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Julián Carrón: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu... 

Przyjdź Duchu Święty... 

Dobry wieczór wszystkim. Rozpoczynamy pracę nad nowym rozdziałem, który zaczyna się w ten 

sposób, wydaje się istotnym, gdy wydarza się: „Teraźniejszość, ze swoimi  wstrząsami, odsłania 

aspekty życia, które uznaliśmy za oczywiste. Ale tak to bywa z faktami. Przebijają każdy balon 

zarozumialstwa, obalają teorie, niszczą przekonania. Dla wielu niespodziewanie ponaglająca stała się 

potrzeba ostatecznego znaczenia”, która w rzeczywistości, w obliczu tej sytuacji, kiedy widzimy jak 

upada wiele rzeczy stanowiących kulturowy bagaż punktu wyjścia, może stać się potem pomocą w 

dojrzewaniu. Jak mówi Leonard Cohen: „We wszystkim jest pęknięcie. W ten sposób wnika światło”. 

Mario, w jaki sposób doświadczenie pandemii w zawodzie lekarza ułatwiło ci to otwarcie 

spowodowane pęknięciem? 

 

Maria: Dobry wieczór. Ten ostatni rok był trudnym okresem, nie tylko w szpitalu ale także w rodzinie. 

Przede wszystkim, zostałam sprowokowana przez ilość śmierci, większą niż zazwyczaj, ból, płacz, 

które widziałam. Rzeczą, której nauczyłam się w tym roku było zrozumienie naprawdę czym jest 

rzeczywistość, jako coś danego. 

To była całkowita prowokacja, która pozwoliła mi zrozumieć, nie to co ma większą moc – czy dobro 

czy zło – ale że zarówno dobro jak i zło są okazją, którą On wykorzystuje, by mnie wezwać. I to było 

dla mnie czymś rewolucyjnym. Ponadto, wielokrotnie Pan „ciągnął mnie za włosy”: kiedy mój mąż 

witał mnie po trudnym dniu lub przez rozmowę z moją siostrą, Szkołę Wspólnoty, rekolekcje, które 

stały się momentem odrodzenia. Ale przede wszystkim mam pytanie. 

Zdaję sobie sprawę, że pewnych rzeczy się nauczyłam, ale pomimo tego często przeżywam je tak samo 

jak reszta świata. W obliczu nowych okoliczności, które mi się nie podobają, które wolałabym, aby 

były mi obojętne lecz nie są, widzę, że redukuję moje pragnienie, albo skracam drogę, nie chcąc 

odczuwać pragnienia, a nawet wątpiąc, że rzeczywistość może odpowiedzieć na moje pragnienie. To 

znaczy, całkowicie podważam (kwestionuję) dobro pragnienia, mówiąc: „to nie jest prawda”. 

Obiektywnie muszę powiedzieć, że jeśli się zatrzymam i wykonam pracę, rozpoznaję, że tak nie jest i 

mogę dojść do siebie, ale to bardzo ciężka praca. Właściwie, głównym pytaniem, które sobie zadaję, 

jest to, jak nie zaczynać za każdym razem od zera, jak taki sposób przeżywania może stać się 

codziennością, ponieważ to naprawdę wielki ból [ciągle rozpoczynać od zera]. Opowiadałam o tym 

przyjaciółce, a ona powiedziała mi: „Jestem zdziwiona”; kiedy opowiadałam jej o bolesnych 

okolicznościach, powiedziała mi: „Jestem zaskoczona, że odczuwasz ból nie tyle z powodu bolesnych 

okoliczności, co dlatego, że zdajesz sobie sprawę, że myślisz dokładnie tak samo jak reszta świata. To 

co ci się wydarzyło jest tak bardzo konkretne, że [zapominanie o tym] cię boli”. Ale najważniejsze 

pytanie brzmi: jak można nie zaczynać od zera?  Jak możliwym jest, aby to stało się codziennością? 

 

Julián Carrón: Twoje pytanie wydaje mi się być bardzo interesującym, ponieważ stawia nas 

wszystkich wobec pytania: czy wobec tego czym żyjemy jest cokolwiek, co pozwala przeżywać 

codzienność odmiennie? Ksiądz Giussani mówił nam, że okoliczności służą naszemu 

wzrostowi/naszej dojrzałości. I wyzwanie jakie właśnie przeżywasz – to jest właśnie to. Czy to 

wszystko czym żyjemy jest w stanie zrodzić coś stabilnego, mogącego być podstawą do  

podejmowania okoliczności z tą nowością wewnątrz. Jeśli dobrze zrozumiałem. A więc, to jest 

wyzwanie, które rzuca ksiądz Giussani. I słusznie, że nie przekonuję się, że coś może być prawdą, 

tylko na podstawie tego, że mówi to Giussani. Giussani daje mi propozycję, a ja mam odkryć w 

swoim życiu, czy to może się wydarzyć i zrodzić coś nowego we mnie, by zmierzyć się z nowymi 



wyzwaniami życia, które nie są nigdy nam oszczędzone. Dlatego też stoimy wobec decydującej 

kwestii. I to co zdumiewa, to fakt, że nie jest to tylko nasz problem. To jest problem, który ma każdy, 

kto przeżył okoliczności takie jak twoje lub inne podobne. Jest to dialog na 100%. I to wydaje mi się 

być czymś fundamentalnym, bo ten dialog jest dialogiem z sobą, z tym co zawiera, z tym co rodzi, z 

tym czym żyje, to jest nasz dialog ze światem. Pokazujemy światu, czy to czym żyjemy, nasza wiara, 

jest w stanie zrodzić coś, co ma zastosowanie dla wszystkich. Bo są to pytania jakie mają wszyscy. Z 

tego punktu widzenia uderzył mnie artykuł, który ukazał się w jednym z hiszpańskich dzienników El 

pais, który mówi o zdumieniu dziennikarki Rosy Montero patrzącej podczas weekendu na pierwsze 

otwarcie po lockdownie. „Ponieważ mieszkam w centrum Madrytu, byłam świadkiem obchodów 

