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Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu... 

Przyjdź Duchu Święty... 

 

Julián Carrón: Dobry wieczór wszystkim. Pracując nad dwoma pierwszymi rozdziałami tekstu 

rekolekcji Bractwa, wielu było zdumionych spojrzeniem na własne człowieczeństwo (strach, 

dyskomfort, cierpienie), które wyszło na powierzchnię „wielkie” podczas pandemii. Ale sama 

okoliczność pandemii uświadomiła nam, że strach, dyskomfort, cierpienie są częścią tkaniny 

naszego „ja”. W piątkowy wieczór rekolekcji rozpoczęła się droga, podczas której ci, idący za 

prowokacją, z którą rozpoczęliśmy, odkryli świat. Nasza przyjaciółka, od dwudziestu lat w Ruchu, 

mająca 65 lat, która nie mogła uczestniczyć w dzisiejszej Szkole Wspólnoty, napisała: „Po 

rekolekcjach, momencie wielkiej łaski, doświadczyłam wielkiego bólu. Zacząłeś od zmierzenia się z 

głębokimi uczuciami, takimi jak strach, niepokój, niepewność, udręka. «Wiele uczuć, do których być 

może (cytuje) tak naprawdę nigdy nie przyznaliśmy się przed sobą, i nad którymi niewiele się 

zastanawialiśmy…». Dalej mówi: W niektórych małych grupach Szkoły Wspólnoty te uczucia 

znalazły teraz „prawo do posiadania obywatelstwa”, traktowane z dużą otwartością i szacunkiem. I 

pyta się: Ale dlaczego dopiero teraz? Okazywanie niepokoju przez długi czas było definiowane jako 

rodzaj „niedojrzałości”. Smutek został nazwany „krokiem z twojej strony”, który musiałeś zrobić. 

Czy potrzebowaliśmy „zielonego światła”, aby rozpoznać te uczucia i podjąć ich temat? Mieć 

odwagę, by na nie spojrzeć? Bo ja potrzebuję, by moje „ja” było jednością, jeśli jest naprawdę 

całością. 

I chcesz wiedzieć przede wszystkim dlaczego teraz? Dla mnie wydaje się to dziwnym, bo dla mnie 

to doświadczenie spotkania z Ruchem pozwoliło mi patrzeć na całe moje człowieczeństwo. 

Bardziej, myśląc o pierwszych tekstach księdza Giussaniego, w których zawsze nas zachęcał, by 

niczego nie cenzurować, o niczym nie zapominać, nie negować niczego. Zdumiewa mnie ta 

trudność, jaką jest patrzenie w twarz człowieczeństwu. Już w pierwszym tekście Ruchu: Śladami 

chrześcijańskiego doświadczenia mówił: „człowiek prawdziwie zaangażowany w swoje życie nie 

może uniknąć doświadczenia niemocy i samotności”. I w rozdziale piątym Zmysłu religijnego mówi 

o festiwalu tego spojrzenia na człowieczeństwo: smutek, samotność, oczekiwanie, tęsknota. Tak 

więc w propozycji dane było to spojrzenie. Ksiądz Giussani wprowadził nas w to spojrzenie, u 

którego źródła znajduje się to, co powiedział na placu świętego Piotra, jak pracowaliśmy nad tym 

na Szkole Wspólnoty, kiedy cytuje znane zdanie Jezusa: „Jakiż zysk odniesie człowiek, gdy zyska 



cały świat, a potem straci samego siebie?”. I komentował ksiądz Giussani z całą swoją zdolnością 

do okazywania czułości, jaką poznaliśmy. Żadne pytanie nie poruszyło mnie w ten sposób, nie 

pozostawiło mnie na bezdechu tak, jak to pytanie Chrystusa! Żadna kobieta nie słyszała innego 

głosu, który mówiłby o jej dziecku z taką pierwotną czułością i bezdyskusyjnym 

dowartościowaniem owocu jej łona, z jaką mówił o nim Jezus z Nazaretu. Tylko Chrystus bierze 

sobie do serca całe moje człowieczeństwo, mawiał ks. Giussani.  Wydaje się, tak jak mówi to nasza 

przyjaciółka, i wielu innych może odnaleźć siebie w tym pierwszym punkcie rekolekcji – że nie 

wystarczy czytać książek księdza Giussaniego, by to spojrzenie stało się naszym, trzeba odkryć je w 

doświadczeniu. Veronica, w jaki sposób, ty je odkryłaś?  

 

Veronica: Cześć, dobry wieczór wszystkim. Bardzo uderzyło mnie wyrażenie użyte przez Rilkego: 

„w oczekiwaniu roztargniony”. W rzeczywistości, chociaż mam pełno spotkań i spraw do 

załatwienia, nie jestem w stanie całkowicie stłumić swoich potrzeb, bo zdarzają się fakty, które mnie 

prowokują i przypominają, że czekam, że oczekuję (że jestem oczekiwaniem). Kilka dni temu w 

szkole zadałam swoim uczniom temat samotności, a po wykonaniu zadania, do biurka podeszła 

dziewczyna z kartką w ręku, mówiąc: „Pani profesor, zapisałam wszystkie pytania, które pani 

napisała, chciałabym o nich porozmawiać”. Prawdę mówiąc, niektóre stwierdzenia, które wygłosiła 

były w stylu: „Zrozumiałam, że samotność można przezwyciężyć tylko wtedy, gdy jej zamaskujesz, 

bo boję się mówić o swoich słabościach, zawsze byłam zdradzana”. Odpowiedziałam jej na to: „A 

więc w ten sposób jesteś szczęśliwa?”. „Dlaczego nie wkładasz teraz maski, a otwierasz się przede 

mną?”. Więc opuściliśmy klasę pod koniec lekcji, a ona wyznała mi, że nigdy nie spotkała kogoś, 

kto poważnie potraktowałby jej zranienia i że w gimnazjum, kiedy poprosiła nauczyciela o pomoc, 

w opracowaniu tematu, obniżył jej ocenę, ponieważ jej wypowiedź była zbyt osobista. Potem 

dodała: „Pani profesor, wiele razy zostałam zdradzona, a moje maski służą do samoobrony, ale nie 

mogę przezwyciężyć swojej samotności, a odkąd panią poznałam, chcę być kochana i nauczyć się 

kochać innych w sposób bardziej prawdziwy niż czynię to sama”. W tym momencie wszystkie moje 

potrzeby powróciły i od razu powiedziałam: „Ja też taka jestem! Dziękuję, że mi o tym 

przypominasz!”. Oto, na co czekałam! Na chwilę, w której serce odpoczywa. Jednak następnego 

dnia wydarzyły się rzeczy, z powodu których natychmiast pogrążyłam się we własnych myślach i 

smutku. A co z tym, co się wydarzyło poprzedniego dnia? Co się z tym stało? Dlatego zadaję sobie 

pytanie: jak się uczyć z doświadczenia? Co to znaczy, że możesz doświadczyć odpoczynku, który 

„zachowuje i wzmacnia oczekiwanie”? Wydaje mi się, że muszę jeszcze poznać tę moją potrzebę, 

aby nie polegać na wiejącym z jednej lub drugiej strony wietrze. Ale w jaki sposób? 

