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Notatki z wprowadzenia do Szkoły Wspólnoty 
z Arcybiskupem Filippo Santoro, 

połączenie video, Mediolan, 9 lutego 2022 

ks. Luigi Giussani: Oddać życie za dzieło Kogoś Innego 

Davide Prosperi: Dobry wieczór wszystkim. Spotykamy się tego wieczoru razem, żeby 
kontynuować pracę na Szkole Wspólnoty nad tekstem, który będzie nam towarzyszył w 
następnych miesiącach Oddać życie za dzieło Kogoś Innego. I tak jak było obiecane, jest tu z 
nami arcybiskup Filippo Santoro, który oprócz tego, że jest arcybiskupem Taranto, jest również 
Delegatem Papieskim dla Memores Domini. Tego wieczoru więc wprowadzi nas do pierwszej 
części tekstu, (od str. 2-9, tekst na stronie Ruchu: pl.clonline.org), nad którym będziemy 
pracować aż do następnego spotkania, to jest do 23 marca. 

Abp Filippo Santoro: Rozpocząłbym od modlitwy. Bo bez daru Ducha Świętego nie zdołamy 
zrozumieć, że to wszystko, co sobie mówimy, co sobie komunikujemy, jest propozycją dla 
naszego życia. Dlatego wzywajmy Ducha Świętego. 

Hymn: Discendi Santo Spirito [Przybądź Duchu Stworzycielu] 
Veni Sancte Spiritus. Veni per Mariam 