wyjścia ze stanu wyjątkowego, ryku fali tłumu, która wylała się na ulice i jej nienasyconego głodu 

szczęścia. Tyle pragnienia posiadania życia. Przerażało trochę to jak ponownie zapomnieliśmy o 

wirusie, ale to zapomnienie nie było treścią tego artykułu. Ilu z tych ludzi poszło spać będąc 

szczęśliwymi, tego poranka o wschodzie słońca? Bo nastąpiła weryfikacja w jaki sposób przeżyliśmy 

czas pandemii, wszyscy musieli podjąć tę weryfikację: w jaki sposób poszliśmy spać po tylu 

miesiącach oczekiwania na świętowanie”. Twoje pytanie jest tym samym pytaniem jakie ma ta 

dziennikarka. Mówi: „wiele razy poszukujemy szczęścia nie wiedząc gdzie je znaleźć. Ale pandemia 

musiała nas nauczyć czegoś o wibrującej i jedynej obecnej prawdzie, w tym momencie, w którym 

żyjemy, ale obawiam się, że niczego się nie nauczyliśmy”. I także ona mówi, że widziała osoby, u 

których został zdiagnozowany np. nowotwór, które w przytłaczającym lęku zapewniały, że choroba 

otworzyła im oczy i że jeśli ją przezwyciężą, nigdy więcej nie będą tracić czasu na zamartwianie się 

bzdurami. Nauczyły się czegoś co pozwoli im potem podjąć codzienność. I mówi: „Ale wielokrotnie 

widziałam jak później, także jeśli wyzdrowieli dzięki Bożej łasce, powrócili do patrzenia na 

rzeczywistość w taki sam sposób jak wcześniej. Na nowo zamienili to spełnienie szczęścia na nowe 

wydarzenia, które nigdy nie docierają do głębi. To z czym mamy trudność by to uznać, wyzwanie dla 

każdego z nas to ta zła wiadomość, do której nigdy się nie dociera. Istnieje tylko dziś, tutaj i teraz”. I 

w ten sposób kończy artykuł.   

Doświadczenie, które wszyscy po pandemii, powracając do tzn. normalności mamy. Pytasz czy 

pozostaje coś, co staje się nowym sposobem [przeżywania] codzienności. Może wydarzyć się w 

normalnej sytuacji takiej, jaką opisuje Rosa Montero tj. świętowanie ludzi w Madrycie lub może 

wydarzyć się tak, jak wydarzyło się to we Włoszech, właśnie w dniu otwarcia, to uderzenie 

zdecydowanie bardziej nieprzyjemne, jak zerwanie się kolejki górskiej.  Enrico! 

 

Enrico: Cześć. Dobry wieczór wszystkim. Ile razy słyszałem zdanie Montalego „nieprzewidziane jest 

jedyną nadzieją” i ile razy wymknęło mi się ono jako coś już zdobytego. Tym razem jednak 

próbowałem dokonać porównania z okolicznościami, które przeżywam, chcąc sprawdzić w działaniu, 

czy to zdanie ma znaczenie dla konkretnego życia. Spojrzenie na to, co nieoczekiwane jako na 

prawdziwie przypadkową możliwość w moim życiu, w moim spojrzeniu na rzeczy, jest z pewnością 

rzeczą najbardziej odpowiadającą rozumowi: to, co widziałem że zmieniało się we mnie, to przejście 

od tej rozbrajającej obserwacji do afektywnej implikacji. Logiczna i rozbrajająca obserwacja nie 

wystarczy, aby zaakceptować, że inna miara może być kluczem do patrzenia na rzeczy. Rozpoznanie 

jakiej potrzeby u siebie jest niezbędne by patrzeć na rzeczy bez strachu z powodu ludzkiej kondycji 

żebraczej, pragnącej rozpoznać Kogoś w kimś? To było odkrycie. Potem katastrofa kolejki linowej 

Stresa. Czułem się, jakbym się zataczał, cofając się, jakby to odkrycie zostało anulowane. Myślę o 

nieoczekiwanym, o czymś pozytywnym, co się wydarza. To, co się zdarzyło, było nieoczekiwane: 

tragedia, ale nie nadzieja. Pytam więc jak mają się do siebie tragedia kolejki linowej z tym co mówi 

Montale: że „jedyna nadzieja jest w nieoczekiwanym”? Rozumiem, że w grę wchodzi jeszcze jeden 

krok, zadanie polegające na tym, aby nie redukować ponownie pytania. Czy możesz mi w tym pomóc? 

 

Julián Carrón: Pytanie to jak widzicie, nie przynagla jedynie ze względu na szok wywołany 

katastrofą kolejki górskiej. Przynagla, jak widzieliśmy w nowym powrocie do świętowań po okresie 

zamknięcia lub w obliczu codziennych okoliczności, jak mówi Mauro, mówiąc o swoim 



doświadczeniu. Patrząc na to, co możemy zrozumieć, czym jest to nieoczekiwane, które musi się 

wydarzyć byśmy naprawdę mogli posiąść coś, co pozostanie. Mauro? 

 

Mauro: Dobry wieczór wszystkim. Zdanie Giusa, które cytujesz w punkcie 2 rozdziału 3 o 

nieprzewidzianym, które wydarza się w Jezusie Chrystusie. Przeczytam: Jezus Chrystus „ukrywa się, 

staje się obecny, pod namiotem, pod postacią odmiennego człowieczeństwa. Odmienne 

człowieczeństwo: to doświadczenie odmiennego człowieczeństwa nas zaskakuje, ponieważ 

odpowiada ono strukturalnym potrzebom serca bardziej niż jakikolwiek sposób naszego myślenia 

oraz naszego sposobu wyobrażania sobie” – to zdanie, które zacytowałeś – tkwi jak sztylet w sercu, 

od kiedy rozpoznaję je jako dramatycznie prawdziwe. 

