
Notatki ze spotkania Szkoły Wspólnoty  
z Davide Prosperim i Jego Ekscelencją Filippo Santoro 

przez łącze wideo z Mediolanu, 8 czerwca 2022 r. 

Tekst źródłowy: L. Giussani, Oddać życie za dzieło Kogoś Innego,Wydawnictwo i Drukarnia Św.
Krzyża, Opole 2022, s. 49-90. 

Abp Filippo Santoro 
Zanim zaczniemy, odmówmy modlitwę, Zdrowaś Maryjo i zaśpiewajmy hymn do Matki Bożej, 
modląc się za męczenników z Nigerii: 21 męczenników (w tym dzieci) i 200 innych rannych w 
katedrze w Owo, podczas Mszy św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Są oni męczennikami 
in odium fidei (z nienawiści do wiary), ponieważ są chrześcijanami; jest to fakt niedoceniany przez 
prasę międzynarodową, ale dla nas jest to świadectwo tego, co znaczy żyć wiarą w pełni, uznając 
Chrystusa za Życie życia. 

Zdrowaś Maryjo 
Veni, Sancte Spiritus 

A teraz śpiewamy Nossa Senhora, mãe de Jesus, ponieważ pokój jest rzeczywiście darem i cudem. 

• Nossa Senhora, mãe de Jesus

Davide Prosperi 
Dobry wieczór. Dzisiejszego wieczoru spotykamy się ponownie po kilku miesiącach, w czasie 
których, między innymi, przeżywaliśmy Rekolekcje Bractwa, które - jak wiemy - były bardzo 
przydatne na naszej drodze w tym okresie, do tego stopnia, że w wielu pytaniach, które nadeszły, 
pojawiła się również udokumentowana refleksja nad krokami, które zostały wskazane, wskazane 
przez ten gest. Praca w ramach Szkoły Wspólnoty zaowocowała zebraniem wielu pytań; dziś 
wieczorem zajmiemy się niektórymi z nich jako przykładami, dotykającymi podstawowych 
fragmentów tekstu Szkoły Wspólnoty, nad którym pracowaliśmy. Odpowiedzi ukazują owoce tej 
pracy we wspólnotach i na poziomie osobistym, również w następstwie zaproszenia, które abp Filippo 
skierował do nas (więcej niż zaproszenia, to było jego osobiste świadectwo!), aby poświęcić dziesięć 
minut dziennie na Szkołę Wspólnoty. Wielu z nich to potraktowało naprawdę poważnie i wierzę, że 
przyniosła ona owoce tam, gdzie była wiernie realizowana. Dziś wieczorem zaczniemy omawiać 
niektóre z powstałych problemów. 
Pierwsze pytanie (które jest jakby przesłanką do wszystkich pozostałych) dotyczy tego, że w kilku 
przypadkach byliśmy nieco zdezorientowani, ponieważ tekst Szkoły Wspólnoty wzbudził w nas 
pytania dotyczące zrozumienia, nie tylko leksykalnego, ale właśnie treści doświadczenia, które kryją 
się za słowami, które ksiądz Giussani przekazał nam w tym tekście. Po raz pierwszy, po tylu latach 
zmierzyliśmy się z tym tekstem, zarówno ci, którzy nie przeżyli Rekolekcji Bractwa w 1997 r., jak i 
ci, którzy w nich uczestniczyli (myślę, że większość z nich już o nich zapomniała). Stanęliśmy w 
obliczu bezprecedensowej sytuacji, która w sposób najbardziej dramatyczny uwypukliła pytanie: 
„Jak można prowadzić Szkołę Wspólnoty, nie sprowadzając jej do teorii czy własnej interpretacji?”. 
Dlatego pytam abp Filippo, czy może już zacząć odpowiadać na to bardziej ogólne pytanie, dotyczące 
metody. 