Również ja pozdrawiam Was wszystkich, „dobry wieczór” tu u nas albo „dzień dobry” w innych 
częściach świata, albo „dobranoc”. Jesteśmy zjednoczeni w tym momencie wszyscy razem, 
żeby pogłębić zrozumienie tekstu Giussaniego Oddać życie za dzieło Kogoś Innego. 
To właśnie dla dzieła Kogoś Innego jestem tutaj, żeby przedstawić tekst najbliższej Szkoły 
Wspólnoty, a przede wszystkim towarzyszyć Memores Domini, jako Specjalny Delegat Ojca 
Świętego, odpowiadając na jego wyraźną i serdeczną prośbę. 
Nigdy bym nie pomyślał o tych dwóch zadaniach, tak poważnych i tak bardzo wykraczających 
poza mój harmonogram. Jestem już w pełni pochłonięty troską o archidiecezję Taranto i pracą 
w duszpasterstwie socjalnym, której punktem kulminacyjnym był 49. Tydzień Społeczny 
Katolików Włoskich, który odbył się w Taranto w październiku ubiegłego roku, z udziałem 
prawie wszystkich diecezji włoskich. 
Mówiłem już na rekolekcjach adwentowych dla Memores Domini, że ta prośba papieża 
Franciszka ma w moim życiu taką samą wagę, jak prośba, którą skierował do mnie ks. Giussani 
w 1984 r., kiedy prosił mnie o wyjazd na misje do Brazylii, kierując do mnie bardzo proste i 
jasne zaproszenie: „Czy z chęcią pojechałbyś do Brazylii?”. To „z chęcią” mnie obezwładniło 
– powiedzmy. To było zaproszenie skierowane wprost. Poczułem, że moja wolność została
postawiona w stan gotowości, nie w obliczu obowiązku, ale w obliczu charakterystycznego
(nieomylnego) głosu, który prosił mnie, abym na nowo i całkowicie powierzył się Temu,
którego już zacząłem poznawać, a który proponował coś więcej dla mojego życia. Z
młodzieńczym zapałem i impetem zgodziłem się, zachowując pokój nawet w obliczu ofiary,
jakiej ode mnie wymagano: moja stara i chora matka, zobowiązania diecezjalne i pozostawienie
tak wielu przyjaciół. Chodziło o pójście za kimś innym, wyjście poza moje plany. To samo stało
się w przypadku zaproszenia Ojca Świętego, które sprowokowało mnie, żeby ponownie z całą
moją wolnością odpowiedzieć mu „tak”.
To nowe zadanie zaczęło się od niespodzianki; od razu zostałem poruszony niezwykłym
światłem, którego źródłem było „tak” wypowiedziane przez 52 nowicjuszy z Memores, którzy
poprosili mnie, abym przewodniczył obrzędom ich profesji, [„tak” wypowiedziane] z
wolnością, prawdą i pięknem, które dokumentowały, że charyzmat jest żywy. Piękni chłopcy i
dziewczęta, u zarania swej kariery, którzy potwierdzali, że najprawdziwszą formą życia jest
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całkowite oddanie się Chrystusowi, ponieważ w Nim jest pełnia życia. To światło oświetlało 
wszystkie spotkania, które odbyłem z Memores, począwszy od domów w Taranto i w 
niektórych regionach południowych Włoch, poprzez Hiszpanię, spotkania z Memores ze 
Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem video, aż po Amerykę Łacińską, gdzie spotkałem się 
na żywo z moimi brazylijskimi przyjaciółmi, a poprzez platformę Zoom ze wszystkimi 
pozostałymi z Ameryki Łacińskiej. 
Wsłuchiwanie się w życie ludzi, którego doświadczyłem w tym czasie, poprzedza każdą 
interwencję o charakterze kanonicznym lub prawnym, choć i te są konieczne. Zaangażowana 
jest moja osoba, a wszystko to odsyła mnie do osobistej pracy na Szkole Wspólnoty, która 
nadaje nowy smak także mojemu życiu i zobowiązaniom w mojej posłudze biskupiej. 
Konkretnie rzecz ujmując, każdy z nas powinien poświęcić na nią przynajmniej 10 minut 
dziennie, aby życie obrało nowy kierunek. Bez pracy wolności, również bez tej pracy, nie ma 
rozwoju osobistego. Jako ksiądz i biskup mam liturgię, brewiarz, różaniec, ubogich, księży, 
zadanie rozwiązywania niesłusznego konfliktu w Taranto, rozgrywającego się pomiędzy 
ochroną zdrowia, środowiska i pracy; ale w tym wszystkim nie rezygnuję z moich 10 minut 
Szkoły Wspólnoty. To naprawdę wielka pociecha i wytchnienie, a jednocześnie praca. 
W ramach tej nowości, która niespodziewanie pojawiła się w moim życiu, moim zadaniem jest 
przedstawić wam dzisiaj wieczorem, będąc zobowiązanym do bycia zwięzłym, pierwszą część 
tekstu, który proponuje na nowo Rekolekcje Bractwa z 1997 roku. 
Dla wielu z nas, którzy wtedy nie uczestniczyli [w rekolekcjach], pożyteczne będzie 
przywołanie okoliczności tego odległego już wydarzenia. Ks. Giussani, w przeciwieństwie do 
wszystkich swoich poprzednich wystąpień, tym razem nie improwizował. Byliśmy 
przyzwyczajeni do „oglądania” jego przemówień, które „wydarzały się” na żywo, choć 
inspirowane były konspektem, notatkami, cytatami i listami, które ks. Giussani gromadził w 
tygodniach i dniach poprzedzających wystąpienie, mając w sercu twarze swojego ludu. 
Ze względu na dyskomfort spowodowany chorobą, tym razem zdecydował się napisać swoje 
przemówienie, a następnie nagrać je przed grupą przyjaciół. Zaproponowane wideo posiadało 
więc szczególne bogactwo treści, typowe dla tekstu przemyślanego słowo po słowie. Taki jest 
tekst, nad którym będziemy pracować. 
Co więcej, według jego własnych słów, wystąpienie to miało przedstawić zawartość 
świadomości, która dojrzała w tych latach, punkt szczytowy jego myśli, jego sposobu 
przeżywania Tajemnicy i chrześcijańskiego wydarzenia. W tym kierunku prowadzi nas bogate 
w treść wprowadzenie Juliana Carróna. Dlatego wspólnie podejmujemy się pracy, która z 
pewnością jest wymagająca, ale jeszcze bardziej fascynująca, powiedziałbym wręcz, że 
intrygująca. 
 