A jednak zdarza mi się, że jeśli się rozejrzę, jeśli spróbuję wyśledzić to odmienne człowieczeństwo, 

które mnie zaskakuje, ogarnia mnie ostatecznie rozczarowanie, ponieważ nie widzę tej odmienności 

lub, jeszcze lepiej, dzisiaj walczę, aby to zobaczyć. Jeśli patrzę na ludzi z mojej wspólnoty, na gesty, 

które mamy, nawet na uwagę wobec mojej osoby, wydaje mi się, że entuzjazm, który pochwycił mnie 

48 lat temu i który zmienił moje życie, z czasem strzępi się, wyczerpuje się bez tego odmiennego 

człowieczeństwa, które przynagla jako fakt dzisiaj. Jestem na zwolnieniu od półtora roku i rzadko 

ktoś pyta mnie, jak się czuję, a jednak widujemy się na mszy, robimy Szkoły Wspólnoty, spotykamy się 

w grupie Bractwa i robimy całą resztę... Ale to odmienne człowieczeństwo jest jakby nie do 

wytropienia. 

Wtedy prawdą jest również, że wydarza się coś takiego jak śmierć Nicola Zattoni i widzisz, że 

naprawdę posiadał on poruszające człowieczeństwo, pokazujące kogoś porwanego przez 

nieskończoną Miłość, która podtrzymuje go, dopóki nie umrze. Jakby nawet nie wystarczały mi 

świadectwa takie jak to, jakby fakty i ludzie, zdarzały się daleko ode mnie, bo codziennie błagam, aby 

to odmienne człowieczeństwo uderzało jak piorun lub stawało się łagodnym powiewem – jakkolwiek 

byłoby dobrze – ale, aby to było coś, co wnika w moje ciało i moją krew i zaraża dobrem. Jak to 

możliwe, że to moje pragnienie pozostaje tak sterylne i nie widzę wokół siebie tego odmienionego 

człowieczeństwa, a wręcz często widzę zamiast tego człowieczeństwo jeszcze uboższe niż wcześniej, 

bez tego ludzkiego impetu wobec wszystkiego i wobec każdego, który [ten impet, ta czułość] zawsze 

mnie uderzał od początku mojego chrześcijańskiego doświadczenia? Dziękuję za twoje ojcostwo. 

 

Julián Carrón: Dziękuję Mauro. Pytasz nas wszystkich o to doświadczenie. Nie wystarcza, że ktoś 

widzi rzeczy poruszające, spektakularne fakty lub osoby, które się wydarzają, błaga by to odmienne 

człowieczeństwo przeniknęło, weszło do jego ciała i jego krwi. Niesamowite! Nie wystarczy to nam. 

Chcę, aby to co widzę mnie przeniknęło, aż do szpiku kości. Ale jak to jest możliwe nie widząc tego 

odmiennego człowieczeństwa? Nie wystarcza, jak widzicie, że ktoś początkowo z entuzjazmem 

podchodzi do tych rzeczy. A więc, co się wydarza, co pozostaje? Samir, w tym wszystkim, w tym co 

Bóg nam daje jako dowód Jego działania: czy możliwym jest, jak pytała Maria, rodzenie czegoś 

mającego znaczenie, czegoś co pozostanie? Czy, by móc skonfrontować się z rzeczywistością 

musimy zawsze zaczynać od początku? Samir. 

 

Samir: Cześć. „Co pozostaje ze wszystkich niesamowitych i wyjątkowych faktów, które widzieliśmy? 

To pytanie, które zadałeś podczas diakonii CLU w tamtym tygodniu, towarzyszy mi w tych dniach… 

pali mnie, bo przez te wszystkie lata widzę i teraz, dotykam tysięcy faktów, faktów, których nie mogę 

„podjąć”, które dotykają punktu zapalnego we mnie, aż do rozpalenia mnie. 

Ale rozmawiam z ludźmi, o których wiem, że widzieli tyle samo, jeśli nie więcej niż ja, z powodu 

dłuższej przynależności do Ruchu, ale wszystko co widzieli „nie wystarcza”, „już nie żyją 

atrakcyjnością”, „już nie widzą”. Więc? Co pozostaje? Chcę zmierzyć się z tym pytaniem, bo nie chcę 

żyć ze strachem, że kiedyś też mi się coś takiego stanie i nie będę wiedział, jak sobie z tym poradzić. 

Jeśli patrzę na mój moment „ciemności”, którego doświadczyłem lata temu, to, co mimo wszystko 

pozostało, było dowodem tego co wydarzyło mi się na początku mojego powołania tak bardzo, że 

poruszyłem się i zapragnąłem tego, abym cały mógł przylgnąć do tego co spotkałem. Nie mogłem 

wymazać tej oczywistości, nawet gdy czasami próbowałem. Ale to była nierówna walka, naprawdę 



musiałem się okłamywać. Rozpoznanie tego, nie odcinanie się od tej oczywistości, pozwoliło mi 

przejść drogę. Widzę to także u niektórych przyjaciół, którzy przechodzą właśnie tę próbę. 

Wszystkie fakty, które widzę i przeżywam, „zwiększają” tę początkową oczywistość. „I uwierzyli w 

Niego”. „Panie ja też nie rozumiem, ale tylko Ty masz słowa, które wyjaśniają życie”. To jest 

doświadczenie, którym żyję, a które nie rodzi się z wysiłku, ale z faktu, że On wzbudził moją miłość, 

związał mnie ze sobą poprzez miejsce, poprzez charyzmat. 

Uderzyło mnie to bardzo, że ty podczas Diakonii, jako odpowiedź przytoczyłeś przykład dziewczyny, 

która widziała w oczach Aleksandra spojrzenie swojego dziadka. Podekscytowany powiedziałeś „to 

spojrzenie pozostaje ... oczy!”. To jest prawda, że te oczy pozostają, patrzą na mnie i kształtują moje 

własne spojrzenie: bo to widzę, jak mówiła mi moja przyjaciółka: kto mnie rodzi, pozostawia mnie 

ubogim jak wcześniej ale zmienia moje spojrzenie. To otwiera na inne używanie rozumu. 