Abp Filippo Santoro 
Dobry wieczór wszystkim tu obecnym i tym, którzy śledzą nas z różnych stron świata. Zebraliśmy 
około 80-90 pytań, więc trudno było je podsumować, ale udało nam się wyodrębnić najważniejsze 
punkty. 
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To pytanie o trudność w rozumieniu tekstu jest pytaniem fundamentalnym i uświadamia nam, że 
Szkoła Wspólnoty jest tak naprawdę szkołą, a w szkole nie powtarza się zawsze tych samych rzeczy, 
są strony, na których pogłębia się [zawartość] treści. To jest dokładnie to, czego chciał ksiądz 
Giussani: zamiast wydawać komunikat, jak to zawsze robił, wolał zaproponować tekst medytacyjny, 
przemyślany, gęsty, do nauczenia się, i w tym celu zaprasza nas do osobistej pracy. W szkole nie 
zawsze mówi się te same rzeczy, w szkole zawsze jest coś nowego do odkrycia, a to wymaga pracy 
osobistej i wspólnotowej. Ta Szkoła Wspólnoty wymagała prawdziwej pracy. 
Istnieją świadectwa, które mówią o doświadczeniu takiego podejścia do pracy: to tak, jakby zrobiono 
krok naprzód na poziomie wiedzy i na poziomie uczuć. Tak więc tekst księdza Giussaniego poszerza 
wiedzę, wprowadza nas w doświadczenie, nie w powtarzanie rzeczy teoretycznie znanych, ale w 
rzeczy poznane przez doświadczenie; a następnie także w przeżywanie dynamiki przywiązania, 
więzi, doświadczania tego, nad czym medytujemy. Dla mnie też, po tym, jak przedstawiłem tekst, 
starając się być tak zwięzłym i prostym, jak tylko to było możliwe (zrobienie czegoś prostego i 
zwięzłego kosztowało mnie wykonanie pracy, to nie był piknik!). Tak to już jest: kiedy się przyswaja, 
rośnie wiedza, rośnie sympatia. 
Na początek chciałbym przedstawić trzy świadectwa, które opowiadają o tej podróży. 
«Chciałbym opowiedzieć, jak wyglądała droga tegorocznej Szkoły Wspólnoty [a w szczególności 
ostatniej Szkoły Wspólnoty]. Na początku, kiedy pojawiła się nowa książka, wszyscy byliśmy 
podekscytowani jej tytułem: Oddać życie za dzieło Kogoś Innego. Pomyśleliśmy: „Wreszcie 
przeczytamy, co mamy robić, aby nasze życie służyło budowaniu dzieła Bożego [co mamy robić!]”. 
Zderzenie z  treścią było bardzo destabilizujące. Nagle stanęliśmy przed trudnym tekstem, który 
zmusił nas do wytężonej pracy. Pamiętam Szkoły Wspólnoty, w których czytaliśmy akapit po 
akapicie [już wtedy była to sumienna praca!], próbując zrozumieć i uczynić własnymi to, co mówił 
nam Giuss. Okazało się, że jesteśmy daleko (w doświadczeniu) od tego, o czym myśleliśmy, że to już 
posiadamy. Oczywiście, wiemy, że Bóg jest wszystkim we wszystkich i Chrystus jest wszystkim we 
wszystkich, ale wciąż czuliśmy lukę, niemalże dystans wobec tego, co mówiła Szkoła Wspólnoty. 
Czuliśmy się tak, jakbyśmy zaczynali wszystko od nowa, próbując wyrobić sobie własne zdanie, 
które wydawało nam się, że już posiadamy [já sei po brazylijsku: znam już tę rzecz, zamiast tego jest 
to jak rozpoczynanie podróży od nowa]. Najbardziej zaskakujące w tej pracy było to, że pomimo 
naszej całkowitej niezdolności do zrozumienia i przełożenia na doświadczenie tego, co czytaliśmy, 
wiele nowych młodych rodzin przywiązało się do tego miejsca. W pewnym momencie stało się jasne, 
że to miejsce [miejsce pracy, wspólnotowe miejsce pracy] jest czymś więcej niż sumą czynników, 
które każdy z nas mógł wnieść, w tajemniczy sposób pojawiła się fascynacja, której najwyraźniej nie 
wytworzyliśmy sami.   
Tak więc praca ta doprowadziła przede wszystkim do stworzenia klimatu zaangażowania, osobistej 
odpowiedzialności, ponieważ Szkoła Wspólnoty jest przede wszystkim osobistą odpowiedzialnością. 
W tym momencie najbardziej oczywistym aspektem jest to, że nie można poprzestać na słuchaniu, 
ale trzeba wziąć na siebie osobistą odpowiedzialność; dlatego moja odpowiedzialność polega na 
konfrontacji z bogatym tekstem, który jest nam proponowany i który zakłada doświadczenie. 
W innym świadectwie czytamy: «W ostatnich latach więcej razy zdarzyło się, pójść na spotkanie 
Szkoły Wspólnoty bez wcześniejszego przeczytania tekstu, niż po jego przeczytaniu [szczere 
wyznanie, które wielu z nas powinno uczynić! W każdym razie, on się przyznaje!] Postanowiłem 
więc potraktować wskazania Ruchu poważnie (nie tylko to, co rozumiałem o Chrystusie) całym 
sercem, co nie oznacza tylko codziennej medytacji, ale na przykład czytanie książki miesiąca (minęło 
co najmniej piętnaście lat, od kiedy ostatni raz to robiłem!) i czytanie Tracce. Po kilku pierwszych 
tygodniach podążania za tym, co wskazałeś, zdałem sobie sprawę, że choć z całego serca pragnąłem 
medytować nad Szkołą Wspólnoty przynajmniej pięć do dziesięciu minut dziennie zbyt często, 
przytłoczony sprawami do załatwienia, nie mogłem tego zrobić. Dlatego też od kilku dni 
postanowiłem robić to na początku dnia, czyli zaraz po śniadaniu [ważne jest, aby to robić: po 
śniadaniu, po odpoczynku -  minimum dziesięć minut, to minimum]. Ta praca mi pomogła, powoli 
się zmieniam. Nie znaczy to, że nie przyprawia mnie to o „zawrót głowy”, gdy staję wobec ©
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Tajemnicy, która stała się człowiekiem i chce się ze mną spotkać w ten niewyobrażalny... szalony 
sposób... Być może słowa Szkoły Wspólnoty, które najbardziej mnie naznaczyły, znajdują się w 
siedmiu wersach na stronie 60: „Jezus jako człowiek uznaje, że On sam jest miłosierdziem Ojca i 
zgadza się na to” [to ciekawy przykład, zdanie, które nosi się w sercu, w pamięci. Tak więc rozpocznij 
dzień od pragnienia, aby być „miłosierdziem Ojca”. W dzisiejszych czasach staram się patrzeć na 
każdego, kogo spotykam, z tym pragnieniem: być, więcej, przyjąć bycie miłosierdziem Ojca. Nie 
chodzi o to, że wcześniej źle traktowałem ludzi, ale teraz moje dni są mniej „męczące”, nie wiem, 
jak lepiej to wyrazić - moje serce jest szczęśliwsze». Jest to więc praca, która prowadzi do bycia w 
rzeczywistości, do traktowania ludzi tak, jak sugeruje to wypowiedziane zdanie. 
Oto trzecie świadectwo: «W Szkole Wspólnoty, w punkcie, który dał tytuł Rekolekcjom Bractwa: 
„Chrystus jest życiem mojego życia. W nim sumuje się wszystko, czego bym chciał, wszystko, czego 
szukam, wszystko to, co poświęcam, wszystko to, co rozwija się we mnie z miłości dla osób, które 
przy mnie postawił” (s. 87), już od pierwszej lektury, a potem także poprzez intensywne pogłębienie 
treści przez spostrzeżenia ojca Leporiego, przyszła mi do głowy taka myśl: „Rany, jak cudownie 
byłoby, gdybym naprawdę żył tak, jakby Chrystus był Życiem mojego życia, ale nie jestem do tego 
zdolny!”. Zrozumiałem jednak, że taka postawa mnie blokowała, ponieważ było to tak, jakbym po 
raz kolejny sprowadził tylko do własnych zdolności możliwość, że Chrystus jest wszystkim dla 
wszystkich. Z drugiej strony, słuchając twoich ogłoszeń, Rekolekcji, przyjaciół, którzy opowiadają o 
swoim doświadczeniu na Szkole Wspólnoty, rozumiem, że fakt, iż Chrystus jest Życiem życia, nie 
jest wynikiem umiejętności, po prostu jest to fakt i tyle [to jest to, co nazywamy ontologią, czymś, 
co nas poprzedza]; On jest, to znaczy jest Życiem mojego życia; czy to uznaję, czy nie, On jest. I tak 
życie, okoliczności, które są mi dane, najbardziej znaczące fakty lub najcięższe trudy, ludzie i 
możliwości, jakie mam, służą temu, by to odkryć [rzeczywistość służy temu, by to odkryć, to 
naprawdę jest przygoda!] On już jest Życiem mojego życia; człowiek to rozumie, bo kiedy żyje z 
Nim i dla Niego, wszystko ma już inny smak i aromat [ponieważ On jest obecny], a to, czym żyję, 
służy mi do uświadomienia sobie tego i do oddania siebie, nie po to, by stać się dobrym, by On stał 
się Życiem mojego życia, ale by uświadomić sobie, że On już jest Życiem mojego życia, że bez Niego 
daleko nie zajdę. Wtedy życie ma inny cel, nie jest ciągłym wysiłkiem, aby być lepszym 
chrześcijaninem, ale wielką podróżą, w której muszę przejść przez wszystko, co jest mi dane, aby 
odkryć, że On jest Życiem mojego życia, przyjmując każdą okoliczność jako możliwość, prośbę, aby 
On  się objawił, a nie walcząc z nią.  
Jest to świadectwo, które odpowiada na trudności, które zmusza nas do wykonania jakiejś pracy i 
które nie sprowadza Pana do wytworu naszych rąk, ale uznaje Go za coś, co odkryliśmy w spotkaniu 
i co zostało nam dane. 
 