Wprowadzenie 
Otóż, najpierw z wielką uwagą podejdźmy do Wprowadzenia, gdyż w pewnym sensie zawiera 
ona sedno propozycji, jaką kieruje do nas ks. Gius (zaczynając od str. 2.) 
1. Przede wszystkim ks. Gius identyfikuje moment historyczny, śmierć Ludwika XIV we 
Francji [mamy rok 1715], jako znak epoki, w której racjonalizm bierze ostatecznie górę: 
człowiek, teraz już bez ograniczeń, rości sobie prawo do bycia miarą wszystkich rzeczy. 
Człowiek miarą wszystkich rzeczy. Ta droga jest dzisiaj praktycznie zamknięta. To jest już dziś 
powszechne przekonanie. Zrozumiałem to w Taranto, kiedy rektor Uniwersytetu w Bari, 
inaugurując działalność Wydziału Medycyny wychwalał wartość wiedzy, cytując filozofa 
sofistę, Protagorasa, który twierdził, że «człowiek jest miarą wszystkich rzeczy». A ponieważ 
znajdowaliśmy się w Taranto, a Taranto jest miejscem, w którym mieszkał Archita, filozof 
platończyk, postanowiłem zabrać głos i coś dopowiedzieć. Proszono mnie, żebym tylko 
pobłogosławił obecnych. Ale nie wytrzymałem. Powiedziałem: «Dobrze, Magnificencja 
cytował Protagorasa z Abdery, ale będąc w Taranto, w mieście platoników, w którym przebywał 
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Archita i inni, nie mogę nie zacytować Platona, który w dziele Prawa  potwierdza, że: «Bóg 
jest miarą człowieka». Musimy się bronić i atakować.  
2. W obliczu tego co się dzieje, Kościół się wycofuje: okopuje się na poziomie 
duszpasterskim, by bronić «moralności ludu». Angażujemy się w duszpasterstwo, żeby 
poprawić życie ludzi i tym podobne. 
3. Uwaga! To rzecz słuszna, angażować się w duszpasterstwo, ale przyjmujemy za pewnik, że 
treści dogmatyczne są czymś oczywistym dla wierzącego. To już wiemy! Angażujemy się w 
akcje i tyle. 
4. Ks. Giussani dodaje: «Sprzyjało to temu, by przestać karmić wiarę ludu Bożego, przestać jej 
bronić. A właśnie przez aktywność kulturalną życie narodu może się pogłębić i stać historycznie 
płodne, na rzecz lub przeciw tradycji chrześcijańskiej, na której gruncie powstała cywilizacja 
Zachodu». 
Zatrzymajmy się nad tymi fragmentami ze str. 3, które właśnie wam przeczytałem, aby odkryć, 
jak bardzo są one odpowiednie do zrozumienia „świata”, w którym żyjemy i sposobu, w jaki 
duża część środowiska kościelnego proponuje siebie i w jaki my wyobrażamy sobie i 
przeżywamy chrześcijańską egzystencję. 
 
Po pierwsze, żyjemy w kontekście, w którym rozum rości sobie prawo do bycia miarą 
wszystkich rzeczy. Czy nie doszliśmy dziś do punktu, gdzie to twierdzenie nabiera cech, które 
tylko nieliczne prorocze głosy mogły przewidzieć 25 lat temu? Nawet początek i koniec życia, 
natura małżeństwa, tożsamość seksualna osoby, nie są „danymi”, które należy przyjąć, nie są 
czymś danym przez Tajemnicę, ale zależą arbitralnie od racjonalistycznej woli człowieka. 
 
Po drugie, w swojej teologii Kościół, «atakowany przez racjonalizm, położył […] akcent 
przede wszystkim na etykę, uznając za domyślną ontologię, jakby zapominając o tym, że 
wszystko z niej wypływa (str. 7.). Kościół podkreśla etykę „zachowujcie się dobrze”, niemal 
zapominając o ontologii – nie zapominając, ale umieszczając ją na drugim planie. Moralność 
jest więc przeżywana przez każdego człowieka zgodnie z jego własnymi dobrymi racjami, 
zgodnie z charakterystycznymi cechami kontekstu, w którym żyje, zgodnie z jego własną 
wrażliwością. Dlatego właśnie podkreślano, że Kościół jest obrońcą rodziny i życia, Kościół 
jest obrońcą ubogich i sprawiedliwości społecznej, Kościół jest obrońcą tożsamości seksualnej 
i moralności, Kościół jest obrońcą środowiska naturalnego, i tak dalej, i tak dalej. 
Oczywiście, to wszystko są cenne akcenty, ważne punkty, ale problem pojawia się wtedy, gdy 
takie moralne (albo duszpasterskie) treści stają się sednem kościelnej „radosnej nowiny”. To 
tak, jakby udawać, że to wagony, a nie lokomotywa ciągną pociąg! To prawda, że trzeba 
angażować się we wszystkie te rzeczy, ale jest pewien punkt-motor, który decyduje o jakości 
osądu wszystkich tych aspektów. 
 
 Po trzecie: zaniedbanie elementu dogmatycznego, treści właściwej dla chrześcijańskiego 
orędzia. «Utrzymuję, że geniusz Ruchu, którego narodzin byłem świadkiem − pisał ks. Giussani 
w swoim ostatnim liście do Jana Pawła II w 2004 roku − wynikał z odczucia przynaglenia i 
potrzeby głoszenia konieczności powrotu do podstawowych aspektów chrześcijaństwa, to 
znaczy z pasji do faktu chrześcijańskiego jako takiego, w jego najistotniejszych wymiarach. I 
to wszystko» („Ślady” nr 2/2004 marzec/kwiecień). Pasja, żeby powrócić do elementów 
fundamentalnych chrześcijaństwa. 
 