 

Julián Carrón: Niesamowite! Jak widzisz, możemy widzieć jak to się wydarza: uczennica, 



zdumiewa się twoim spojrzeniem i po zaparciu tchu, na które czekałaś, chwilę później znów się 

zamknęłaś (pogrążyłaś w myślach etc), znowu nie wiedząc, jak na siebie patrzeć. To jasno 

identyfikuje trudność, jaką mamy. A ona [ta uczennica], jedyny sposób, jaki znajduje to ukrycie 

pytania (ukrycie go pod maską). Ukrycie oczekiwania, tęsknoty. A to, na co czeka, to nie ukrywanie 

się, ale bycie sobą. Oczekiwanie spojrzenia, takiego jak twoje. Wielokrotnie możemy zatrzymać się 

w tym punkcie. A kwestia, jaka mnie interesuje to to, czy rozumiesz doświadczenie, jakie stało się 

twoim udziałem, Veronico, bo jeśli się nie nauczysz ze swojego doświadczenia, dzień później 

znowu się pogrążysz tak, jakbyś nie nauczyła się niczego. Pomimo iż ci się to już przydarzyło. 

Dlatego też rozumiem, jak mówisz, że raz jeszcze „muszę poznać tę moją potrzebę”. Nauczyć się 

patrzeć na swoją potrzebę. Dlatego też, mam nadzieję, że tego wieczoru pomożemy sobie patrzeć 

na tę potrzebę. 

Inna osoba, która nie mogła przybyć, również przeżywa tę trudność. Wcześniej przeżywała tęsknotę 

jako przekleństwo, a teraz, dzięki pracy na Szkole Wspólnoty w tych latach, uczy się dwóch rzeczy: 

1. patrzenia na tę tęsknotę z ciekawością, 

2. traktowania jej jako zaproszenie, możliwość spotkania z Tajemnicą, która jest ciałem 

wydarzeń, które napotyka. 

Dlatego też, by móc odkryć to w taki sposób, wystarczy, jak mówi, patrzeć w głąb doświadczenia, 

bez cenzurowania czegokolwiek, ale jak widzicie, potrzebny jest czas, droga, byśmy naprawdę 

mogli zrozumieć, w jaki sposób możemy przeżywać te momenty. Jako drogę, a nie jako przeszkodę 

na drodze? Co tobie pomogło to zrozumieć, Andrea?      

 

Andrea: Cześć. Dobry wieczór wszystkim. Napisałem do ciebie, by opowiedzieć, jak przeżyłem dni 

rekolekcji Bractwa. Zapisywałem się od trzech lat, ale nigdy nie miałem możliwości w nich 

uczestniczyć, więc okazało się, że teraz dużo otrzymałem dzięki pandemii i również z innych 

powodów. W piątek wieczorem byłem bardzo poruszony tym, co mówiłeś o oczekiwaniu i w sobotę 

rano konkretnie zrozumiałem, dlaczego odmawianie jutrzni, wspólna modlitwa, słuchanie tych 

pieśni sprawiło, że wybuchło we mnie na nowo całe oczekiwanie szczęścia, w obliczu nowego dnia. 

Pomyślałem: „właśnie dziś chcę być szczęśliwy”. Stało się bardzo jasnym, że zawsze mam to 

oczekiwanie w moim sercu, ale potrzebuję dać mu czas i przestrzeń na pojawienie się każdego dnia, 

nie zanurzając go w codziennych zmartwieniach. Byłem bardzo wdzięczny za to, że nasze gesty 

rozpoczynają się modlitwą i pieśniami, aby pomóc nam uświadomić sobie to oczekiwanie, które tkwi 

w naszych sercach każdego ranka. Uderzyła mnie siła gestu prawdziwie i całkowicie przeżytego. 

Oczywiście wolałbym być w Rimini, aby zanurzyć się w tym geście, ale pobyt w domu był również 

świetną okazją ku temu. Właściwie nawet wolne chwile, kiedy nie byliśmy połączeni, pracując czy w 

będąc w towarzystwie przyjaciół, z którymi uczestniczyłem w rekolekcjach w tych dniach, zdałem 



sobie sprawę, że przeżywałem te chwile z zaskakującą, nową intensywnością. To było tak, jakby cały 

dzień został przeżyty w ramach tego wydarzenia rekolekcji. Powiedzmy, że wszystko było 

rekolekcjami. Wszystko było przeżywane wobec tego wydarzenia, które w tak wyraźny sposób 

przypomina mi o tym, do czego jestem stworzony i na jakim poziomie chcę słuchać swojego serca. 

To, co mnie zdumiało to[jest] to, że nawet gorsze momenty zostały potraktowane na poważnie. Jak 

ci to napisałem, zdumienie, szok. Moment zmęczenia, jaki wydarza się każdego dnia, by marnować 

czas na Instagramie, udając „że odpoczywam”, kiedy pomiędzy jedną a drugą rzeczą, przeglądając 

posty pomyślałem: „Ach tak, za dwie godziny muszę się połączyć w ramach rekolekcji”. Od razu, 

jak tylko o tym pomyślałem, zawstydziłem się, odłożyłem telefon i wróciłem do pracy nad treścią 

rekolekcji. To mały przykład. Poczułem się dokładnie tak, jak to opisujesz, jak dziecko, które robiąc 

głupotę, gdy tylko jego ojciec wchodzi do pokoju, od razu rozumie, jakie nonsensy robi. Tutaj 

rekolekcje były takim gestem, które ogarnęły cały czas, jakim żyłem w tamtych dniach, 

przypominając mi o tej Obecności, przed którą, podobnie jak dziecko przed ojcem, naprawdę łatwo 

przypomnieć sobie, jak chcę żyć.   

 

Julián Carrón: Piękne jest to, co odkryłeś o naturze naszych gestów. To jest genialność księdza 

Giussaniego. Stworzył gesty, poprzez które wprowadza nas do tego rodzaju doświadczenia, które 

pozwala nam zrozumieć to, co chce nam powiedzieć. Przynaglony do tego gestu, przeczułeś, że to 

co mówił, wydarzało się w tobie. Oczekiwanie stało się odpowiedzią na to nasze oczekiwanie życia, 

nie jest tylko wyjaśnianiem jakkolwiek słusznym, tłumaczenie nie wystarcza. Potrzebne jest 

przynaglenie przez gest, który pozwala doświadczyć znaczenia słów. Zdumiewające, kiedy mówi, 

że „Definicja [wyjaśnienie] musi dotyczyć przeżycia [czegoś, co się już zdobyło] (conquista), co 

już miało miejsce, w przeciwnym razie skutkowałaby narzuceniem schematu”. Nie znudzę się 

nigdy powtarzaniem tego. Musimy nieustannie zdobywać znaczenie pewnych rzeczy z wnętrza 

doświadczenia, które jest naszym udziałem. Dlatego też gest jest wyrazem doświadczenia, które 

pozwala zrozumieć. Dlatego byłeś zadowolony, widząc czego doświadczyłeś w geście takim jak 

ten. Wszystko było przeżywane u źródeł tego wydarzenia. Nie zostało to zredukowane tylko do 

tego wydarzenia, ale wychodząc od tego momentu przeżywałeś wszystko, z tym oczekiwaniem. 