Davide Prosperi 
Bardzo ładne, zarówno to, jak i pierwsze świadectwo, które przeczytałeś, bo jest jasne: jest trudne, 
bo nie jest już w naszym posiadaniu, ale na tym polega jego piękno! 
Pierwszy blok pytań dotyczy tematu szczęścia. 
«Na stronie 81 jest napisane: „Człowiek uznaje naprawdę, czym jest Bóg tylko wtedy, kiedy we 
wszystkim, co robi, prosi Boga, by być, kiedy każde jego działanie jest proszeniem Boga, żeby być, 
to znaczy o szczęście”. W imię szczęścia widziałem, jak drodzy przyjaciele opuszczają swoje żony i 
dzieci, mówiąc, że są wreszcie szczęśliwi, pomimo „trupów” pozostawionych za sobą. Bardziej niż 
czegokolwiek innego pragnę być szczęśliwy. Jednak w tym moim pragnieniu, które czasem przeradza 
się w roszczenie, jest coś, co nie pasuje. Czy to marzenie chłopca? Co zrobić, by surowość życia nie 
zdoła zatrzeć tego pragnienia i jak można żyć nim w pełni? Na przykładzie przyjaciół, którzy 
opuszczają swoje rodziny, próbując być szczęśliwymi, świat to aprobuje, moraliści potępiają, 
większość pozostaje obojętna, próbując zwiększyć grubość pancerza, który oddziela ich od 
prawdziwego życia. W tym, co mówi Giussani, wyczuwam coś znacznie głębszego niż poziom, na 
którym te sprawy są poruszane nawet wśród dorosłych, ale nie wiem, jak to rozwinąć, nie wiem, jak 
to uchwycić. Proszę o pomoc w tej sprawie». ©
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Abp Filippo Santoro 
Punkt wyjścia jest pewny jak skała: w życiu na pewno chodzi o szczęście. Nie wolno nam się z tego 
wycofać: jesteśmy tu dla szczęścia, dla zapowiedzi szczęścia, dla pełni. Jezus - powiedział kiedyś 
Giuss - potrzebuje jak chleba, aby ludzie, którzy za Nim idą, czuli smak życia (por. L. Giussani, Si 
può vivere così?, Bur, Mediolan 2009, s. 63, 146). Właśnie dlatego wyruszyliśmy [w drogę]. Drogą 
do szczęścia w tym życiu są okoliczności, a przede wszystkim ludzie, a więc także atrakcyjność 
kobiety, która nie jest twoją żoną; ona także jest darem, który Bóg daje ci, abyś Go uznał. W tym 
właśnie tkwi sedno problemu, ponieważ trzeba dokonać osądu: czy to przyciąganie, które wydaje się 
nie do odparcia, jeśli się mu zaufa, otwiera przed nami nieograniczone perspektywy, przybliża nas 
do naszego przeznaczenia? Czy jest to zgodne z projektem Tajemnicy? W tym miejscu należy 
udzielić odpowiedzi, którą wyjaśniam na podstawie własnego świadectwa. Powiedziano mi, żebym 
mówił więcej, toteż nie krępuję się tego mówić. 
Pojechałem do Brazylii, wysłany przez ks. Giussaniego, i zacząłem wykładać na Papieskim 
Uniwersytecie Katolickim w Rio de Janeiro. Wykładałem teologię; w kursie teologii uczestniczyli  
też świeccy wśród nich kobiety, a wśród kobiet na moich wykładach była jedna zainteresowana tym, 
co mówię, nowością. Chociaż była zwolenniczką teologii wyzwolenia, była pod wrażeniem, więc 
przyszła do mnie do parafii, śledziła mnie, przyszła nawet na spotkania Ruchu, potem złożyła mi 
propozycję: "Przejdźmy się chodnikiem Copacabany"; a ja powiedziałem: „Wow!” 
 
Davide Prosperi 
Brazylijka? 
 