Po czwarte. A potem zaskakujący czwarty fragment wstępu: uznanie za pewnik treści 
dogmatycznych (ontologii, jak powie w lekcji) zbiegło się w czasie z zanikiem aktywności 
kulturalnej, która rodzi i pogłębia życie ludu. Dlaczego ważne jest, aby zwrócić uwagę na ten 
fragment? Ponieważ ujawnia on, że korzeniem kultury jest ontologia: byt, wydarzenie. Kultura 
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– mówił nam wiele razy Gius – utożsamia się z tym „dla kogo się żyje”. Oznacza to, że obrona 
życia i rodziny, umiłowanie sprawiedliwości społecznej, ochrona środowiska naturalnego itd. 
nie stanowią sedna kulturowej działalności chrześcijanina, lecz jedynie implikacje uznanej i 
przeżywanej ontologii. 
 
Zanim przejdę do zaproponowania pewnego klucza do lektury obu wykładów księdza 
Giussaniego, chciałbym zakończyć ten wstęp, zatrzymując się na pewnym aspekcie 
metodologicznym, na który zwróciłem uwagę, czytając spokojnie tekst. To jest tekst, który 
należy czytać i medytować spokojnie. Jaki jest ten aspekt metodologiczny, który chciałbym 
wydobyć na wierzch? 
Tego, co jest napisane na tych stronach, tego my nie wiemy. Wyjdźmy od realistycznej 
hipotezy, że myślimy w inny sposób, myślimy w inny sposób!: jesteśmy wewnątrz, i to na 
całego, redukcji faktu chrześcijańskiego, którą demaskuje ten tekst. Myślimy tak, jak myślą 
wszyscy. I dlatego tak bardzo ważna jest praca na Szkole Wspólnoty. 
Jak powiedział kiedyś ks. Giussani do grupy liderów (cytuję z pamięci): «Waszym problemem 
nie jest spójność, nie jest jakiś błąd w stosowaniu [reguł]. Chodzi o problem mentalności: nie 
myślicie tak, jak ja myślę». Chodzi tu o nawrócenie mentalności. 
Nie gorszmy się więc tym osądem; przeciwnie, wyjaśnia nam on charakter drogi, którą dzisiaj 
ponownie podejmujemy: jest to szkoła, „Szkoła Wspólnoty”. 
I jak w każdej szkole chodzi o trud zrozumienia. Są tacy, którzy mogą nam pomóc bardziej niż 
inni, jest dialog, w którym osiągnięcia jednych stają się dziedzictwem wszystkich. Dlatego 
możliwe będzie zadawanie pytań, na które następnym razem odpowiemy, jeśli coś nie jest jasne 
w moim objaśnianiu, które ma pomóc uchwycić punkty zmiany mentalności. 
Przejdźmy zatem do pierwszej lekcji. 
 
«BÓG JEST WSZYSTKIM WE WSZYSTKICH». 
 