Dlatego też, rekolekcje stały się gestem, który przeniknął cały czas, który przeżywałeś w tamtych 

dniach, przywołującym do tej Obecności, wobec której czymś łatwym jest pamiętać, dlaczego się 

żyje. Dlatego też rekolekcje są ludzkim doświadczeniem, które nas wprowadzają w znaczenie, 

używając metody Boga (który by ułatwić zrozumienie miłości, daje nam doświadczenie bycia 

kochanym; by zrozumieć oczekiwanie poprzez gest daje nam doświadczenie oczekiwania, jak 

zobaczyłeś w piosenkach to, o czym mówiliśmy). W jaki sposób w codzienności odkryłaś wartość 

tego oczekiwania? Bo w ten sposób zobaczymy, że nie dzieje się to tylko poprzez gesty rekolekcji, 



ale także w rzeczywistym życiu. Caterina!     

  

Caterina: Cześć. W niedzielę pojechałam razem z przyjaciółmi na wycieczkę do Florencji z okazji 

urodzin przyjaciela. Dzień mijał w gruncie rzeczy dobrze: widzieliśmy piękne rzeczy, jedliśmy i 

bawiliśmy się; mimo to wydawało mi się jednak, że im bardziej dzień dobiegał końca, tym bardziej 

narastała we mnie wielka nostalgia, powiedziałabym, że tworzyła się przepaść. Wracając 

pociągiem, mogłam naprawdę rozpoznać siebie w wersie wiersza Ungarettiego, który cytuje tekst 

Szkoły Wspólnoty „moje serce jest dziś niczym innym jak rytmem nostalgii”. Smutek był tak silny, że 

miałam ochotę płakać i po kilku minutach próby powstrzymania się od łez musiałam się poddać i 

powiedzieć przyjacielowi, który był ze mną o bólu, który odczuwałam. Ta chwila z nim była 

początkiem zmiany: obecność kogoś poza mną, kto wybacza moje błędy, kto naprawdę mnie kocha i 

przed którym mogę powiedzieć: chcę więcej! Nie byłam już sama, ale pojawił się inny, który wszedł 

i spojrzał na mnie z czułością. W ciągu dnia byłam szczególnie zraniona, gdy przez moment źle 

potraktowałam przyjaciółkę, która tam była, natychmiast ją przeprosiłam, ale te przeprosiny nie 

były wystarczające, aby wyeliminować tę moją miarę. Potem dostałam wiadomość od tej 

przyjaciółki, w której napisała mi, że to „przepraszam”, które jej powiedziałam, było jedynym 

momentem w ciągu dnia, w którym czuła się zauważona. Nie mogłam w to uwierzyć: właśnie ja, 

która czułam się nieżywa. Zaczynając od tej wiadomości, pomogłyśmy sobie zadać pytanie, czego 

nam brakowało tamtego dnia: opowiedziała mi, że podczas podróży powrotnej samochodem 

wszyscy okazywali tę nostalgię, tak jak ja, i od tego smutku wywiązała się między nimi rozmowa. W 

moim sercu narodziła się wtedy nieproporcjonalna czułość dla wszystkich, którzy spędzili ten dzień 

ze mną, czułam, że są o wiele bardziej moimi przyjaciółmi niż kiedy wyjeżdżaliśmy i dzięki temu 

naprawdę mogłam zrozumieć, co mówi test Szkoły Wspólnoty: „ostateczne i konstytutywne pytania, 

które sytuują się w głębi naszego „ja”, reprezentują punkt, z którym porównujemy, każdą 

perspektywę, każde spotkanie”, doświadczyłam tego mimowolnie, czułam się niezadowolona z 

powodu nieodpowiedniości. Ale tym, co wywróciło wszystko do góry nogami, a przede wszystkim 

spojrzenie na przyjaciół, było uświadomienie sobie, również pamiętając o poniedziałkowej diakonii 

z tobą, że ten niepokój, który odczuwałam dzięki towarzystwu tych odważnych przyjaciół, naprawdę 

stał się kryterium zauważenia tego, do czego moje serce jest stworzone i już nie jest zgorszeniem ani 

miarą.  

 

Julián Carrón: To co mnie zdumiewa w tym, co opowiada Caterina, to w jaki sposób przeżywając 

wycieczkę do Florencji, jaką odbyła ze swoimi przyjaciółmi, to odczucie tęsknoty, które mogło 

zrujnować cały dzień, stało się faktem umożliwiającym bardziej intensywne przeżywanie relacji z 

sobą samą oraz relacji z przyjaciółmi. To wprowadza nas, jak widzimy w to, co oznaczają w życiu, 



te rzeczy, na które patrzymy z trudnością, co oznacza smutek, oczekiwanie czy też tęsknota. 

Poprzez rozpoznanie smutku, jak mówi, narodził się między nimi dialog i nieproporcjonalna 

czułość do wszystkich, z którymi spędziła ten dzień, którzy stali się bardziej przyjaciółmi. Wydaje 

się, że czasem te ludzkie doświadczenia: smutek czy tęsknota, czy też oczekiwanie są tym, co 

rujnuje dzień, natomiast w rzeczywistości są tym, co nadaje wszystkiemu intensywności. Jak 

widzicie, jak tylko mamy takie doświadczenie, zaczynamy lepiej rozumieć, dlaczego Tajemnica 

stworzyła nas takimi. Fec, co cię zdumiało? Jakie jest miejsce tych trudnych czasem doświadczeń w 

naszym życiu. 