 

Julián Carrón: Alessandro, co widziała ta dziewczyna, o której mówi teraz Samir, a o której 

słyszeliśmy podczas Diakonii. 

 

Alessandro: Dobry wieczór. Chciałbym opowiedzieć coś, co wydarzyło mi się na uniwersytecie. Jedna 

z dziewczyn, z którymi pracuję na rzecz pewnego stowarzyszenia, po pewnym czasie wspólnej pracy, 

powiedziała mi: „Tak czy owak straciłam wiarę w ludzkość, ale od kiedy cię spotkałam nie mogę już 

twierdzić, że wszystkie ludzkie istoty to osoby złe”. Po dłuższym czasie wspólnej pracy, w pewnym 

momencie zatrzymuje mnie i odzywa się: „Mimo wszystko jest coś czego naprawdę nie rozumiem. 

Proszę, opowiedz mi twoją historię!”. A więc idziemy na kawę, opowiadam jej, co wydarzyło się w 

moim życiu, a ona od pierwszego momentu mówi, że wszystkie te rzeczy wydają jej się niemożliwe 

albo nieracjonalne. Jest kimś, kto ma pewną szczególną więź z naturą, zapytałem ją: „Ale czy nigdy 

nie zapytałaś się skąd bierze się to drzewo, dlaczego istnieje to drzewo?”, odpowiedziała mi: „Na to 

pytanie nie można znaleźć odpowiedzi”. Wieczorem posyła mi wiadomość takiej treści: „Położyłam 

się do łóżka i zdałam sobie sprawę, że te pytania, o których mówiłeś,   miałam od zawsze. Zapoznasz 

mnie z twoimi przyjaciółmi?”. A więc spotkaliśmy się na drugim śniadaniu i w rozmowie, którą 

prowadziła z jednym z moich przyjaciół opowiedziała nam swoją historię (bardzo dramatyczną) i 

powiedziała: „Poruszył mnie Alessandro, ponieważ miał oczy mojego dziadka, który jest jedyną 

osobą w moim życiu, która naprawdę mnie kochała. Jedyną rzeczą wspólną, którą mają Alessandro 

i mój dziadek, to ta, że oboje wierzą”. Wtedy ten mój przyjaciel powiedział jej: „Ale zdajesz sobie 

sprawę z tego, że twój dziadek jeszcze żyje, żyje w oczach Alessandro?”. I to właśnie pozwoliło 

dołączyć w niej ten (brakujący) kawałek, tzn. coś cząstkowego, co sięga czegoś uniwersalnego, 

ponieważ stało się tak, jakby jej historia nawiązała więź z naszą, nawet jeśli [ona] nie wierzy. A teraz 

kiedy tylko może przychodzi, żeby zjeść z nami obiad i dalej mówi: „Nie rozumiem, nie rozumiem, ale 

widzę oczy mojego dziadka. A to jedyna rzecz, która pozwala mi zachować spokój, jedyna rzecz, która 

pozwala mi nie ukrywać pytań, nawet jeśli ich nie rozumiem i wydaje mi się, że nie mają sensu”. Co 

takiego widzę w tym wszystkim? Widzę, iż krok po kroku wzrasta we mnie świadomość, że moje «ja» 

jest o tyle «ja» o ile jest ten Jedyny, który je kocha i traktuje je tak, jak traktuje mnie ktoś, kto mnie 

preferuje (obdarza preferencją). A to stwarza prawdziwą przyjaźń. I jest to niesamowite, ponieważ ta 

rzecz, która czyni mnie coraz bardziej mną, jednoczy (scala) moje życie, które wcześniej było 

podzielone na kawałki (uniwersytet, stadion, rodzina) życie łączy się w całość, światy spotykają się. 

Dla mnie to naprawdę bardzo cenna rzecz. 

 

Julián Carrón: Zostanie coś z tego, co wydarza nam się w życiu? Skąd wiesz, że spotkałeś coś co 

pozostanie? Dzięki oczom! Oczom dziadka w twoich oczach! Gdyby to spojrzenie nie pozostało, ta 

dziewczyna nie mogłaby rozpoznać w twoich oczach oczu (spojrzenia) dziadka. To tak jakbyśmy 

często potrzebowali zobaczyć rzeczy tego rodzaju, żeby odpowiedzieć na nasze pytania. Jest rzeczą 

interesującą przyglądnąć się głębiej temu, co on opowiada. Bo na początku tej historii, którą 

opowiedział Aleksander, ona powiedziała: „nie wierzę, w to, co mi opowiadasz!”. Rzeczywiście nie 

wierzyła! Ale w pewnym momencie (właśnie dlatego, że było czymś niedającym się zredukować to, 

co zobaczyła u niego) mówi: „Jest coś, czego naprawdę nie rozumiem, ale widzę oczy mojego 



dziadka i dlatego przychodzę i spotykam się z tobą”. Jest coś, co pozostaje (trwa), nie coś, co po 

jakimś czasie znika. I jest aż tak prawdziwe, nie dlatego, że ktoś sam siebie przekonał do tego, że jest, 

ale dlatego, że ktoś inny (ta dziewczyna) to dostrzegł (choć nie wie nic o Alessandro). Ale rozpoznaje 

go, bo w obydwu widzi to, co mają wspólnego. A co mają wspólnego? To, że oboje wierzą. A więc, 

może dalej nie rozumieć (ta dziewczyna), ale to coś, co mają wspólnego daje jej całą tę przestrzeń, 

której potrzebuje, nie może przekreślić tego, co zobaczyła. Nie mogła skreślić (wymazać) pytań, które 

wcześniej skreślała. „Skąd bierze się to drzewo? Zanim położyła się do łóżka odezwało się w niej 

znów to pytanie. Albo nie może wymazać spojrzenia dziadka obecnego w Alessandro. Tak jakby 

znalazła coś, czego nie może wymazać, coś czego nie da się zredukować do własnych interpretacji. 