1. Nowy punkt wyjścia: ontologia. Przede wszystkim chciałbym, żebyście zauważyli, że ta 
lekcja, jak i następne, obfituje w pytania. Ks. Giussani zadaje pytania, jedno za drugim, właśnie 
po to, żeby wytrącić z równowagi pewien sposób myślenia. Ks. Giussani zadaje sobie pytania 
najbardziej radykalne, pytania człowieka stojącego u progu Tajemnicy, który zastanawia się 
nad tajemnicą własnego istnienia, własnej egzystencji, własnego życia. W tym czasie pandemii 
wszyscy zostaliśmy przywołani do myślenia o tajemnicy naszego życia; otarliśmy się o nią, 
straciliśmy wielu przyjaciół, wiele bliskich, drogich nam osób; jakżeż nie dać się poruszyć 
pytaniem o tajemnicę, o tajemnicę naszego życia? Jak to wyjaśnię przyjaciółce, która straciła 
swojego męża w młodym wieku przez Covid, mając trójkę dzieci, jeśli nie stając w obliczu 
Tajemnicy – Tajemnicy naszego życia? 
Jeśli nie utożsamimy się z tą zawrotną postawą, odpowiedzi, które znajdziemy po drodze, nie 
będą uchwycone w ich prawdzie i pięknie. Jeśli nie podejmiemy trudu drogi, trudu pracy. 
Dobrze. Otóż pierwsza lekcja stawia radykalne pytanie: „Czym jest Bóg dla człowieka?”. 
Odpowiedź daje nam św. Paweł (1 Kor 15, 28): „Bóg jest wszystkim we wszystkim”. „Bóg jest 
wszystkim we wszystkim!”. 
Punkt wyjścia jest więc ontologiczny: wychodzimy od rzeczywistości takiej, jaka ona jest: a 
dla człowieka Bóg jest wszystkim! Porównajcie – (s. 4.) 
Ale ks. Gius natychmiast dopowiada, że jeśli „Bóg jest wszystkim we wszystkich”, to człowiek 
nie zostaje umniejszony, lecz wywyższony. Wyraża to na dwa sposoby: 
- «Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: 
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?» – 
mówi Psalm 8. A ks. Gius komentuje: «A jednak my jesteśmy tym szalonym poziomem natury, 
w którym staje się ona świadoma samej siebie» (s.4). „Ja” każdego z nas jest 
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samoświadomością kosmosu. 
- I dalej dodaje inny aspekt: W obliczu tego „wszystkiego”, «w obliczu takiego Pana, ludzkie 
„ja” Go pragnie» (s. 4) „Ja” pragnie wieczności. 
A zatem w nawiązaniu do stwierdzenia św. Pawła: «Bóg jest wszystkim we wszystkich» 
jesteśmy określeni przez te dwa aspekty: samoświadomość i pragnienie: tu leży istota, 
ontologia, wielkość człowieka. Samoświadomość i pragnienie, to znaczy pragnienie. 
 
2. Dwie pokusy: nihilizm i panteizm. 
Wchodzę w sedno sprawy. Ks. Giussani nalega, aby wyjść od ontologii: «Ale jeśli Bóg jest 
wszystkim, to czym jestem ja? Czym jesteś ty? […] kwiaty i gwiazdy? […] czym są? […] 
rzeczywistość, taka jak jawi się w doświadczeniu, to znaczy taka jak jawi się ludzkiemu 
rozumowi, jest stworzona przez Boga […] jest stworzona przez Boga [jest stworzona] „z” Boga 
[który jest konsystencją rzeczywistości]. Byt stwarza z niczego, to znaczy udziela siebie» (s. 
4.) Daje istnienie wszystkim rzeczom. Dalej powie, że stwarza człowieka jako «byt, który 
będzie miał w nim udział» (s. 7). 
Stąd wywodzi się «przygodność rzeczywistości, to znaczy fakt, że rzeczywistość nie powstaje 
sama z siebie» (s. 4). Jak powtarzaliśmy to w ciągu ostatnich lat, powracając do 10 rozdziału 
Zmysłu religijnego.  
A jednak człowiek zsuwa się [w dół] z tej zawrotnej percepcji, że to nie ja czynię siebie, że ja 
w tym momencie jestem stwarzany. Zsuwa się. Zamiast zdumienia, zamiast świadomości i 
pragnienia, człowiek ulega pokusie myślenia, że rzeczy są iluzją i nicością, że nic nie ma 
konsystencji. To pokusa. Zamiast samoświadomości i pragnienia pokusa zsuwania się w stronę 
nicości. 
W ten sposób wkradają się dwie wielkie pokusy, które mają wpływ na nasze życie, tak jak miały 
wpływ na całą historię ludzkości: 
- po pierwsze nihilizm, według którego rzeczy, które posiadasz, ludzie, z którymi żyjesz, są 
niczym, nie mają ostatecznej konsystencji; nie tyle, że ich nie ma, ale nie mają ostatecznej 
konsystencji. 
- albo panteizm, dla którego ludzkie „ja” jest jakąś niewyodrębnioną częścią całości, 
«wielkiego morza bytu» (s. 5.), w który zostaniemy definitywnie wchłonięci w dniu naszej 
śmierci. Rozpłynięcie się obojętne naszego niewyodrębnionego bytu, zatracenie się w nicości. 
Tymczasem każdy z nas pragnie osobistej wieczności. Pragnę, że to moje życie będzie trwało, 
będzie żyło. 
Zwróćcie uwagę, że nie są to przede wszystkim teorie, ale postawy „praktyczne”, w które 
nieuchronnie się zsuwamy. 
Ale jaka jest egzystencjalna konsekwencja nihilizmu i panteizmu? W tym miejscu ks. Giussani 
rozwija myśl, która na początku nas zaskakuje, ale która – jeśli przyjrzeć się jej uważnie – staje 
się snopem światła odsłaniającym dynamizm życia, zarówno społecznego, jak i osobistego. 
«Ale jeśli człowiek niweczy treść doświadczenia, mówiąc, że jest niczym [nihilizm] albo że 
jest niezróżnicowaną częścią totalnego bytu [panteizm], to wtedy nie ma poza nim niczego, 
staje się jedynym panem samego siebie» (str.6). To tak, jakby powiedzieć: ja decyduję o moim 
życiu. 
W ten sposób, w obliczu mechanicznego uderzenia okoliczności, pozostaje jedynie 
sprawowanie władzy. Podwójnej władzy: 
- Władzy, która ma skłonność do dyktatorskich zapędów, uznawanej za jedyne źródło i formę 
porządku, wprawdzie prowizorycznego, ale możliwego. Nie ma ostatecznej konsystencji. A 
zatem skoro brakuje ostatecznej konsystencji, liczy się ten, kto ma więcej władzy. Dotyczy to 
oczywiście tych nielicznych, którym się to udaje. I taki właśnie spektakl mamy przed oczami: 
od silnych potęg gospodarczych, które regulują świat, przez władzę sądowniczą czy prasową, 
po groteskowy personalizm wielu naszych przywódców partyjnych. 
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- Jest jeszcze drugi aspekt: większość, oczywiście, nie daje rady. I nie pozostaje im nic innego, 
jak życie w niewoli: niewolnicy władzy innych. Jeśli brakuje ostatecznej konsystencji 
rzeczywistości, panuje ten, kto ma więcej władzy. 
I tu ks. Giussani stawia nas na baczność: ponieważ władza to nie tylko władza państwa czy 
regionu.Bardzo cenny cytat ze str. 6.: «im mniejsza jest społeczność, do której się należy, tym 
bardziej zależy się od tego, kto ma w niej władzę». Powinno nas to uczulić na to, jak żyjemy w 
naszej rodzinie, w firmie, w której pracujemy, a nawet w naszej wspólnocie czy grupie Bractwa. 
„Każda relacja staje się władzą i przemocą” (s.6). Tak więc stwierdzenie, że wszystko jest 
nihilizmem albo panteizmem nie jest niewinne. Zamiast potwierdzenia małej albo wielkiej 
władzy potrzeba przyjęcia innego, jako daru Bytu, który został nam dany, daru, który odsyła do 
tej Tajemnicy, która stoi u źródła wszystkich rzeczy. 
 