 

Fec: Witajcie wszyscy. Właśnie skończyłem pisać swój list, w którym mówiłem, że u szczytu moich 

pierwszych sześćdziesięciu jeden lat mogę wreszcie wyśpiewać moje wyzwolenie: w rzeczywistości 

akceptując wyzwanie rzeczywistości. Ryzykowanie tego kryterium, nie mojego, ale mojego, jest 

jedynym sposobem, który pozwala mi powiedzieć „ja” i odpowiedzieć pozytywnie na pytanie „czy 

jest nadzieja?”. Następnie wspomniałem o dwóch doświadczeniach: jednym tragicznym (kilka dni 

temu młodzieniec w wieku 19 lat, krzycząc, „jestem bogiem”, wszedł do swojej dawnej szkoły 

strzelając, powodując masakrę). Drugie doświadczenie o niesamowitym, uspokajającym pięknie w 

pracy, którego doświadczam jako uprzywilejowanej drogi ku przeznaczeniu. Wreszcie odkrycie, że w 

obu doświadczeniach tkwi nieskończona tęsknota, jedyne kryterium zaskoczenia i błagania o 

obecność Chrystusa w chwili obecnej. Cóż, właśnie skończyłem pisać, kiedy niespodziewanie 

natknąłem się na zapierającą dech w piersiach stronę Giussaniego o smutku. Giussani mówi: „To, 

że życie jest smutne, jest najbardziej fascynującym argumentem, który pozwala nam zrozumieć, że 

nasze przeznaczenie jest czymś wspanialszym. A kiedy ta tajemnica wychodzi nam na spotkanie, 

urok staje się stokrotnie większy”. Piękne! Ale zaraz potem kontynuuje: „Nie usuwa waszego 

smutku” – zarówno nam, jak wcześniej apostołom. Pierwsze zdumienie: myślałem, że nam to 

odbierze i uzasadniłem to tym, że myśl Giussa to „więcej radości, mniej braków”! Ale nie, myśl 

Giussa, to coś innego! Giussani ponownie mówi: „Smutek jest warunkiem, który Bóg postawił w 

sercu ludzkiej egzystencji, aby człowiek nigdy nie oszukiwał się spokojnie, że to, co ma, mu 

wystarczy. Smutek jest integralną częścią natury, nie częścią przeznaczenia człowieka, ale jego 

egzystencji, czyli drogi do przeznaczenia i jest obecny na każdym kroku. Im bardziej kochasz ten 

krok, tym bardziej ten krok (droga) jest dla ciebie piękny, tym bardziej jest dla ciebie czarujący, im 

bardziej jest twój, tym bardziej rozumiesz, że tęsknisz za tym, czego najbardziej oczekujesz”. Inny 

świat! Właśnie tego mi brakuje! To znaczy zrozumieć, jaka jest rola smutku, braku, nostalgii w 

naszej drodze ku przeznaczeniu. A ponieważ trudno mi zrozumieć jego miejsce w planie Bożym, 

cierpię na brak lub usuwam go, zamiast go kochać, ponieważ prowadzi nas do przeznaczenia. 

Dziękuję. 



 

Julián Carrón: Ten tekst, który przed chwilą usłyszeliśmy, który przeczytał Fec, raz jeszcze 

potwierdza to, co widzieliśmy w tekstach księdza Giussaniego cytowanych wcześniej. Zawsze miał 

to spojrzenie, na te fundamentalne aspekty ludzkiej tkaniny (stoffa del umano). Fakt, że tak młody 

człowiek [ks. Giussani] czyta przez rok Leopardiego pokazuje, jak bardzo odczuwał jako 

decydujące, te ludzkie doświadczenia, o których pisał Leopardi. Dlaczego mówi, że ten smutek jest 

tak ważny? Dlatego, że jest narzędziem najbardziej istotnym planu Boga, byśmy zrozumieli, czym 

jesteśmy i czego oczekujemy. Nasz brak, nasza tęsknota są do pokochania, ponieważ są uczynione 

przez Boga, są przewidziane w Jego planie drogi ku przeznaczeniu. Możemy zrozumieć to 

teoretycznie, możemy powtórzyć teorię. Wszyscy uczyliśmy się o zmyśle religijnym. Wielokrotnie 

przeszkadza nam, bo nie wiemy jaka jest jego rola (przyp. tłum. Zmysłu religijnego) w życiu. 

Giussani mówi, że kiedy coś usuwamy, nie jesteśmy w stanie dać adekwatnego wytłumaczenia dla 

wszystkich czynników doświadczenia. Jak widzimy, ksiądz Giussani nigdy niczego nie usuwa, ale 

odkrywa, to jest praca także dla nas, odkrycie ich miejsca (tych czynników) w planie Boga. To 

doświadczenie sprawia, że wszystko jest inne. Bo czyni twoim, moim, każdą rzecz, jak mówiła 

wcześniej Caterina, z tym spojrzeniem pełnym czułości na nasze człowieczeństwo. Mówi nam, że 

odczuwamy brak. Zawsze zdumiewa mnie zdanie, w którym (ks. Giussani) identyfikuje, czego 

brakuje nam, współczesnym chrześcijanom. Mówi: „My chrześcijanie, we współczesnym klimacie, 

nie zostaliśmy oderwani bezpośrednio od formuł chrześcijańskich, ani bezpośrednio nie od 

obrzędów chrześcijańskich, ani bezpośrednio nie od praw dekalogu chrześcijańskiego. Zostaliśmy 

oderwani od ludzkiego fundamentu, od zmysłu religijnego. Mamy wiarę, która nie jest już 

religijnością. Mamy wiarę, która nie odpowiada już tak, jak powinna, na uczucia religijne; (tzn. 

mówi, uwaga!) mamy wiarę, która nie jest świadoma siebie, wiarę, która nie jest bardziej 

inteligentna niż ona sama (una fede non piu intelligente di se)”. Dlatego więc, tak jak wielokrotnie o 

tym mówimy, jak było to powiedziane w pierwszej wypowiedzi, mamy trudność w mówieniu o tym 

albo chcemy to usunąć, jak mówił Fec, nie znamy jego miejsca. To jest fundamentalne w sposobie, 

w jakim ks. Giussani odbiera chrześcijaństwo i wiarę. Dlatego też jest dla nas interesującym, by 

naprawdę zrozumieć miejsce, w którym wszystkie te ludzkie doświadczenia mieszczą się w planie 

Boga. Bo kiedy to odkryjesz, zaczynasz widzieć, co się wydarza. Enrico!  Co się dzieje, Enrico? 

 

Enrico: Cześć. Dobry wieczór wszystkim. Powrót do dwóch pierwszych rozdziałów tekstu rekolekcji 

oznaczał dla mnie otwarcie rany, bo w natarczywy sposób przywołał temat, który dotyczy czegoś, co 

muszę przyznać, zawsze pozostawało punktem nierozwiązanym. Nieoczekiwaną rzeczą, którą 

zaczynam dostrzegać jest to, iż ów nierozwiązany punkt jest pewnym bogactwem a nie obiekcją w 

wędrówce, daje możliwość przebudzenia mnie samego jako świadomości, poznania i uczucia: jest 



okazją do bycia dyspozycyjnym wobec Tajemnicy wewnątrz codziennych spraw, a nie czymś, co 

należy raz na zawsze przezwyciężyć. Mogę powiedzieć, że dzień zaczyna się od tego brania siebie 

na serio, co potem powtarza się więcej razy w ciągu dnia, rzeczywiście z pewną intensywnością w 

teraźniejszości: nic nie umniejsza niepewności, która nie pozwala mi zachować spokoju, ale krok po 

kroku prowadzi mnie do relacji z rzeczywistością, relacji z czymś teraźniejszym, więzi. Uznaję, że 

odpowiedzialność, jako decyzja wolności, jest zawsze możliwa i w niektórych momentach delektuję 

się całą jej mocą, ale jest także czymś bardzo kruchym, bo złożonym w moje ręce. W czym leży 

sekret, żeby nie stracić tej postawy pośród różnych spraw dnia codziennego? Jeśli towarzystwo nie 

zastępuje mnie w tej decyzji, to jaką wartość ma dla nas towarzystwo?  