Abp Filippo Santoro 
Tak. Miała wszystko na właściwym miejscu, więc nie pozostała niezauważona, była mężatką z 
dwójką dzieci. Nawet zaproponowałem jej: „Przystań do Ruchu”, starałem się ją nakłonić do 
spotkania z kimś innym. Przychodziła, ale cel był nieco inny. Na czym więc polega w tym przypadku 
atrakcyjność? Prawdziwą atrakcją jest ta, która ma związek z twoim przeznaczeniem. Jeśli nie ma to 
nic wspólnego z twoim przeznaczeniem, jeśli nie ma to nic wspólnego z pełnią twojego życia, jeśli 
nie ma to nic wspólnego z historią, w której Pan cię umieścił, która buduje twoje życie - tę z twoim 
mężem, z twoimi dziećmi, z twoim zadaniem - to nie jest to prawdziwa atrakcyjność. Prawdziwa 
atrakcyjność ma miejsce wtedy, gdy dzięki jakiejś rzeczy relacja z przeznaczeniem staje się prostszą 
i bardziej żywą. Zarówno dla siebie, jak i dla drugiej osoby. Moim zadaniem było powiedzenie jej: 
«Pomoc, jakiej mogę ci udzielić, polega na tym, abyś była szczęśliwa w tym miejscu, w którym 
postawił cię Pan, chodzi o to, aby zaprosić cię do tego, abyś nie szła inną drogą, to jest pomoc, byś 
żyła w okolicznościach, które zbliżają cię do przeznaczenia, które zbliżają cię do Chrystusa, 
Chrystusa, który stał się człowiekiem, i który do ciebie dotarł». Powtarzałem to innym ludziom, 
którzy przychodzili do mnie na rozmowy: «Jeśli Bóg skierował cię na konkretną drogę, jeśli dał ci 
żonę i dzieci, jeśli chciał, abyś uczestniczył w Jego byciu ojcem, to porzucenie tej drogi nigdy nie 
jest drogą do szczęścia. „Ach, ależ to jest ofiara!”. Oczywiście, ale chodzi o to, by trzymać się tego 
osądu, w przeciwnym razie to przyciąganie - samo w sobie również dobre - bez osądu, który się 
zdecydowanie liczy, jest ślepą perspektywą, nie pomaga w osiągnięciu szczęścia. Wspierajmy się 
więc w dokładnym podążaniu prawdziwą drogą, drogą do pełni. Bo to, co mi się wtedy przytrafiło, 
to fakt, że nawet w ofierze (bo w tym wszystkim potrzebna jest też ofiara) jest jakby pewność, że 
otwiera się prawdziwszy horyzont, prawdziwsza relacja. I tak droga tej osoby stała się bardziej 
spokojną, dzięki Bogu; na pewno nie było to moją zasługą, ja tylko starałem się robić wszystko, co 
mogłem. 
Opowiem wam jeszcze o jednym zdarzeniu, które również miało miejsce w Copacabanie. Jako 
misjonarz miałem pojechać do faweli na przedmieściach. Ponieważ miałem wykładać teologię, 
kardynał wysłał mnie do parafii w Copacabana, abym nauczył się portugalskiego, a proboszcz chciał, 
abyśmy zostali tam razem z o. Giuliano z Rimini. Zaczęliśmy więc pracować i poznawać ludzi. Rano ©
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miałem zajęcia, a wieczorem odprawiałem mszę świętą; zwykle było tam kilka pań z siwymi 
włosami, kilku naszych chłopców, ktoś ze wspólnoty. Pewnego wieczoru wchodzi piękna pani z 
dekoltem (piękna kobieta, krótko mówiąc!), a ja myślę: „Jezu, co się stało?”. Wygłaszam homilię, 
wyjaśniam Ewangelię. Ku mojemu zaskoczeniu, po mszy świętej ta pani przychodzi i mówi do mnie: 
„Ojcze, uderzyło mnie to, co powiedziałeś o wdzięczności. Wychodzę z choroby i przyszłam do 
kościoła, aby podziękować Panu. Co powinnam zrobić, aby odpowiedzieć na ten dar i bardziej 
naśladować Pana? Czy mam złożyć ofiarę?”. „Nie, nie, proszę pani, nie musi pani składać ofiary. W 
przyszły czwartek proszę przyjść na spotkanie Szkoły Wspólnoty z grupą kilkorga moich przyjaciół”. 
„Aha”. Ona - również poruszona tym, co jej powiedziałem - przychodzi na spotkanie Szkoły 
Wspólnmoty! Oczywiście również tam przychodzi wydekoltowana, więc wszyscy obecni chłopcy są 
rozweseleni. Była aktorką w telenoweli emitowanej o godzinie 20.00 - w Brazylii jest telenowela o 
17.00, 19.00 i 20.00 - tej nie do przegapienia, którą wszyscy oglądają, to religijny obowiązek, żeby 
ją oglądać! Ta pani przychodzi i zaczyna się interesować, zaczyna uczestniczyć [w spotkaniach]. Ma 
na imię Monique. Giuliano i ja towarzyszymy jej, wspieramy ją, a ona zaczyna opowiadać nam o 
swoim życiu uwikłanym uczuciowo. A potem mówi: „Ale twoja przyjaźń jest piękniejsza niż mój 
bałagan! Jest piękniej, bo kiedy jesteśmy razem, jest impreza, jest śpiew, jest to, jest tamto, jest coś 
innego!”. I tak zrewidowała swoje życie, dostosowała swoje doświadczenie emocjonalne, powróciła 
do przyjmowania Komunii, właśnie po to, by osiągnąć większe szczęście, by doświadczyć większego 
piękna. A potem - spójrzcie na Tajemnicę! - Wróciła choroba, białaczka, i Pan ją wezwał do siebie; 
przyjechali wszyscy aktorzy z Tele Globo i spotkaliśmy się z nimi. Była miejscem spotkań wielu jej 
przyjaciół z tamtego świata, tych najdziwniejszych i tych najlepszych: Miltona Nascimento i innych, 
ludzi, którzy przychodzili i zbliżali się. Stała się narzędziem spotkania, a potem Pan ją powołał. Ale 
tytuł, jaki jej nadaliśmy, myśląc o Monique, to ten, który odkryliśmy u Leopardiego: Cara beltà, cara 
beltà [ drogie piękno]! Drogie piękno, to bliskość przeznaczenia, nawet w ofierze, ponieważ nie było 
łatwo - ani mi w pierwszym przypadku, ani jej w drugim - wybrać lepszą drogę. Potrzeba bowiem 
doświadczenia intensywniejszego, żywszego, większego piękna. Ofiara jest wtedy jak droga do 
przeznaczenia, ponieważ ofiara sprawia, że kocha się drugą osobę tak, jak kocha ją Chrystus, 
ponieważ jej szczęściem jest spotkanie z Panem, bycie na Jego drodze, bycie w Jego objęciach. Droga 
Piękna. 
A więc to jest droga do szczęścia, właśnie ta droga, na której odpowiada się Panu. A potem w wielu 
relacjach widać wdzięczność, ponieważ staliście się znakiem Pana, znakiem większej miłości. Z tego 
rodzą się powołania do dziewictwa, do małżeństwa, do odpowiedzi, do sakramentu, do wierności 
sakramentowi, do wierności Ojcu, do miłości do Pana, jak się nauczyliśmy. Bo to jest właśnie 
chrześcijańskie dziewictwo: miłość do przeznaczenia, miłość do przeznaczenia bez posiadania. Nie 
ma nikogo innego, kto mówiłby w ten sposób, jak tylko ksiądz Giussani. Kiedy Giussani mówi o 
poświęceniu, usuwa wszelki cień moralizmu, ponieważ jest to poświęcenie dla większej pasji, dla 
większego ideału. Tak więc droga do szczęścia jest drogą, którą podążamy; oczywiście nie podążamy 
nią sami, nie sami z siebie. 
Otrzymałem kolejną wiadomość od mojej hiszpańskiej przyjaciółki, która powiedziała: «Najdroższy 
Ojcze Filippo, jak powiedziałeś w homilii z okazji rocznicy śmierci Enzo Piccininiego [byłem w 
Modenie, niedaleko, w Nonantoli, odprawiałem mszę św. z okazji 23. rocznicy dies natalis (narodzin 
dla nieba) Enzo], w tej podróży nie możemy być sami [nie jesteśmy sami, ponieważ nasza podróż 
zaczęła się od relacji]. Ojciec Lepori podkreślił również w Rekolekcjach, że po spotkaniu Marta 
odbyła podróż w towarzystwie, w ten sposób w miarę upływu czasu, dzień po dniu, z pokolenia na 
pokolenie, ktoś dociera do ciebie. I dotarł również do mnie, co każe mi dziękować za twoją 
wytrwałość w czasie pięćdziesięciu lat twego kapłaństwa». W tym roku obchodziłem pięćdziesiąt lat 
kapłaństwa, a więc zaszczytnej służby Kościołowi Bożemu, i podczas mszy św. powiedziałem do 
Enzo: «Świętowałem pięćdziesięciolecie a często się mówi: „Ależ piękny jest dzień święceń!”, a ja 
odpowiadam: „Oczywiście, że jest piękny, po pięćdziesięciu latach jest jeszcze piękniejszy!”», 
ponieważ przebyłem już pewną drogę, ponieważ życie jest drogą. To nie jest radość z chwili, to jest 
radość, która staje się większa, to jest radość z podążania drogą ofiarując się, w posłuszeństwie ©
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okolicznościom; okoliczności przemawiają do ciebie i przyjmujesz je, ale ponieważ nie jesteś sam, 
ponieważ moje kapłaństwo zbiegło się ze spotkaniem z księdzem Giussanim, a więc z historią, nie 
jesteś sam na tej drodze. Następnie dodaje ona: «Ale dlaczego nie możemy być sami? Ponieważ sami 
siebie nie tworzymy, nie jesteśmy stworzeni przez siebie. Św. Ireneusz z Lyonu powiedział, że 
historia każdego człowieka jest czasem, którego Bóg potrzebuje, aby doprowadzić swoje stworzenie 
do celu. Jesteśmy stworzeni. Jestem Tobą, który mnie stwarzasz” - powtarza Carras jak echo księdza 
Giussa. Nie wiemy, jak dojść do spełnienia, nie znamy tego projektu. W ostatnich tygodniach 
uderzyło mnie to, że ludzie tak mało szukają Go w swoim życiu, tak jakby Jezus mówił do nas: „Czy 
to wszystko, o co Mnie prosisz? Czy uważasz, że to ci nie przeszkadza? Przyszedłem dać wam siebie, 
dać wam moją obecność, dać wam wszystko: życie, wszystko, tak jak Ojciec Mi je daje, a wy prosicie 
Mnie tylko o te drobiazgi?”». Chodzi o to, by prosić o Jego obecność, ponieważ jesteśmy z Niego 
uczynieni. Przyjaciółka właśnie skończył czytać na nowo Listy Nikodema i kończy słowami: «Tak 
więc pewnego dnia, kiedy znajdziemy się w niebie [jest ciężko chora], będziemy mieli twarz krzyża 
i zmartwychwstania, którą wspominaliśmy 6 czerwca w pierwszą rocznicę narodzin dla nieba 
naszego przyjaciela Zatto z Rimini, który w ciągu zaledwie dziesięciu miesięcy choroby pokazał nam 
świadectwo świętości. Jesteśmy otoczeni przez świętych, potrzebujemy tylko naszego małego, ale 
niezastąpionego „tak” dla tej wielkości». 
 