3. Egzystowanie „ja” 
W paragrafie trzecim na str. 6. „Istnienie ja”, nihilizm i panteizm są podejmowane z punktu 
widzenia dwu pojęć: ontologii i etyki. Z jednej strony ontologia, z drugiej etyka. 
W istocie, nihilizm i panteizm, jako negacje rozumu, redukcyjne uproszczenia rzeczywistości, 
wymykają się bowiem wielkiemu pytaniu człowieka, które znów powraca: jak to możliwe, że 
ja jestem? Pytanie nieuchronne: « jak to możliwe, że jestem? Na czym się zasadzam? Na czym 
zasadza się rzecz, którą widzę przed sobą? Na czym zasadza się kamień i na czym zasadza się 
morze? To pytanie wskazuje na ontologiczny […] poziom problemu. A nihilistyczny albo 
panteistyczny racjonalizm przesadnie wyolbrzymił to, jak ten problem wpływa na etykę 
[sprowadzając wszystko do potwierdzania człowieka]; a potwierdzanie człowieka jest […] 
przemocą w stosunku do siebie i tajemnicy świata (str. 6.) 
I na gruncie tej myśli są zaszczepione trzy słowa, które opisują tajemniczą, egzystencjalną 
kondycję każdego z nas. Jak widzicie potrzeba naprawdę inwokacji do Ducha Świętego, żeby 
śledzić drogę! Wszystkie te fragmenty są pełne treści, ale nadzwyczajnie piękne, mocne! 
 