 

Julián Carrón: Pierwsza obserwacja jest następująca: to towarzystwo uczy cię, żeby patrzeć na 

wszystkie te doświadczenia, najbardziej ludzkie z możliwych, których najmniej się spodziewałeś w 

geście takim jak rekolekcje, nie jako na coś, co rodzi obiekcje, ale jak na bogactwo. Na tym polega 

pomoc towarzystwa. Że wprowadza cię (uczy cię), tak jak Pan Jezus uczył uczniów patrzeć na całą 

głębię, jaka w nich była. Cóż przyjdzie człowiekowi, choćby cały świat zyskał, ale siebie stracił? 

On – jak uczył nas ks. Giussani – zaczyna patrzeć z czułością na całe nasze człowieczeństwo. Nikt 

nie wziął sobie do serca całego naszego człowieczeństwa tak jak Jezus. Zatem nasze towarzystwo 

ma na celu wprowadzenie nas do innego patrzenia na człowieczeństwa, które my chcemy (jak 

mówiła tamta dziewczyna) zamaskować (skryć), które chcemy ciągle odkładać na bok, które 

przeżywamy jako przeszkodę, ma na celu zmianę naszego spojrzenia na człowieczeństwo. Bo jak 

widzimy, możemy uczestniczyć w życiu Ruchu od wieków, ale ciągle jeszcze patrzeć na wszystko 

jak na przeszkodę, jak na coś, co należy odłożyć na bok, jako na coś (jak o tym była mowa w 

pierwszym wystąpieniu) jakby niedojrzałego. Tak jakbyśmy oczekiwali z czasem definitywnego 

pozbycia się tego. Tymczasem to, czego uczy nas Jezus, to przebudzenie się w nas 

człowieczeństwa. Tak jak powiedziałeś: Budzi w tobie człowieczeństwo ze wszystkimi jego 

wymogami, a więc z całą jego tęsknotą, z całym brakiem, którego nie może zabraknąć sercu. Bo 

bez niego nie mógłbyś zauważyć Tego, który przychodzi, aby odpowiedzieć na ów brak, na każdym 

kroku twojej drogi. To jest nasz wkład, jaki możemy zaoferować również dzisiaj wielu osobom, 

które spotykamy, ludziom poranionym (jak mówiłeś), ludziom skłonnym do skrywania trudności, 

jakie przeżywają. Aby mogli odnaleźć się przy kimś takim jak nauczycielka Veronica, która patrzy 

w odmienny sposób na osoby, na uczniów, których ma przed sobą. 

Saro, czego nauczyłaś się od doświadczenia, które stało się twoim udziałem? 

 

Sara: Poruszyło mnie bardzo jedno twoje zdanie, które powiedziałeś nam właśnie na początku 

rekolekcji: „Zderzenie z okolicznościami jest nieuniknione, ale to, że to zderzenie stanie się 



prowokacją, nie jest samo przez się oczywiste”. To prawda, czymś zupełnie innym jest przeżywanie 

okoliczności jako skierowanej do mnie prowokacji. Obserwując siebie w działaniu, zdaję sobie 

sprawę, że w moim życiu wszystko jest dialogiem, zawsze: nigdy nie jestem taka sama, 

rzeczywistość, która wychodzi mi na spotkanie, nigdy nie jest taka sama. Rozpoznanie i uznanie 

dialogu, podjęcie prowokacji ze strony rzeczywistości ma swoje źródło we mnie. Największą rzeczą, 

jaka mi się wydarzyła, jest właśnie ten prezent, ta łaska: móc uchylać welon rzeczywistości, móc 

widzieć to, co jest wewnątrz, tzn. móc w każdej okoliczności, wobec każdego faktu, w odniesieniu do 

każdego wymiaru mojej osoby, stawiać pytanie o znaczenie. To jest ostoja mojej nadziei, pewność 

tego pytania nieodłącznego i zawsze możliwego do postawienia, pytania, które otwiera szczelinę w 

rzeczywistości i prowadzi mnie do dialogu, stawia mnie na powrót wobec pewności Obecności, 

która prowadzi ze mną dialog. Są chwile, w których gotowa jestem pójść na koniec świata, 

opierając się o tę pewność, ale i takie chwile, kiedy potrafię jedynie bronić się przed natłokiem 

rzeczywistości, która staje naprzeciw mnie, i kiedy mam szaleńczego stracha, żeby podjąć ją 

[rzeczywistość] taką jaka jest, taką, jak mi się przedstawia. Wtedy ją osłabiam, manipuluję nią, 

narzucam swoje schematy, żeby obronić się przed zawrotem głowy, przed oczekiwaniem, któremu 

nie umiem sprostać. To walka w każdej chwili pomiędzy moim wyobrażeniem a braniem się do 

roboty, żeby ją [rzeczywistość] dosięgnąć i osiągnąć to czyste oczekiwanie! Kilka dni temu, 

przepiękna słoneczna niedziela, musiałam rzeczywiście stoczyć walkę pomiędzy moją ideą 

(wyobrażeniem) tego, co czyni mnie szczęśliwą a obstawaniem przy tym, co wychodziło mi 

naprzeciw, a nie była to wycieczka w góry, której pragnęłabym. Na nowo postawiłam sobie pytanie 

o znaczenie na miarę wielkości człowieka, nie oszczędziłam sobie tej walki, szukałam każdego śladu 

Jego Obecności, żeby odkryć, że tam, gdzie jestem, On czeka na mnie, żeby nie stracić danego dnia, 

zajmując się myślami, które odrywają mnie od teraźniejszości. Co za walka! Często myślę o mojej 

siostrze, od niedawna jest mamą: Jej, a serce ma prawie tak niespokojne jak ja, nie sprawia trudu 

obstawanie przy tym, co jest, bo to, co jest, to dzieciątko, które zostało jej powierzone i które tylko 

ona może ochronić. I wyobrażam sobie, że niektóre jej dni są całkowicie zwyczajne, pozbawione 

sztucznych ogni, które ja często mylę ze znaczeniem, z wartością moich dni. W jaki sposób dokonuje 

się to dla mnie, która kroczę drogą powołania w Memores? Czy również ja nie mam czegoś, co 

powinnam ochronić, czegoś, na co również ja powinnam odpowiedzieć, bo tego spodziewa się po 

mnie? Tak, mam coś takiego, to owa żywa relacja, której mogę pozwolić wzrastać albo którą mogę 

zaniedbać. To dialog z Umiłowanym, który powraca, żeby mnie na powrót wskrzesić, poprzez 

tysiące chwil, które są Jego echem/podźwiękiem. Dziękuję ci, bo twoje tak, jak każdego 

prawdziwego przyjaciela, jest pomocą w tej relacji z Nim, największą, jaką mogę otrzymać.  

