w ciele naszego życia. Niech ten czas Wielkiego Postu zastanie nas gotowymi do 

rozpoznawania znaków „Jego odkupieńczej mocy”, abyśmy mogli na nowo powiedzieć Mu nasze 

„tak”, jak dziecko, które pozwala się objąć bezwarunkowo. 

Życzę wszystkim dobrego przeżywania czasu Wielkiego Postu. Do następnego spotkania. Dziękuję. 

Dobranoc. 

 

 