To coś wyjątkowego teraz może przedstawiać się jako coś, co można dostrzec w oczach drugiego, 

coś, czego nie jesteśmy w stanie zinterpretować, ale też i wymazać. Również oni Go nie rozumieli, 

ale nie mogli zaprzeczyć, że w doświadczeniu, które stało się ich udziałem, zobaczyli coś jedynego 

w swoim rodzaju. Dlatego jeśli jesteśmy uważni na te epizody na drodze wiary, możemy również 

zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo ludzka jest to droga. Ponieważ tym, co pozwala osobie (tej 

twojej przyjaciółce) ruszyć się ze swojej pozycji [zmienić pozycję], jest zaciekawienie. Tak jak 

uczniowie poszli w głąb [swojego doświadczenia] dzięki zaciekawieniu, dzięki przeczuciu czegoś, 

co ten Człowiek niósł w swoim spojrzeniu. Ale to dzieje się teraz! 

Coś podobnego mówi Matteo, który z powodu obowiązków nie może dzisiaj uczestniczyć w Szkole 

Wspólnoty. Przeczytam. „Chciałbym odnieść się do fragmentu z rozdziału 3, który bardzo mnie 

poruszył. W pewnym momencie mówi się: „Jezus Chrystus ten człowiek sprzed 2000 lat, kryje się, 

staje się obecny pod namiotem, pod postacią odmiennego człowieczeństwa. Spotkanie, zderzenie 

dokonuje się z odmienionym człowieczeństwem; to doświadczenie odmiennego człowieczeństwa nas 

zaskakuje. Przed wieloma laty zdarzyło mi się to samo. W pracy nigdy nie mówiłem, że jestem z 

ruchu CL. Po półtora roku pojawiła się ta kwestia i powiedziałem wszystkim, że jestem z Ruchu. To 

wzbudziło zdziwienie u wszystkich z wyjątkiem jednego kolegi, który powiedział: od pewnego czasu 

wiedziałem, że tak jest. Kiedy poszedłem zapytać go, jak to możliwe, on odpowiedział: „Zobacz, w 

tej firmie pracowała osoba, również z CL, [której ja nie znam]. A ty i on jesteście tak podobni. To co 

najbardziej was upodabnia, to szacunek z jakim odnosicie się do osób, do spojrzenia, który zadziwia 

każdego na kogo patrzycie, z kim rozmawiacie, niezależnie od tego, kogo macie przed sobą (tu nie 

chodzi o sympatię)”. To, co mi powiedział zdumiało mnie, bo nie zdawałem sobie z tego sprawy, 

przeciwnie często wstydziłem się, że jestem zbyt szorstki w kontakcie z moimi kolegami. 

Zobaczyłem w tym znak tego nowego człowieczeństwa, o którym mówisz, którego w sposób 

nieświadomy stajemy się nosicielami, bo wydarzył się nam fakt tak radykalny, że zmienił całkowicie 

życie. I paradoksalnie, choć nie zmuszałem się, żeby być w porządku, ale tak jak to przytrafiło się 

również Azurmendiemu, mój kolega dostrzegł to wspólne nam (we mnie i w dawnym koledze) 

człowieczeństwo. Ale tu pojawia się we mnie pytanie: dlaczego tego nowego człowieczeństwa nie 

dostrzegają wszyscy? Dlaczego spośród 15 obecnych tam osób, które wszystkie znały zarówno mnie 

jak i ex-kolegę, tylko jeden powiedział: „ci mają coś wspólnego, co ich łączy, bo inaczej nie 

potrafiłbym sobie tego objaśnić”? 

To związane jest z zamysłem, z tajemnicą wolności każdego. Ale to, co nas interesuje, to bycie 

świadkami. Co zrobi ktoś z naszym świadectwem, to decyzja jego wolności. Zatem interesujące jest 

zauważyć, jak odpowiadając na pytanie: „Co pozostaje (trwa)?”, możemy to dostrzec u innych, ale 

nie tylko u innych, lecz dzięki innym stać się bardziej świadomymi tego. To prawda, Claudia? 

 

Claudia: Cześć! A więc tego roku moja nowa koleżanka, bardzo inteligentna i profesjonalna, 

stopniowo przybliżała się do mnie. Któregoś dnia tej zimy zapytała mnie, czy może pójść ze mną na 

mszę św. I tak, w lutym, zaczęłyśmy spotykać się we wszystkie niedziele, żeby pójść razem do kościoła 

i czasami spacerowałyśmy, rozmawiając o różnych rzeczach. Stopniowo w tej przyjaźni zaczęłam 

zdawać sobie sprawę, że przy wielu okazjach wyrokuję: „to niemożliwe” i zamykam się, ale tu jestem 

z delikatnością kontestowana. Na str. 63 tekstu z rekolekcji Bractwa Czy jest nadzieja, napisałeś: 

„Wydaje się niemożliwe… Ale jeśli by się zdarzyło? Jeśli byśmy Go spotkali? Gdyby przyszedł, by 

nas szukać?” A w liście ze strony 72 czytamy: „Chrystus zwycięża we mnie, we wszystkich moich 



ranach i obiekcjach… ze swoją teraźniejszością”. Otóż to! Dwa tygodnie temu uwidoczniło się serce 

tej przyjaźni: moja koleżanka napisała mi tak (przeczytam fragment): „Dziękuję ci, ponieważ poza 

tym, że jesteś moją przyjaciółką, jesteś Memor(eską) (członkiem grupy Adulto – przyp. tłum.) a ja 

myślę, ze zrozumiałam to jeszcze przed 1 kwietnia, kiedy opowiedziałaś mi całą tę historię. Pomagasz 

mi na nowo poczuć się chrześcijanką z wyboru, zawsze miałam wiarę w Boga, ale po trochu 

zagubiłam drogę, a ty naprawdę mi pomogłaś ją odnaleźć. Potem odkrycie Ruchu stało się 

niespodzianką, pomaga mi patrzeć naprawdę w głąb siebie. Nie wiem jaką drogą pójdę, ale jestem 

pewna, że powinnam ci za to podziękować. Wiem to z pewnością od kiedy dałaś mi kartkę z 

uwydatnionym napisem: „Słowo stało się Ciałem i żyje pośrodku nas”. Od tego dnia zrozumiałam, 