 

Julián Carrón: „Obserwując siebie w działaniu, zdaję sobie sprawę” – to jest metoda, której 



nieustannie uczy nas Giussani. Bo kiedy ktoś przeżywa intensywnie ludzkie doświadczenie, 

przeżywa intensywnie rzeczywistość, odkrywa, żyjąc nią, jak się rzeczy mają i jakie jest ich 

znaczenie. Dlatego wychodząc zawsze od doświadczenia, obserwując siebie w działaniu, jak 

powiedziała nam Sara, odkrywa się, że jest prawdą to wszystko, co sobie mówimy, że czymś 

zupełnie innym jest przeżywanie okoliczności jako prowokacji skierowanej do mnie. Zatem, gdy 

ktoś żyje w ten sposób (powiedziała), gotów jest pójść na koniec świata, opierając się o tę pewność, 

opierając się na tym sposobie przeżywania rzeczywistości. Kiedy tego brakuje, bronię się przed 

rzeczywistością, z powodu jakiegoś szaleńczego strachu. Giussani chce, żebyśmy tu na ziemi 

korzystali z rzeczywistości, cieszyli się nią. I dlatego, żeby móc się rozkoszować w pełni, trzeba 

podejmować ryzyko w rzeczywistości, żeby przeżywać ją całą, jak mówiła Sara, jako prowokację. 

Prowokację do czego? Do dialogu z Tajemnicą, która tworzy rzeczywistość, która jest u podstaw 

rzeczywistości, jak do dialogu z Umiłowanym, poprzez tysiące chwil, które są Jego (z wielkiej 

litery) pogłosem/wydźwiękiem. A więc wszystko staje się dialogiem z tą Obecnością. Bez tych 

doświadczeń nawet dialog z tą Obecnością pozostaje tylko formalny, nie potrafimy dostrzec w 

wierze wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie, na te wymogi dialogu z tą Obecnością. To jest 

walka, w której uczestniczymy każdego dnia. Cristina! Walka, która się nie kończy.  

 

Cristina: Należę do Bractwa całym moim sercem, jestem pewna tej drogocennej drogi, którą Bóg 

mi dał w 15 roku życia. Teraz mam 57 lat i smak, który czuję teraz w życiu codziennym, jest 

nieporównywalny z moją młodością. 

 

Julián Carrón: Rozumiecie ? Najlepsze jeszcze się wydarzy, dla wszystkich. 

 

Cristina: Pan w tych ostatnich latach, zwłaszcza po śmierci mojego ojca, przyciąga mnie poprzez 

ogromne pragnienie Jego samego, pragnienie to zawsze było obecne, a teraz staje się coraz  

większe. Doświadczam w sobie tego kochającego towarzystwa (mówię to szeptem pełnym lęku), 

które jest inne niż ja, które towarzyszy mi w banalnych sprawach codziennego życia 

przekształcających się wraz z Nim (czasami) w małe cuda, poprzez które mówi mi: „Jestem tutaj”.  

Dochodzę do sedna. Podczas rekolekcji doświadczyłam w sobie wielkiej sprzeczności. W sobotę 

wieczorem położyłam się do łóżka z doświadczeniem nieskończonego smutku. Powiedziałam sobie: 

„To ty oddalasz się...”. Brakuje mi tego poziomu wiary, który czuję intuicyjnie, a który widzę w 

odmienionym człowieczeństwie i w „miejscu, w którym jestem”. Czuję się, jakbym została wciśnięta 

między kraty. Krok naprzód, który uczyniłam, polega na tym, że pomimo tej sprzeczności w moim 

sercu, której nie mogę zaprzeczyć, a czasami odczuwam ją jako bardzo bolesną – ale nie jest to 

sprzeciw – mogę kochać Ruch i tę moją dziwną drogę.  



 

Julián Carrón: Doskonale. Mówisz, że idąc własną drogą, smak, który czujesz teraz w życiu 

codziennym, jest nieporównywalny z twoją młodością. Dlaczego? Dlatego, że ta droga jest ciągle 

bardziej pociągająca i ma ten głód i pragnienie Chrystusa, który ją wzywa do życia w Jego 

towarzystwie. Ale to się nie wydarza raz na zawsze, można przeżyć te rekolekcje i czuć smutek. 

Wydaje się, że jest to sprzeczność, ale jest to sposób, który sprawia, że nawet podczas rekolekcji 

możesz czuć ten smutek i On do nas mówi: „Ale czy ci Mnie nie brakuje?”. Chce pociągnąć cię 

jeszcze bardziej i nie jest to sprzeczność. I widzisz jeszcze, po przeżyciu tego „smaku”, że on 

wzrasta. My ciągle myślimy, że to jest sprzeczność – nie, to jest sposób, w jaki On właśnie poprzez 

rekolekcje przyzywa cię jeszcze bardziej. „Ale czy ci Mnie nie brakuje?”. A więc On sprawia, że ty 

pokonujesz jeszcze jeden krok w twojej świadomości i mówisz: tak, tutaj na Ciebie czekam. Silvia 

– jak ty to odkryłaś? 

 

Silvia: Cześć! Podczas spotkania w domu znajoma zadała bardzo ciekawe pytanie. Wracając do 

drugiego rozdziału rekolekcji Bractwa, cytując Simone Weil, która stwierdza: „Najcenniejsze dobra 

nie powinny być poszukiwane, ale oczekiwane” nasza znajoma zapytała nas: „Ale jak możesz 

szukać bez oczekiwania? Wydaje mi się, że tych dwóch rzeczy nie da się oddzielić, jak myślicie?”. 