Davide Prosperi 
Dziękuję, również dlatego, że przy okazji wiele pytań dotyczyło właśnie tej kwestii: „Jak naprawdę 
rozpoznać podstawowe potrzeby serca?”. To, co abp Filippo opowiedział nam o swoim 
doświadczeniu, dobrze ilustruje, jak to zrobić. Ponieważ potrzeby serca są niezniszczalne 
(nauczyliśmy się to rozpoznawać na Szkole Wspólnoty) i dlatego nie można nimi manipulować, ale 
możemy się pomylić, utożsamiając je z emocjami, za którymi następnie podążamy. To właśnie osąd 
sprawia, że potrzeba serca staje się samoświadoma i w ten sposób pozwala zobaczyć rzeczywistość 
taką, jaką jest, ponieważ potrzeba serca zakłada świadomość przeznaczenia - jak powiedziałeś, 
Filippie - i to jest największa pomoc w rozpoznaniu, o czym te potrzeby naprawdę świadczą: o 
świadomości przeznaczenia. W grę wchodzi przeznaczenie, a nie to, co czujemy, nie tylko to, co 
wydaje nam się najbardziej prawdziwe, co wydaje się nam najbardziej odpowiadać. Czasami 
świadomość przeznaczenia domaga się czegoś, co na pierwszy rzut oka nam nie odpowiada, i pociąga 
za sobą to, co nazwałeś „ofiarą”, to znaczy afirmację większego dobra, uznanie większego dobra. 
 
Abp Filippo Santoro 
Oczywiście, zwycięskie było to, że kiedy Monique dołączyła do nas, powiedziała: «To 
współdzielenie [życia] jest czymś więcej niż wszystkie obszary, które mogłam wcześniej zająć», to 
znaczy, że jest to coś innego, jest miejsce, jest doświadczenie. 
 
Davide Prosperi 
Drugą grupę pytań opisuje ten fragment: «Patrząc na moje doświadczenie, stwierdzam z całą 
pewnością, że moje życie i życie tak wielu przyjaciół wokół mnie jest naznaczone i ukształtowane 
przez spotkanie z pewną ludzką rzeczywistością, wyjątkową i tajemniczą historią, ludzką 
rzeczywistością, „w której jest obecna tajemnica Chrystusa” (s. 86). Chciałbym zatem zapytać: co to 
znaczy „uświadomić sobie [...] jak wydarzyło się nam to spotkanie” (s. 87), tak, aby to doświadczenie  
przeczuwania Tajemnicy przerodziło się w bliskość z Chrystusem i przywiązanie do osoby Chrystusa, 
które spowodowało, że  Giussani powiedział: „do człowieka, Jezusa z Nazaretu, musimy mówić ‘Ty 
Chryste’” (s. 89), „właśnie po to, bym nauczył się rozumieć, że On jest krytycznym punktem 
wszystkiego, całego mojego życia [...] życiem mojego życia” (s. 87) 
 
Abp Filippo Santoro 
Jak uświadomić sobie, że doszło do spotkania? Pierwszy krok jest prosty i polega na przyjrzeniu się 
naszej historii. W tekście, na stronach 86 -87, ksiądz Giussani mówi: «musimy sobie uświadomić, ©
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jak wydarzyło się nam to spotkanie, uświadomić sobie, jak doszło do spotkania, które odbyliśmy, 
uświadomić sobie naszą historię. Mówi również: tak właśnie było w moim przypadku, zostałem 
„skierowany do towarzystwa, które wówczas i teraz bezpośrednio unaocznia mi tajemnicę Kościoła; 
a więc jest to wyłanianie się Ciała Chrystusa [skierowany: bez spotkania na mszy św. tego wieczoru 
Monique poszłaby innym kanałem, znalazła kanał, o którym nigdy by nie pomyślała, a jednak miało 
miejsce spotkanie]. To jest towarzystwo „powołaniowe”, to znaczy towarzystwo, które angażuje, bo 
rodzi doświadczenie i jest zrodzone z doświadczenia, przez które dotarł do nas charyzmat». Następnie 
cytuje św. Augustyna: «In manibus nostris sunt codices, in oculis nostris facta [w naszych rękach są 
księgi]», czyli Ewangelie, które trzeba przeczytać oraz ludzie, których można spotkać i naśladować. 
«Każdy doświadczył takiego faktu, który był znaczący, kogoś obecnego, kto wpłynął na całe życie: 
pozwolił jaśniej pojmować, odczuwać [...] To się nazywa wydarzenie». I to się powtarza, nie tylko w 
Copacabanie, ale także wtedy, gdy pojechałem do Petrópolis, gdy wróciłem do Taranto, ale także w 
teraźniejszości, w różnego rodzaju spotkaniach, które odbyłem jako biskup w Taranto. 
Następnie potrzebny jest pewien rodzaj zażyłości z tą historii, w której się znaleźliśmy, nie możemy 
traktować jej jak coś oczywistego. Istnieje potrzeba bliskości, która jest preferowana, preferencji, 
która jest uprzywilejowana. I tak właśnie jest. Stać się świadomym wydarzenia, to znaczy bliskości, 
która nas prowokuje, a wszystko w naszym życiu jest tak naprawdę wspaniałą okazją do 
uświadomienia sobie tego, co nam się przydarzyło, daru, który nam się przydarzył. 
Jak to się dzieje? To, jak to się stało z nami i jak to się dzieje dzisiaj, stawia nas z powrotem na 
właściwej drodze, na drodze, którą wskazuje nam Pan, ponieważ mamy wszystkie elementy, aby 
przejść przez to doświadczenie. Idźmy dalej. 
 
Davide Prosperi 
Kolejne pytanie jest następujące:  
«W rozdziale Chrystus wszystkim we wszystkich, w punktach 5 i 6, bardzo uderzył mnie fakt, że ksiądz 
Giussani, zarówno opisując relację Jezusa z Ojcem, jak i naszą relację z Jezusem i z innymi, używa 
w różnych momentach czasowników „rozpoznać” i „przyjąć”, odnosząc się do wzajemności 
właściwej dla przyjaźni. Tak wiele relacji, których doświadczam na co dzień, nie zawsze zawiera tę 
dynamikę wzajemnego rozpoznania i akceptacji, dlatego często stają się puste i formalne. 
Co dokładnie znaczy kochać przeznaczenie i że kiedy ja kocham przeznaczenie drugiej osoby, a ta 
druga osoba je rozpoznaje i akceptuje, to mamy do czynienia z przyjaźnią? A jeśli druga osoba nie 
uznaje, że pragnę [spełnienia się] jej przeznaczenia i nie akceptuje tego, czy to oznacza, że nie ma 
przyjaźni? Jednak, czy w ten sposób nie zamyka się drzwi do miłosierdzia w dynamice przyjaźni?». 
 