Wolność 
Przede wszystkim ks. Gius mówi nam coś zaskakującego. Człowiek, jak widzieliśmy, jest 
uczestnikiem życia Boga, który jest wszystkim we wszystkim. Nie jest „częścią”, cząstką Boga, 
ale otrzymuje istnienie od Boga. Ale istnieje pewien punkt, w którym jego istnienie „uchyla 
się” od nieuchronności bycia uczestnikiem Bytu – ten punkt to wolność. 
To jest prawdziwa tajemnica stworzenia: Tajemnica stworzyła coś, co nie utożsamia się z nią 
samą. «Wolność jest jedyną rzeczą, która jawi się rozumowi jako nienależąca do Boga» (s. 7). 
Oczywiście: «jeśli Byt, Bóg, jest wszystkim, to wolność polega na uznaniu, że Bóg jest wszyst-
kim». A zatem: «Tajemnica chciała być rozpoznawana przez naszą wolność, [mogę powiedzieć 
„Rozpoznaję Cię”, ale równie dobrze mogę trwać w uporze i Go nie rozpoznawać], chciała 
sprowokować rozpoznanie samej siebie (s. 7). A zatem Bóg chciał podjąć to ryzyko. To jest 
prawdziwa tajemnica stworzenia. Pomyślcie o oszałamiającej głębi wolności! Bóg stworzył 
coś, co może Mu powiedzieć „nie”, że się nie liczy, że się nie liczy w codziennym życiu, że nie 
liczy się w spotkaniach, które stały się naszym udziałem, że nie liczy się w niczym, że liczymy 
się tylko my, mali albo wielcy słudzy władzy. 
 
« Jeśli wolność jest uznaniem Bytu jako Tajemnicy, to relacja bytu uczestniczącego z Bogiem 
może być tylko modlitwą. », która w perspektywie egzystencjalnej «jest błaganiem, „prośbą o 
istnienie, o byt” [ja proszę o istnienie, dlatego na początku prosiliśmy Ducha Świętego: „sine 
Tuo numine, nihil est in homine”. Bez Twojej władzy nie ma nic w nas, nic zdrowego, nic 
świętego, nic zbawiennego]. Bóg chce, by był ktoś, kto prosi o byt» (s.8). 
A jeśli przyjrzymy się bliżej, to wszystko, co robi byt uczestniczący («czy jecie, czy pijecie, 
czy śpicie, czy czuwacie») jest samo w sobie modlitwą, prośbą o istnienie, to znaczy o 
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spełnienie. Dlatego przyrzeczenia nowicjuszek, nowicjuszy, którzy składali śluby, wynikają z 
tego, że «w tym „tak” jest spełnienie mojego życia» -  To prośba o spełnienie, jest zawsze 
prośbą «Ty wypełnij moje życie, z całą jego kruchością; spełnij mnie, urzeczywistnij moje 
istnienie, urzeczywistnij to, kim jestem» 
 