To pytanie było dla mnie wielką prowokacją i przypomniało mi zdanie, które moja mama zawsze 

powtarzała, kiedy byłam młodsza: „Nic ci nigdy nie wystarcza, nigdy nie jesteś usatysfakcjonowana 

i zawsze szukasz, zawsze szukasz”. To, co mi mówiła, było bardzo prawdziwe: byłam i nadal jestem 

osobą niespokojną, ale dla mnie dzisiaj jest ogromna różnica w porównaniu do tego, co było 

kiedyś; kiedyś szukałam czegoś lub kogoś. Mama, mówiąc o mnie, odnosiła się przede wszystkim do 

moich zdesperowanych uczuć. Dziś oczekuję, bo to, czego szukałam wcześniej, dzisiaj ma dla mnie 

imię i twarz. Po spotkaniu z Chrystusem nie szukam już w sposób zdezorientowany, ale czekam i 

szukam Jego we wszystkim, co się wokół mnie dzieje. Spotkanie z Chrystusem jest punktem, od 

którego nie ma już odwrotu: to On wkłada w moje serce to oczekiwanie, że zawsze będzie można Go 

ponownie spotkać; nie jestem już sama, jestem osobą poszukującą, ale uprzywilejowaną, z 

poczuciem bycia w dobrych rękach i z wielkim skarbem życia w sercu.  

 

Julián Carrón: Oto odkrycie dużej różnicy i zrozumienie, dlaczego odczuwamy to oczekiwanie 

nawet po chrześcijańskim spotkaniu, bo tym, który nas pobudza, jest On. Często mówimy, że „ja” 

każdego z nas ponownie budzi się w nas podczas spotkania, podczas gdy „moc” próbuje obniżyć 

pragnienie, stawiać puste pytania. Chrystus jest większy niż nasze pragnienie, nasza nostalgia i 

odczucie braku, i to jest różnica; tak jak ktoś, kto się zakochał, ma imię i twarz, za którą skrywa się 

nostalgia. Po spotkaniu z Chrystusem nie szukam już w sposób zdezorientowany, ale czekam i 



szukam Jego we wszystkim, co się wokół mnie dzieje. Spotkanie z Chrystusem jest punktem, od 

którego nie ma już odwrotu. To jest wiara, która nie utraciła zmysłu religijnego, jak mówiliśmy 

wcześniej, a która nie jest odłączona od naszego „ja” i od podstawy wiary; bo kiedy mamy wiarę, 

która nie ma religijności, tego fundamentu religijności, który nie odpowiada tak jak powinna na 

zmysł religijny, a dzieje się, tak jak widzimy dziś: wiara nikogo nie interesuje . Dlatego tak 

ważnym jest zrozumienie tego, co się wydarza, bo czasami oczekujemy, aby Chrystus zabrał od nas 

nostalgię czy smutek lub brak czegoś. Gdyby tak było, Chrystus działałby z pozycji siły, która nas 

osłabia. On natomiast wywyższa nasze pragnienie i uwalnia nas od każdej próby odebrania nam 

wolności. 

 

Julián Carrón: Alcide,  jak ty go spotykasz? 

 

Alcide: Minęły dziesięciolecia od spotkania z Ruchem, kiedy odkryłem (dzięki Szkole Wspólnoty), że 

jestem oczekiwany. I dzisiaj? Oczekiwanie to moja codzienna praca. Z biegiem czasu ˗ dzięki całej 

historii, którą przeżyłem, odkryłem, że za każdym razem, gdy robię listę wielu rzeczy, tych jakże  

konkretnych, na które czekałem i o których marzyłem, zawsze było coś innego, na co czekałem; coś 

niewyczerpanego, czemu nie mogłem wyznaczyć granic. Tam był i jest On. Całe oczekiwanie stało 

się pracą i prawie wyczerpaniem tych pytań – ale wewnątrz tych pytań: co teraz? A więc? Teraz Ty. 

A dziś oczekiwanie jest właśnie tym pytaniem w sercu codziennego świtu: Ty przebijasz niebiosa, 

schodzisz teraz, dzisiaj. I ja żyję, szukając w ciągu dnia prawie niezauważalnego szelestu Jego 

oddechu. Cześć. 

 

Julián Carrón: Pozostaję bez słów, każdy ranek jest oczekiwaniem serca na progu codziennego 

świtu i od tego momentu mija dzień na poszukiwaniu prawie niezauważalnego szelestu Jego (z 

dużej litery) oddechu. Cóż za intensywność! W ten sposób przeżywamy każdą chwilę, jeśli my 

pomijamy to oczekiwanie, wówczas tylko marzymy o tym, o czym dopiero co słyszeliśmy i dni 

stają się płaskie, nieznośne. Natomiast czasami wystarczy powiew, jak widzieliśmy w innym 

momencie Szkoły Wspólnoty, aby wszystko ponownie się obudziło i życie staje się poszukiwaniem 

każdej chwili  i prawie niezauważalnym szelestem Jego oddechu. Kto nie chciałby tak przeżywać 

każdej chwili? 

 

OGŁOSZENIA 

Następna Szkoła Wspólnoty odbędzie się w środę, 16 czerwca o godzinie 21:00. W tym czasie 

będziemy pracować nad 3 rozdziałem książki z Rekolekcji pt. „Czy jest nadzieja?”. Plik pdf z tym 



rozdziałem będzie dostępny w języku włoskim i w innych językach od jutra na stronie internetowej 

CL. Dostępna będzie również wersja audio. 

Od 3 czerwca w księgarniach będzie można nabyć książkę „Czy jest nadzieja? Fascynacja 

odkrywaniem”, w której znajdziecie wszystko to, co było treścią rekolekcji, ale nie tylko to, czego 

wysłuchaliśmy – jest to edycja poszerzona, pewien głębszy oddech. Będzie ona także dostępna w 

większych sklepach internetowych. Wersja papierowa będzie sprzedawana w cenie 4 euro, a format 

e-book w cenie 1,99 euro. Jest planowane wydanie tej pozycji w języku polskim w czasie wakacji.  

 

Wakacje letnie 

Wiele wspólnot zamierza lub już organizuje się w taki sposób, aby zaoferować terminy na wyjazdy 

wakacyjne w lecie. Przed podjęciem decyzji, czy organizować w tym roku wakacje i na jakich 

warunkach, chciałbym, aby każdy z nas dokonał rzetelnego porównania z doświadczeniem 

ostatniego okresu, aby na tej podstawie uzyskać kryteria dotyczące wakacji. Jak widzieliśmy 

dzisiaj: trzeba patrzeć na doświadczenie, by nie stracić go nawet w sposobie przeżywania wakacji. 

Jako przykład podaję ostatnie Rekolekcje Bractwa. Otrzymałem mnóstwo listów od osób, które dają 

świadectwo dotyczące jedności, towarzystwa, ludu, jakich doświadczyli w tym roku. Wszyscy 

znamy warunki, w jakich je przeżywaliśmy. Jak głębokie korzenie ma doświadczenie towarzystwa 

– jak to słyszałem tego wieczoru – towarzystwa, które proponuje nam Ruch, jeśli możliwe jest 

przeżywanie go w najróżniejszych warunkach, które przecież przeżywaliśmy w czasie tego okresu 

pandemii. Kto wie, ilu z nas może zaświadczyć, że doświadczyło tego w tym roku, niezależnie od 

tego, jaką formę przybrało nasze towarzystwo – Bractwo, przyjaciele, Szkoła Wspólnoty itp. Ci, 

którzy doświadczyli tych „głębokich korzeni” towarzystwa, powiewu jego tchnienia, są świadomi 

wielkiej wolności, jaką ono zrodziło i wciąż rodzi, a także kreatywności, jaką wzbudziło wewnątrz 

okoliczności, w jakich każdy z nas znalazł się w swoim życiu. Z tym właśnie powinniśmy 

porównywać wakacje i momenty, które będziemy przeżywać. 