że chcę być twoją przyjaciółką, że jesteś ważna i nie chcę stracić twojej obecności. To drogocenne 

dobro i nie wolno go zmarnować”. Koniec wiadomości. Jestem protagonistką ale również 

oczarowanym widzem tego wszystkiego. Bo to oczywiste, że ona odnajduje coś całkowicie nowego we 

mnie, ale ja dzięki niej również, ponieważ zmienia moje postrzeganie siebie. Dam przykład. Str. 73: 

„Skąd mogę wiedzieć, czy jakiś szczegół, który napotykam, jest wydarzeniem Chrystusa dzisiaj? Jeśli 

ukazuje… swoje uniwersalne roszczenie, swoją zdolność do rozjaśnienia każdej okoliczności albo 

sytuacji, nawet tej najbardziej oszałamiającej: śmierci”. W tym momencie nie staję w obliczu śmierci, 

ale przez lata, aż do kilku miesięcy wstecz mówiłam sobie: „Gdyby inni widzieli, co chodzi mi po 

głowie, nie mogliby na mnie polegać. A zatem, kto widzi prawdę o mnie? Ja, która patrzę w głąb 

siebie”: [ta prawda] była dewastująca. Teraz natomiast, kiedy myślę na nowo o tej koncepcji [o 

postrzeganiu siebie], nie dotyka mnie ten problem, ponieważ nie w tym rzecz: prawdą jest to, że jestem 

Jego, tzn. Pana. To jest to, co widzi moja przyjaciółka, ale dostrzegam to również ja, ponieważ widzę, 

że On zawsze powraca, aby mnie odnowić, teraz również poprzez nią w ten tak nowy dla mnie sposób, 

że wydaje mi się, iż nigdy dotąd go nie zauważyłam! I jestem bardzo ciekawa dokąd mnie zaprowadzi 

ta historia. Dzięki! 

 

Julián Carrón: To jest rodzenie. Że krok po kroku według zamysłu, który nie jest nasz, wydarza się. 

I jest to coś tak oczywistego, że czasem inni widzą to wcześniej od nas. A Pan pozwala nam spotkać 

takie osoby, które to widzą, żeby uczynić nas świadomymi tego, co dzieje się w nas. Jak mówi o tym 

ktoś inny cytując: „Jak 2000 lat później jesteśmy w identycznej sytuacji co Jezus, że coś, co jest 

wewnątrz naszego doświadczenia, co uczniowie widzieli w tym człowieku, i nie mogli nie uznać, że 

jest coś wewnątrz, co ich odsyłało do czegoś poza. I to jest to, co ona odkrywa wewnątrz siebie. Tak 

jak teraz nam opowiadała Claudia. Krok po kroku – jeśli damy sobie czas, jeśli pozwolimy się rodzić 

przez to, co On czyni – krok po kroku możemy zrozumieć, z głębi naszego doświadczenia to, co 

mówi św. Paweł (a co jest podobne do tego, co mówiła Claudia): „Już nie ja, ale Chrystus, który żyje 

we mnie”. Tak jak ta dziewczyna, którą cytujemy w rekolekcjach, która może to zweryfikować nawet 

w obliczu śmierci. Kiedy – jak mówiła – w obliczu śmierci narzeczonego swojej siostry widzi jak 

Chrystus zwycięża ze swoją teraźniejszością. I widzi to dzięki reakcji zwrotnej, kiedy zauważa 

sposób w jaki staje wobec tej prowokującej (wymagającej) sytuacji. Widzimy to, ale często wydaje 

nam się, że wystarcza historia, którą dźwigamy na plecach, żeby podjąć nowe wyzwanie. Cecylio! 

 

Cecylia: Cześć. Zdanie „to co nieoczekiwane jest jedyną nadzieją”, które w przeszłości powtarzałam 

z dużą sympatią, tym razem wprawiło mnie w zakłopotanie. Rok, który przeżyłam w moim mieście, 

które od listopada do dziś jest jednym z miast o największej liczbie zachorowań na jednego 

mieszkańca we Włoszech (i z wieloma zgonami); bardzo trudna i bolesna sytuacja rodzinna, która 

trwa od lat; rok szkolny, który wystawił moich uczniów na próbę, a mnie wraz z nimi – wszystko to 

sprawiło, że boję się tego, co może się wydarzyć. A ostatnio głęboko mnie zaniepokoiła wiadomość o 

zarządzeniach Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, w sprawie władz ruchów. Moja postawa jest 

taka, jak ta opisana w paragrafie o czułości [wobec siebie] w rozdziale drugim: pokusa, by 

spróbować się wycofać, oszczędzić siebie, z powodu lęku przed nieprzewidywalnym. „Pozostawienie 

otwartej możliwości zaistnienia czegoś, co przekracza moją zdolność przewidywania” przeraża mnie, 

a jednak rozumiem, że „to nie jest rezygnacja z rozumu, ale życie rozumem w pełni”. Jak piszesz we 

wstępie: „Mam za sobą wystarczająco dużo historii, by wiedzieć, że każda próba będzie zbyt słaba. 



Koniec jest zapowiedziany i śmierć zawsze wychodzi zwycięsko”, a jednak spotykam się ze świadkami 

(myślę o twojej szybkiej i natychmiastowej odpowiedzi kardynałowi Farrellowi), którzy czują, że 

wszystko jest nowe z powodu nowości, która jest w ich spotkaniu. To właśnie w obliczu tego co 

nieoczekiwane odkrywam znajome i palące pytanie Nikodema: „Czy będąc starcem mogę się 

powtórnie narodzić?”. I pytam Ciebie: mam za sobą wystarczająco dużo historii, by wiedzieć, że 

każda próba jest niewystarczająca, i mam za sobą wystarczająco dużo historii, by wiedzieć, że jest 

nadzieja, ale jak mogę narodzić się na nowo? Jak nie patrzeć wciąż za siebie, uwolnić się od 

przeszłości i widzieć wszystko jako nowe? 