Grzech (Wybór obcości)  
W obliczu tej prośby o istnienie, i razem z tym pytaniem o istnienie pojawia się jeszcze trzeci 
aspekt: grzech, który jest wyborem obcości. Nieuznawanie, że Bóg jest wszystkim, jest 
grzechem. «Grzechem jest nie uznawać Boga za początek wszystkiego, z którego wywodzą się 
cel i metoda każdego działania» (s. 8.). 
Podobnie jak w przypadku Adama i Ewy, jest to podążanie za kimś obcym (chodzi o coś 
obcego, jak dla Adama i Ewy wąż, kusiciel), podążanie za czymś, co pozostaje obce naszemu 
własnemu doświadczeniu. 
«Człowiek, buntując się, przyłącza się do czegoś obcego jego bytowi, przyłącza się do „świata”, 
jak mówi Jezus, to znaczy do wszystkich przejawów władzy» (s. 9.). Tak więc ten wybór czegoś 
obcego, przynależność, powierzenie się czemuś obcemu, powierzenie się obcemu, powierzenie 
się władcy, powierzenie się kłamcy, powierzenie się władzy, to grzech jako wybór czegoś 
obcego. W ten sposób życie, zamiast znajdować pokój, a nawet radość, również w 
najsmutniejszych sytuacjach, staje się niewolą: stajemy się niewolnikami świata i − zauważmy 
− im bardziej robimy karierę, tym bardziej ta niewola staje się mocniejsza. Tak jakbyśmy byli 
panami świata. Czy nie opisuje to ludzkiej trajektorii tych, którzy pośród nas rozpychają się w 
świecie? I potrzeba naprawdę wielkiej prostoty i wielkiej pokory, tak jak u kogoś, kto 
rozpoznaje, że jest na swoim miejscu, że jest w życiu na swoim miejscu, ma pokój w sobie. 
Tak, jak w tej historii, którą zawsze przywołuję. Podczas profesji nowicjuszek, jedna z nich 
składa świadectwo i mówi mi: „Byłam u fryzjerki. A dziewczyna, która robiła mi fryzurę, 
powiedziała: jestem zadowolona, kiedy ty tu jesteś. Ponieważ masz pokój w sobie. Jesteś na 
swoim miejscu. Chciałabym być taka jak ty. Żyć w pokoju”. Afirmacja siebie, a nie ustępowania 
pola czemuś obcemu, grzechowi. Pomyślcie: ktoś składa profesję w taki sposób. Ale również 
my. Bóg jest wszystkim we wszystkich, bo ma związek z fryzjerką, z życiem, z tyloma 
sytuacjami. To jest ta konsystencja ostateczna, prawdziwa, najmocniejsza naszego bytu. Nie 
potrzeba szukać gdzie indziej. 
«Popatrzcie ilu panów ma ten, który nie chce mieć jedynego Pana» – mówił św. Ambroży, 
cytowany przez ks. Giussaniego na str. 9. To jest konkluzja, do której dochodzi nihilizm i 
panteizm. Ale tuż przedtem ks. Giussani przypomniał nam o całej pozytywności tego, kto żyje 
w przekonaniu, że Bóg jest wszystkim: «jest radosny; znajduje radość, czy w każdym razie 
pokój, nawet w najsmutniejszych sytuacjach» (str. 9). Konsystencja życia jest źródłem radości 
i pokoju. Dokładnie tak, jak napisała do mnie moja hiszpańska przyjaciółka: «Mówią mi: 
„Wyglądasz lepiej niż kiedykolwiek”, a przyjaciółka, z którą jadłam ostatnio posiłek, nie mogła 
uwierzyć, że guzy nowotworowe się podwoiły u mnie . Powiedziałam jej: „Wy utożsamiacie 
bycie szczęśliwym z brakiem problemów i z tym, że wszystko idzie dobrze. Misja wypełnia się 
w ofiarowaniu siebie samego Chrystusowi. Oznacza to, że każda okoliczność służy mojemu 
dojrzewaniu, a jeśli żyję zjednoczony z Jezusem, pomagam Mu w odkupieniu. Jestem 
szczęśliwa dzięki tej pewności, że moje życie czemuś służy, i tego nie zmienię za nic w 
świecie». Nie chodzi więc o to, że nie ma problemów, ale o to, kogo trzymasz się w życiu. Z 
kim przestajesz. Z Bytem, który czyni twoją osobę, czyni w tej chwili, na zawsze, i daje jej 
konsystencję. Więc koleżanka się dziwi: «Wyglądasz dużo lepiej niż wcześniej!», w sytuacji 
gdy guzy nowotworowe się podwoiły! «Jeśli żyję zjednoczona z Jezusem, pomagam mu w 
odkupieniu». Pomagam Mu w odkupieniu. Pomagamy Mu w odkupieniu świata. Pomagamy w 
podejmowaniu drogi nowego człowieczeństwa, odmiennego człowieczeństwa. «Jestem 
przeszczęśliwa dzięki tej pewności, że moje życie czemuś służy. I nie zmienię tego za nic w ©
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świecie» – to poczucie bycia kochaną w sytuacji kruchej, ale w której wyłania się miłość z całą 
swą istotą, mocą, bliskością. 
I to jest droga, którą widzieliśmy, której nauczyliśmy się żyjąc w Kościele i w Ruchu, w 
towarzystwie osób, które żyły dla ludzkiej chwały Chrystusa, na drodze świętości, którą 
Kościół uznaje i które należą do naszej historii. Zobaczyliśmy to pośród nas w wielu osobach, 
tę ludzką wędrówkę ku świętości, kiedy żyje się dla ludzkiej chwały Chrystusa: razem z 
księdzem Giussanim, wymienię tylko kilka nazwisk: Enzo Piccinini, Andrea Aziani, Francesko 
Frigerio z Ugandy, Edimar z Brazylii, Novella Scardovi, ks. Paolo Bargigia, ks. Pigi 
Bernareggi, Pier Alberto Bertazzi, by wymienić tylko niektórych. Jest ich mnóstwo. Osoby, w 
których tajemnica istnienia zostaje udokumentowana. 
Bóg jest wszystkim we wszystkich, Bóg jest na zawsze? Daje nam nasze życie, które objęte jest 
Jego miłosnym uściskiem na zawsze, i nigdy nie jest pozostawione samo sobie. A wolność 
polega na tym, żeby powiedzieć Mu „tak”! Także w tym czasie – i kończę – rewizji Statutów 
Memores i Bractwa, uczestniczymy w historii łaski, uczestniczymy w historii znaczonej 
obecnością charyzmatu, miłości Pana, łaski uznanej przez Stolicę Apostolską, przez papieża. 
Cieszymy się uznaniem i osobistą życzliwością Ojca Świętego. 
 
Życzę wszystkim dobrej pracy i dziękuję za uwagę. 
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