Naszą konsystencją nie jest, krótko mówiąc, robienie lub nierobienie czegoś, ale odkrywanie tego, 

czym jest prawdziwe towarzystwo, którego potrzebujemy – jak to słyszeliśmy dzisiaj – tego, które 

pochodzi z rozpoznania Obecności, co nazywamy wiarą. Tylko takie rozpoznanie tworzy 

prawdziwą wspólnotę.  

Każdy, porównując się z tym doświadczeniem, oceni w pełnej wolności i odpowiedzialności, czy i 

jak będzie możliwe spotkanie się w czasie tego lata: tylko wychodząc od weryfikacji naszego 

doświadczenia prawdziwej satysfakcji, będziemy wolni wobec sposobu przeżywania wakacji, w 

okolicznościach, które nadal są obiektywnie skomplikowane. 



Wszyscy chcielibyśmy, aby sytuacja stała się jaśniejsza, perspektywy bardziej określone, a warunki 

takie, by dały nam 100% pewności co do możliwości podjęcia danego typu inicjatywy. Każdy wie, 

na ile jest poinformowany, jaka jest sytuacja. 

Przede wszystkim chcemy stawić czoła faktom, nie opierać się im, ale spojrzeć im w twarz. A fakty 

mówią nam o ogólnej poprawie sytuacji zdrowotnej: na szczęście mamy coraz więcej oznak 

poprawy, wyjścia z kryzysu. Przekonamy się i wszyscy życzymy sobie tego, żeby te sprawy zostały 

jak najszybciej rozwiązane. Restrykcje są łagodzone, ale z zachowaniem ostrożności, więc myślenie 

o lecie w stylu „pełna wolność” byłoby nieodpowiedzialne i powierzchowne. Najbliższy miesiąc 

będzie decydujący by zrozumieć, jak rozwinie się sytuacja. Dlatego właśnie musimy używać w 

pełni naszego rozumu i własnej odpowiedzialności. 

A zatem każdy z nas, na podstawie tych kryteriów, powinien ocenić, czy proponować lub 

przyłączyć się do wakacji osób i rodzin, na własną wyłączną odpowiedzialność, oraz z 

uszanowaniem wszystkich obowiązujących przepisów i wskazań sanitarnych. Wskazania te dotyczą 

wszystkich, dorosłych, CLU, GS i Rycerzy Graala [tj. młodzieży gimnazjalnej]. Aby były to 

naprawdę wakacje, czyli chwila odpoczynku i prawdziwe towarzystwo [w drodze do] 

przeznaczenia, proponuję przede wszystkim, aby poważnie potraktować propozycje, które sobie 

dajemy, jak na przykład pogłębianie treści wskazanych książek, spotkania z osobami, które mogą 

lepiej zaświadczyć o wykonanej w tym roku drodze Szkoły Wspólnoty.  

Na stronie CL będzie można znaleźć w najbliższych dniach tekst – znany, ale wciąż warto do niego 

wracać – „Wakacje, czas wolności”, który zawiera syntezę tego, co ksiądz Giussani zawsze miał na 

sercu i zawsze nam wskazywał odnośnie do przeżywania czasu wakacji. Cytuję: „Wakacje muszą 

być jak najbardziej wolne. [Obowiązującym tu] kryterium jest oddychanie, możliwie pełną piersią” 

– mówił nam w 1997 roku. Obietnica dotyczy zwiększenia naszej samoświadomości: postawmy na 

to, na czym nam naprawdę zależy, a kiedy wrócimy, opowiemy sobie, co się wydarzyło. 

 

Książki na lato 

Na najbliższe lato proponujemy lekturę poniższych tekstów, z których wszystkie są dostępne 

również w formie e-booka. W Śladach z czerwca znajdziecie prezentacje każdej z nich. 

Pierwsza z nich, którą proponujemy to Poprzez towarzystwo wierzących, autorstwa ks. Giussaniego 

(wydawnictwo BUR). Książka ta odtwarza lekcje i dialogi księdza Giussaniego z Rekolekcji 

Bractwa w latach 1994-1996. 

Następnie: Robiłem wszystko, żeby być szczęśliwym. Enzo Piccinini, opowieść o niezwykłym 

chirurgu, autor Marco Bardazzi (wydawnictwo BUR). 

Oprócz tego, zgodnie z sugestią księdza Giussaniego, którą tak często nam dawał, pomyśleliśmy, 

aby zaproponować na nowo dwa „klasyczne” teksty literackie: 



Rzemiosło życia (Dziennik 1935-1950), autorstwa Cesare Pavese oraz Pamiętnik wiejskiego 

proboszcza Georgesa Bernanosa – obydwie pozycje są dostępne w języku polskim (w bibliotekach i 

antykwariatach). 

Jak słyszeliście na Rekolekcjach, w których przytaczałem fragmenty [tych książek], mamy tu 

przykład dwóch [autorów], którzy dzięki szczerości, z jaką opisują ludzkie doświadczenie, 

pomagają nam zrozumieć nasze człowieczeństwo i nie poddawać się ogólnemu znużeniu. 

 

Meeting w Rimini 

Przypominam, że od 15 maja rozpoczynają się zapisy do wolontariatu. Zostaną one zamknięte 15 

czerwca. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej Meetingu lub kontaktując się 

z Biurem Wolontariatu pod adresem: volontari@meetingrimini.org  

 

Stulecie urodzin księdza Giussaniego i ogłoszenie konkursu 

Przede wszystkim zapraszam was do zapoznania się z artykułem opublikowanym na stronie 

internetowej CL w ubiegłym tygodniu, który podsumowuje to, co powiedzieliśmy podczas 

Rekolekcji w ramach prezentacji tego jubileuszu urodzin księdza Giussaniego. Ponadto informuję, 

że na przełomie maja i czerwca zostanie ogłoszony międzynarodowy konkurs, promowany przez 

Bractwo CL, oferujący dwie nagrody za prace licencjackie, magisterskie i doktorskie, dotyczące 

postaci i dzieła księdza Giussaniego. Szczególnie dla tych z nas, którzy pracują na uniwersytetach, 

jest to dobra okazja, aby wzbudzić zainteresowanie postacią ks. Giussaniego i promować jego 

dzieło. Będzie to konkurs międzynarodowy, więc może być upowszechniany na uniwersytetach na 

całym świecie. Sekretariat poinformuje o warunkach konkursu. 

 

Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam 

 

 

 