 

Julián Carrón: Jak widzicie, znowu stajemy przed pytaniem. Pozostaje coś, co umożliwia stawianie 

czoła wszystkiemu nie jako czemuś minionemu, ale wszystkiemu jako temu, co nowe. A zatem, aby 

móc zaskoczyć siebie, że nieoczekiwane jest jedyną nadzieją – jak to uchwyciłaś, Caterino? 

 

Caterina: Od piątku, przy różnych okazjach (Bractwo, kolacje z kolegami, spotkania z przyjaciółmi) 

rozpoczęła się debata na temat dekretu. Przeczytałam ten dekret i przyszło mi na myśl: „Nie brakuje 

ci już żadnego daru łaski”. Nie boję się. Droga, którą poprowadziłeś mnie przez te lata, daje mi 

pewność. Bóg jest wierny, a Historia należy do Niego. Jestem ciekawa, co się wydarzy. Nie myśl, że 

nie rozumiem rangi tego wydarzenia dla Ruchu. Ale mój oddech nie został przerwany. Modlę się, 

patrzę i milczę. Jeśli jednak uważasz to stanowisko za naiwne lub płytkie, powiedz mi o tym. Ponieważ 

wielu ludzi myśli w ten sposób, a ja chciałabym zrozumieć, co tracę. 

 

Julián Carrón: Kilka osób napisało do mnie z prośbą o pomoc w stawieniu czoła wymaganiom 

Dekretu, który przyszedł z Dykasterii, bez cenzurowania własnego doświadczenia – ponieważ, jak 

widzicie, jest to znowu okoliczność, z którą się spotykamy. I pierwszą rzeczą, którą musimy mieć na 

uwadze, jest pierwsza reakcja, którą jest, co powiedziała wcześniej Cecylia, absolutna gotowość do 

posłuszeństwa, ponieważ [jest to] cnota chrześcijańska, którą ksiądz Giussani zawsze zaszczepiał w 

naszej krwi, dając nam ciągłe świadectwo ˗ wobec prośby o zmiany w zarządzie stowarzyszenia. W 

liście, który można znaleźć na stronie internetowej, powiedział: „W nawiązaniu do listu, który miał 

uprzedzić tekst Dekretu ogólnego o wykonywaniu rządów w międzynarodowych stowarzyszeniach 

wiernych, pragnę was zapewnić, że Centralna Diakonia Bractwa Komunia i Wyzwolenie zadba o jego 

wypełnienie, w sposób i w czasie ustalonym przez sam Dekret”. Możemy ponownie spojrzeć na tę 

okoliczność, mając na uwadze doświadczenie, którym [obecnie] żyjemy. Jest to także dla każdego z 

nas sposób odpowiedzi i weryfikacji tego, co pozostaje – ponieważ nie jesteśmy zdefiniowani przez 

role, ale przez różnorodność, którą wnosimy. Tak więc role mogą się zmieniać, i słusznie, a my 

możemy nadal świadczyć sobie nawzajem o nowości, która nas ogarnęła. To jest zasadnicza kwestia. 

Ale jednocześnie mówi nam, jakie jest znaczenie tej okoliczności. 

O co toczy się gra w tej okoliczności? Jak zawsze, o nasze dojrzewanie. To jest to, co widzieliśmy w 

prawie wszystkich wypowiedziach, czyli weryfikacja wiary. Każdy z nas w taki czy inny sposób 

zareagował na Dekret i dlatego może być [także] zaskakujące, w jaki sposób zareagowaliśmy na 

sytuację z kolejką linową, wobec życia wracającego do normalności, wobec czegoś co zawodzi, i 

każdy z nas mógł być zaskoczony tym, co ksiądz Giussani nazywa w 10 rozdziale Zmysłu religijnego 

„strukturą reakcji człowieka wobec rzeczywistości” – czyli tym, co zrodziło drogę, którą przebyliśmy. 

Bo to właśnie mocą struktury reakcji człowiek, każdy z nas, uświadamia sobie przebytą drogę, 

wszystko to, co zdobył i to, czego mu jeszcze brakuje do zdobycia. To znaczy, że w strukturze reakcji, 

czyli tego, jak zareagował, znajduje wskazania dotyczące kroków podjętych na drodze personalizacji 

wiary i kroków, które pozostają do wykonania, a więc tego, co należy jeszcze zrobić z 

wychowawczego punktu widzenia. O to właśnie chodzi, dziś bardziej niż kiedykolwiek. O co [zatem] 

toczy się gra? Jak zawsze powtarzał nam ksiądz Giussani, o rodzenie naszej osoby poprzez wszystkie 

wyzwania, którym musimy stawić czoła. Osoba – oto czego wszyscy pragniemy, aby stało się to 

nasze, aby weszło w nas, jak powiedział wcześniej Mauro. Trzeba pomóc osobie wzrastać w 

samoświadomości, nie poprzez myśli czy refleksje, ale poprzez to, co się wydarza. Dlaczego? 

Ponieważ „siła podmiotu...”. Dlaczego tak bardzo interesuje mnie wzrastanie w samoświadomości? 



Ponieważ „siła podmiotu tkwi w intensywności jego samoświadomości”. To jest prawdziwa siła 

naszej osoby: jej samoświadomość. Musimy więc sobie o tym przypominać, w obliczu tego 

wszystkiego, co dziś widzieliśmy, poprzez wszelkie wyzwania, jakie napotkamy. Bo nasza walka, jak 

powiedzieliśmy sobie na rekolekcjach, toczy się przeciwko nicości. Nie dajmy się zwieść! Pytanie, 

na które chcemy odpowiedzieć, brzmi: co nam służy do tego, by przeżywać każdą okoliczność? 