Abp Filippo Santoro 
Na stronie 84, ponownie na temat przyjaźni, tekst mówi: «(…) każda ludzka relacja albo jest 
przyjaźnią, albo jej nie ma, jest zubożona, kłamliwa». Ale czy nie jest przesadą stwierdzenie, że jeśli 
to nie jest przyjaźń, to jest to kłamstwo? Istnieje gradacja: w każdej relacji międzyludzkiej najpierw 
czegoś brakuje, potem jest ona niedoskonała, czegoś jej brakuje. Ale tutaj ksiądz Giussani dobrze to 
wyjaśnia; jeszcze na stronie 84, mając na myśli wzajemność, mówi: «(…) przyjęcie i ugoszczenie 
tego daru sprawia, że miłość, którą żywi i okazuje obdarowujący, staje się wzajemna: przyjęcie daru 
jest miłością, którą okazujemy temu, kto nas obdarował [...] przyjaźń jest wzajemnym 
obdarowywaniem, wzajemną miłością, ponieważ dla bytu stworzonego, takiego, jak człowiek, 
najdoskonalszą formą  miłości do Boga jest zgoda na to, że jest się stworzonym przez Niego, zgoda 
na to, że się jest, przyjęcie bytu, który nie jest mój własny: jest dany».  
Jest tu wielki aspekt przyjaźni, który polega na tym, że On przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, 
my jesteśmy pierwszymi, którzy są przyjmowani takimi, jakimi jesteśmy, On mówi do mnie 
«przyjacielu» takim, jakim jestem. Ale pomyśl (to jest coś, co zawsze mnie poruszało!): Jezus mówi 
«Przyjacielu» do Judasza, który ma Go zdradzić, a więc Jezus ma tendencję do kochania wszystkich, 
kocha nawet tych, którzy mają Go zdradzić. Oczywiście, nie ma tu żadnej odpowiedzi, nie ma 
wzajemności, ale to jest właśnie brak odpowiedzi na dar. Piotr, który Go zdradza, gdy Jezus mówi ©
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do niego: «Szymonie, synu Jana, czy Mnie miłujesz?» (mówi to do niego trzy razy), odpowiada: 
«Panie, Ty wiesz, że Cię kocham» (J 21, 15-17). To jest przyjaźń, to jest wzajemność w „tak”. Ale 
czy rozumiesz? Jeden z nich idzie, aby Go zdradzić, a On nazywa go «przyjacielem», po czym mówi: 
«Nazwałem was przyjaciółmi, już nie jesteście sługami, jesteście przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co 
wam przekazałem» (por. J 15, 15). A więc - uwaga! - Czynienie tego, co mówi nam Pan, nie jest 
moralizatorstwem, lecz moralnością. 
Wiele razy ludzie mówią: «Nie, jeśli muszę coś zrobić a tego nie „czuję”, to jest to moralizm». Ale 
czy my jesteśmy dziećmi, które podczas mszy św. mówią: «Nie chodzę na mszę św. w niedzielę, bo 
jej nie czuję»? Jest to zrozumiałe u nastolatka, u dziecka, ale jeśli jako dorosły mówisz: «Nie, to 
wymaga ode mnie poświęcenia, nie, bo muszę to „poczuć”»... Co musisz poczuć? Czy zamiast tego 
widzisz wielkość? Jest to oferta przyjaźni z Chrystusem, która zostaje ci dana w tym momencie, w 
najwyższym sakramentalnym geście Paschy Pana. Wtedy potrzebne jest ciało, wspólnota, która 
przypomina o Passze Pana, a wtedy czuje się, że odpowiada ona sercu. Serce jest stworzone po to, by 
znaleźć odpowiadającą mu odpowiedź, dlatego to właśnie wielkość odpowiedzi sprawia, że relacja 
jest pełna; miłość, która spełnia się we wzajemności, jest akceptacją bycia stworzonym, akceptacją 
bycia, akceptacją bycia, które nie jest moją własnością, ale jest dane.  
Doświadczenie przyjaźni jest więc pełnią relacji uczuciowej. I dalej Pan mówi (J 15, 12-17): «Już 
was nie nazywam sługami (…), ale przyjaciółmi», a następnie dodaje: «Nikt nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (…) Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was 
wybrałem» - i to właśnie przypominam wszystkim przyjaciołom, którzy przeżywają trudności w 
powołaniu: «Ale wy zostaliście wybrani», a więc wkracza tu wielka czułość i miłość. To wystarczy. 
 
Davide Prosperi 
Oto ostatnie pytanie: «Na Szkole Wspólnoty czytamy: „Stąd posłuszeństwo, które ocala porządek 
społeczny. Ale porządek społeczny ocala władza: ‘Każdy niech będzie poddany władzom, 
sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które 
są, zostały ustanowione przez Boga. […] rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego’; ‘Bądźcie 
poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana’” (s. 70). Rozumiem, że Bóg jest 
ostatecznym źródłem autorytetu, a nie czyjś własny autorytet. Rozumiem, że Bóg nie zsyła na 
człowieka zła, ale je dopuszcza; rozumiem, że przez zło objawia się miłosierdzie Tajemnicy. Ale jak, 
jako profesor historii, który jutro będzie musiał mówić o reżimie narodowosocjalistycznym i 
stalinizmie, mogę wyjaśnić całe zło, jakie obiektywnie przyniosły one ludzkości, a jednocześnie 
stwierdzić, że musimy podporządkować się ludzkim instytucjom, ponieważ „nie ma żadnej władzy 
poza Bożą”? Albo, coś jest jeszcze bardziej aktualnego: jak można powiedzieć, że Putin na Ukrainie, 
jako instytucja władzy, musi zostać uznany „z miłości do Pana”?». 
 
Abp Filippo Santoro 
To pytanie prowadzi nas z powrotem do aktualnych wydarzeń, ponieważ jak zawsze, Szkoła 
Wspólnoty nie jest bujaniem w obłokach, ale dotyczy codzienności, w tym także wojny. Spójrzmy, 
jak w tej sytuacji zachowuje się Papież, spójrzmy, co robi w tych dniach: czy wzywa nas do 
podporządkowania się ludzkim instytucjom? Nie. Do osądów ludzi poprawnie myślących? Nie. On 
osądza władze ludzkie, w każdej interwencji je osądza. Modli się i zachęca nas do modlitwy za 
ludzkie władze, aby nagięły się do woli Boga, który pragnie pokoju. Bóg pragnie, aby człowiek był 
szczęśliwy, dlatego chce, aby ludzie żyli w pokoju. Nie jest to więc rzecz drugorzędna... jeśli musisz 
mówić o nazizmie i komunizmie, musisz też wydać osąd, tak jak Papież wydaje go w sprawie wojny 
na Ukrainie: w sposób nie budzący wątpliwości, a im więcej czasu upływa, tym głośniej mówi. 
Ważne jest, abyśmy w tej sytuacji zachowali ten osąd: nie „ani z Ukrainą, ani z Putinem”, ale 
stanowisko takie jak Papieża, który przedkłada pokój nad wszystko inne. A w tym wszystkim pilność 
w negocjacjach, pilność [w rozpatrywaniu – przyp. tłum.] wszystkich dróg, a więc Papież, gdy jest 
to możliwe, mówi: «Jadę do Kijowa», gdy nie jest to możliwe, mówi: «Już tam nie jadę», jeśli zaś 
otwiera się droga wyjścia, idzie nią, czyli jest w rzeczywistości. ©
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W historii nie jesteśmy pozbawieni dramatu wyboru: musimy wybierać, musimy interweniować, tak 
jak trzeba interweniować w wyborach. Mamy wybory samorządowe w Taranto; wszystkie partie 
przyszły do biskupa (prawie wszystkie, krótko mówiąc!) i jedna osoba musi ich przyjąć – co ma 
zrobić? Jeden mówi: «Polecam dobro wspólne, najpierw życie, najpierw zdrowie». «Koniec z 
zanieczyszczeniem środowiska, zmieńmy kurs». A potem ratujmy miejsca pracy. A potem koniec z 
przesadnymi zwolnieniami itp. Ale człowiek interweniuje w rzeczywistość, nie stoi z boku i nie 
przygląda się, lecz interweniuje, oceniając, co umożliwia dobro osoby i dobro społeczeństwa. 
Zapytałem: «Ale czy ktoś z was martwi się o te tysiące młodych ludzi, którzy opuszczają Południe i 
wyjeżdżają na Północ, do Europy i tym podobne? Dlaczego nie stworzycie jakiegoś poważnego ITS-
u, instytutu kształcenia zawodowego?» itp. Krótko mówiąc, wchodzimy w rzeczywistość właśnie z 
punktu widzenia osądu , który jest tym, który Ojciec Święty wydaje przy każdej okazji i którego 
uczymy się w naszym towarzystwie, dzięki naszej przyjaźni. 
 