Wszystko inne przychodzi później. Interesuje nas wiara jako właściwa odpowiedź na wymogi życia. 

Uderzyło mnie, że w 1990 roku Giussani powiedział do studentów: „Liczy się podmiot, ale 

podmiotem jest świadomość wydarzenia, a kiedy ono [nas] przenika, widzimy je w reakcji zwrotnej, 

z jaką wszystko przeżywamy: wydarzenie Chrystusa, które stało się dla ciebie historią poprzez 

spotkanie, a ty je rozpoznałeś. Musimy współpracować, pomagać sobie nawzajem w rodzeniu 

nowych podmiotów, to znaczy ludzi świadomych wydarzenia, które staje się dla nich historią – w 

przeciwnym razie możemy tworzyć sieci organizacyjne, ale niczego nie zbudujemy, nie damy nic 

nowego światu ani sobie. Z tego powodu – uwaga! – miarą wzrostu Ruchu jest wychowanie osoby w 

wierze: uznanie wydarzenia, które stało się historią. Chrystus stał się dla ciebie historią, ponieważ 

dotknął cię przez to, co nazywamy ‘spotkaniem’, w jakiś sposób przeniknął cię”, do głębi, i podobnie, 

jeśli damy sobie czas, przeniknie również nas. Bo tylko to pozwala nam być nieustannie wdzięcznymi 

temu wydarzeniu, które nam się przytrafiło po to, aby stawać wobec każdej okoliczności. Również 

wszystkie te [okoliczności], o których dzisiaj wspomnieliśmy, i wszystkie świadectwa, które nam to 

potwierdziły, dokumentują, że to nie sen, ale rzeczywistość. I dlatego możemy być naprawdę ciekawi, 

w jaki sposób nowe okoliczności będą w stanie ukazać jeszcze bardziej współczesność Chrystusa, 

sprawić, byśmy dotknęli Jego wyjątkowej różnorodności w Jego zdolności do rodzenia nowych 

okoliczności. Dlatego mam nadzieję, że nikt nie zechce stracić okazji do [podjęcia] tej weryfikacji. 

Pomóżmy sobie nawzajem, aby utrzymać żywą świadomość tego, o co toczy się gra w życiu każdego 

z nas – w nadchodzących miesiącach, ponieważ lockdown jeszcze się nie skończył i każdy z nas musi 

dokonać weryfikacji tego, czego się nauczył. Weryfikacja wiary nie jest zakończona, to nowe 

wyzwanie nie jest zakończone: wszystko jest do zweryfikowania, ponieważ mamy przed sobą 

możliwość sprawdzenia, czy pozostaje coś, jak widzieliśmy dzisiaj, co może zrodzić podmioty zdolne 

do stawienia czoła wszelkim okolicznościom. 

 

Ogłoszenia 

 

Praca na Szkole Wspólnoty będzie kontynuowana latem nad tekstem Rekolekcji Bractwa: Czy jest 

nadzieja? Fascynacja odkryciem. Do końca lipca kontynuujemy pracę nad trzecim i czwartym 

rozdziałem wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na assemblei. 

W sierpniu i wrześniu będziemy pracować nad rozdziałem piątym i szóstym. 

 

Chciałbym nawiązać do dekretu watykańskiej Dykasterii, każdy mógł z nim się zapoznać, dotyczy 

bractwa i ruchów w kościele. Naszą intencją jest odpowiedzieć na te zmiany, o które prosi Kościół w 

wyznaczonym czasie i dlatego staniemy w obliczu tego nowego wyzwania, które będzie naszą 

weryfikacją (na dzień dzisiejszy nie jest dostępne tłumaczenie Dekretu w języku polskim, można 

zapoznać się z tekstem w języku angielskim lub włoskim). 

 

Stulecie urodzin ks. Giussaniego 

Przypominam, że działa strona https://contributicentenario.comunioneliberazione.org/en/index.html, 

na której do 15 września można wpłacać pieniądze w związku z obchodami stulecia urodzin ks. 

Giussaniego. Proszę wszystkich, aby poważnie potraktowali tą propozycję i nie czekali do ostatnich 

dni, ułatwi to  prace sekretariatu. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej. 

 

Meeting w Rimini 

Przypominam, że 42 edycja Meetingu zatytułowana „Odwaga mówienia ja” odbędzie się w dniach 

20-25 sierpnia. Biorąc pod uwagę obowiązujące obostrzenia i możliwości każdego z nas, zapraszam 

wszystkich do przybycia na Meeting przynajmniej na jeden dzień. To najprostszy sposób na 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/news/2021/decreto-mandati-governo.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/news/2021/decreto-mandati-governo.html
https://contributicentenario.comunioneliberazione.org/en/index.html


wniesienie swego wkładu w tworzenie tego wyjątkowego miejsca spotkań, jakim jest Meeting. 

Sposoby uczestnictwa zostaną zapisane na stronie internetowej Meetingu. Chciałbym również 

zaznaczyć, że nadal istnieje zapotrzebowanie na dorosłych wolontariuszy, w szczególności do Służby 

Medycznej. Z tego powodu zapisy na wolontariat – tylko dla dorosłych – zostają przedłużone do 30 

czerwca. Wszystkie informacje  znajdują się na stronie internetowej Meetingu. 

 

Inauguracja Roku odbędzie się po południu w sobotę 25 września. Na początku września 

poinformujemy Was, jak można wziąć udział w tym geście. 

 

Na koniec tego okresu letniego zapraszam do poważnego potraktowania naszych narzędzi 

komunikacji: Śladów, strony internetowej i mediów społecznościowych. Nie interesuje nas żadna 

propaganda, ale przede wszystkim dokonujemy weryfikacji tego, co nas uderza, dlaczego chcemy 

się tym dzielić. To najbardziej konkretny wkład, jaki możemy mieć dla nas samych, naszych 

przyjaciół i wszystkich ludzi, których spotkamy tego lata. 

Veni Sancte Spiritus 

 

Szczęśliwego lata wszystkim! 

 

 

 

 

 