Davide Prosperi 
Jeśli mogę, chciałbym dodać bardzo małą uwagę. To podkreślenie Giussaniego dotyczy w istocie 
ludzkiej struktury każdego z nas. Bo czym innym jest pojmowanie siebie jako autorytetu dla samego 
siebie, a czym innym jest pojmowanie siebie jako zależnego od Boga, a więc także od okoliczności, 
w których Bóg nas stawia. Dlatego w każdej sytuacji, szanując każdą okoliczność, możemy żyć w 
pełni - jak powiedział abp Filippo - rzeczywistością, która jest nam dana, gdzie kryterium oceny nie 
jest koniecznie podyktowane tym, co mówi szef, ale zgodnością między daną okolicznością a moim 
sercem, czyli przeznaczeniem. Każdy z nas ma możliwość rozpoznania na drodze życia, że idąc za 
kimś, pomaga nam się coraz bardziej zagłębiać w siebie. Uważam bowiem, że w tym przypadku gra 
toczy się nie tyle o to, czy władza jest dobra czy zła; wszyscy to rozumiemy, gdy słyszymy o Stalinie. 
Problem polega nie tyle na tym, co na uznaniu siebie za osobę zależną lub na uznaniu siebie za osobę 
samotną. 
Ostatnie pytanie, które wyłoniło się z lektury Szkoły Wspólnoty, dotyczy tematu miłosierdzia: «Co 
to znaczy, że Tajemnica jako miłosierdzie pozostaje ostatnim słowem w sprawie wojny, lub choroby 
moich rodziców?». 
 
Abp Filippo Santoro 
Zakończmy tym pytaniem o miłosierdzie. Miłosierdzie pozostaje ostatnim słowem, jak powiedział 
ksiądz Giussani podczas spotkania ruchów z Janem Pawłem II w 1998 roku. Dotykamy tu samego 
serca tajemnicy rzeczywistości. W tajemnicy rzeczywistości jest to miłosierdzie wewnątrz, na dnie. 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, wróciłem do faktu, który Giuss kilkakrotnie wspomina. 
Opowiadany epizod to historia matki, która spotyka księdza Giussaniego w konfesjonale i mówi mu: 
«Mój mąż zmarł dwa lata temu. Miałam dwóch synów. Jeden oszalał z powodu śmierci ojca i ten 
szalony, zabił swojego brata [pomyślcie, cóż za dramat!] Obecnie przebywa w zakładzie karnym w 
Bolonii. I tak nagle zostałam sama». Kościół miał surowy wystrój, ale za ołtarzem stał duży 
krucyfiks; i Giuss, po chwili milczenia (bo cóż można powiedzieć w takiej sytuacji?), powiedział do 
niej: «Słuchaj, [...] teraz wstań, usiądź tam, popatrz na ten krucyfiks: jeśli masz coś do powiedzenia, 
powiedz Mu to». Kobieta nie odchodzi, a on [...] w pewnym momencie słyszy ją mówiącą: „Ma 
Ksiądz  rację” (L. Giussani cytowany w A. Savorana, Vita di don Giussani, Bur, Mediolan 2014, s. 
138). Oto ona: obecność jest imieniem miłosierdzia, które wprowadza szczelinę nowego światła w 
głęboką ciemność, a jest nią obecność krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. Ale pomyśl o 
przyjaciołach, których straciliśmy przez Covida! Ilu musiałem pożegnać nawet bez odprawiania mszy 
św., witając karawan przy drzwiach kościoła wśród płaczu żony, dzieci, przyjaciół! Naprawdę serce 
pęka! I tam człowiek powierza się tajemnicy rzeczywistości. „Któż nas odłączy od miłości 
Chrystusowej?”. Ale wypowiada się to w tym płaczu, a serce jest właśnie tam. Czy rozumiesz? Gdyby 
nie było tam Pana, byłaby to całkowita pustka. 
Ale potem przyszedł mi na myśl inny, łagodniejszy przykład z biografii Ojca Pio. Ojciec Pio podaje 
przykład kobiety, matki, która tka gobelin na krośnie, dziecko znajduje się u jej stóp, pyta ją, dlaczego ©
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tak wiele wysiłku wymagało tak brzydkie dzieło [ponieważ dziecko poniżej widzi wszystkie 
splecione nici]. Dziecko widziało tylko morze nici, splotów, osnów i wątków, co było wielkim 
galimatiasem. Wtedy matka wzięła dziecko na ręce, pokazała mu dzieło z góry, w pozycji pionowej, 
a nie do góry nogami, jak widziało je dziecko, już nie do góry nogami i wszystko pomieszane, i oto 
wątek jest połączony, tworząc wspaniałe dzieło. Chrystus powierzył się Ojcu i my również 
powierzamy się Jemu i jesteśmy z Nim. Rozumiesz? Tak właśnie jest: jesteśmy jak to dziecko, które 
widzi szlak, ale ktoś bierze nas w ramiona (jak matka) i trzyma, i każe nam się pożegnać, nawet z 
tymi przyjaciółmi, którzy zostawiają nas z krwawiącym sercem, ale nie bez nadziei; to znaczy, że 
jesteśmy naprawdę pociągnięci i objęci. I tak samo jak z nami, jest również z naszymi 
chrześcijańskimi przyjaciółmi z Nigerii: to jest naprawdę ogromny ból i cierpienie! To jest to samo, 
to samo. Prasa o tym nie mówiła, mówiła o tym tylko pierwszego dnia, a potem to zignorowała, ale 
tak to już jest. Tak często widzimy, że osnowa i wątek są pomieszane: «le jak? Ale co się stało? 
Wszystko jest niezrozumiałe». A potem zdajemy się na Pana, na Jego historyczną obecność, na drogę, 
którą podążamy w życiu Kościoła, w życiu charyzmatu, właśnie tam, gdzie Chrystus stał się obecny. 
I dlatego Tajemnica, ontologia, podtrzymuje nas i zbawia. 
Bardzo chciałem zakończyć czytając tekst, również autorstwa Giussa, który mówi o przyczynach 
wszystkiego, co zrobił: Beyond the Wall of Dreams (Za ścianą marzeń), tekst z 1991 roku o tym, 
gdzie narodziła się cała jego praca; wyjaśnia to młodym w następujący sposób: „Początkiem 
wszystkiego, co powstało [...], jest pragnienie, aby ludzie zrozumieli [...], do czego stworzone jest 
serce; aby ludzie nieco lepiej zrozumieli przeznaczenie, do którego zostali stworzeni [poranna 
niespodzianka to świadomość, że wstaję z myślą o dobrym przeznaczeniu]; aby ludzie zrozumieli 
[...], że życie jest zadaniem”. Nie jesteśmy stworzeni sami z siebie, ontologia: nie jesteśmy stworzeni 
sami z siebie. Nie jesteśmy stworzeni przez samych siebie. [...] Żądania, które wdzierają się w naszą 
osobowość, nie są naszą zasługą. [...] Oczekiwanie szczęścia w życiu - mówi ksiądz Giussani - jest 
marzeniem. Ideałem jest życie zmierzające ku szczęściu. [...] Ideał natomiast wskazuje kierunek, 
którego nie wyznaczamy [serce podąża za tym, co mu odpowiada, odpowiada przeznaczeniu]. [...] 
Dążąc w tym kierunku, nawet z wysiłkiem [powiedzieliśmy to dzisiaj: z poświęceniem, z wysiłkiem], 
nawet idąc pod prąd [...], ideał, w miarę upływu czasu, urzeczywistnia się. Urzeczywistnia się w inny 
sposób, niż to sobie wyobrażamy; zawsze inaczej, zawsze prawdziwiej; [cóż za wspaniała rzecz! W 
wieku pięćdziesięciu lat nie jest tak samo, jak w wieku dwudziestu czterech lat, i tak dalej...]. [...] 
Pełnia szczęścia nie jest rzeczywistością ujawniającą się w teraźniejszości. To jest wielka obietnica 
przyszłości, to jest Przeznaczenie. Jednakże szczęściem w życiu nazywamy doświadczenie 
rzeczywistości o tyle, o ile jest ono zgodne, o ile jest stworzone dla przeznaczenia, o ile sprawia, że 
ku niemu zmierzamy [...]. To przeznaczenie ma swoje imię w historii: nazywa się Jezus Chrystus. 
Powołanie jest więc przyjęciem wszystkich okoliczności, bycie posłusznym, przylgnięciem do tego, 
czego chce od ciebie Chrystus” (L. Giussani, Oltre il muro dei sogni, w: Id., Realtà e giovinezza. La 
sfida, Rizzoli, Mediolan 2018, s. 57-77). 
Krótko mówiąc, jesteśmy w podróży - razem, nie sami - która prowadzi nas do pełni, ponieważ On 
wyszedł nam naprzeciw: Bóg we wszystkim (jak nam powiedziano) przez Jezusa Chrystusa, który 
jest wszystkim we wszystkich. 
Dziękuję. 
 
Davide Prosperi 
Dziękuję arcybiskupowi Filippo. 
 
Praca na Szkole Wspólnoty. Zgodnie z zapowiedzią w czasie Rekolekcji Bractwa, tego lata, aż do 
września będziemy pracować nad tekstem Rekolekcji: Chrystus, Życiem życia. Książeczkę z 
zaproponowanymi przez o. Mauro-Giuseppe Leporiego refleksjami wraz z assembleą można znaleźć 
w czerwcowym Tracce oraz na stronie internetowej CL w formacie pdf i ePub. Obecnie broszura jest 
dostępna w języku włoskim; tłumaczenia na inne języki będą publikowane w miarę ich dostępności. 
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W pracy nad Rekolekcjami nie zapominamy o tekście Oddać życie za dzieło Kogoś Innego, nad 
którym pracowaliśmy w tym roku. 
We wrześniu podamy nowe wskazówki dotyczące pracy Szkoły Wspólnoty na kolejne miesiące oraz 
innych momentów [realizowanych za pomocą] połączenia wideo. 
 
Wystawa z okazji stulecia urodzin księdza Giussaniego. Już wkrótce będzie dostępna wystawa 
cyfrowa stworzona z okazji setnej rocznicy urodzin ks. Giussaniego, zaprezentowana podczas 
Rekolekcji Bractwa. 
Zapraszam wszystkich do odwiedzenia wystawy i skorzystania z bogactwa licznych materiałów 
audio i wideo, które się na niej znajdują. Pozwólmy, by nas one uderzyły, zaczynając od szczerej 
prośby o możliwość odkrycia przede wszystkim dla siebie, kim jest ksiądz Giussani. Zwiedzając ją, 
bądźmy wolni i kreatywni w myśleniu o tym, jak zaproponować jej treść naszym przyjaciołom, 
krewnym, kolegom, czy to poprzez osobiste rozpowszechnienie linku do wystawy, czy też poprzez 
zastanowienie się nad momentami spotkania, w których możemy przedstawić treść wystawy.  
 
Wakacje we wspólnocie. Jak wiemy, tego lata będzie można wreszcie z większą swobodą 
proponować wakacje wspólnotowe, zważywszy na złagodzenie ograniczeń covidowych. 
Zastanawiając się nad tym, na pogłębieniu jakich treści nam najbardziej zależy, podczas momentów 
wspólnych, które będziemy przeżywać w najbliższych miesiącach, wraz z innymi przyjaciółmi 
odpowiedzialnymi pomyśleliśmy o zaproponowaniu wszystkim „tytułu”, który mógłby posłużyć jako 
trop dla propozycji, które będziemy przedstawiać podczas różnych form spędzania wakacji: „Mistrz 
jest tutaj i woła cię” (J 11, 28). Wyrażenie to przywołuje prowokację, jaką ojciec Mauro rzucił nam 
podczas Rekolekcji Bractwa w odniesieniu do drogi Marty, i sugeruje, że również wakacje mogą być 
weryfikacją tego „podjęcia osobistej odpowiedzialności za charyzmat”, do którego zostaliśmy 
wezwani przez Kościół.  
 
Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować księdzu arcybiskupowi Santoro za jego dyspozycyjność i za 
cenną pomoc, jakiej nam udzielił w tych miesiącach podczas pracy na Szkołach Wspólnoty. 
Dziękuję! 
 
Abp Filippo Santoro 
Dziękuję, dziękuję! Przygotowanie tej [Szkoły Wspólnoty] to dla mnie przede wszystkim dużo 
dodatkowej pracy, dlatego cieszę się z tego zadania, które mi powierzono. 
Odmówmy naszą inwokację, aby dobrze przeżyć tę chwilę - Gloria. 
 

Gloria 
Veni, Sancte Spiritus 

 
Dziękuję i życzę miłego wieczoru. 
 
Davide Prosperi 
I życzę udanych wakacji! 
 
Abp Filippo Santoro 
Życzymy udanych wakacji! 
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