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SENS GESTU CHARYTATYWNEGO
Komunia i Wyzwolenie

CEL
I.
Potrzeba zainteresowania si drugimi wynika przede wszystkim z naszej natury.
Kiedy prze ywamy co pi knego, czujemy si przynagleni do zakomunikowania tego innym. Kiedy widzimy
ludzi yj cych w gorszych ni my warunkach, czujemy potrzeb udzielenia im pomocy. Ta potrzeba jest tak pierwotna, tak naturalna, e jest w nas zanim j sobie u wiadomimy, s usznie wi c nazywamy j prawem istnienia.
Podejmujemy gest charytatywny, eby zaspokoi t potrzeb .
II.
Im bardziej prze ywamy t potrzeb i t powinno , tym bardziej realizujemy samych siebie; W a nie dzi ki
komunikowaniu czego innym naszym udzia em staje si do wiadczenie spe nienia siebie. A jest to prawdziwe do
tego stopnia, e wtedy, gdy nie udaje si nam dawa , czujemy si pomniejszeni.
To w a nie zainteresowanie si innymi, komunikowanie siebie innym umo liwia nam spe nianie najwy szego,
co wi cej jedynego obowi zku ycia, którym jest zrealizowanie siebie, spe nienie siebie.
Podejmujemy gest charytatywny, eby uczy si spe niania tego obowi zku.
III.
Chrystus jednak pozwoli nam zrozumie g boki motyw tego wszystkiego, ods aniaj c nam ostateczne prawo
bytu i ycia: mi o (caritas). Najwy szym prawem naszego bytu jest wspó dzielenie bytu innych, jest dzielenie
si sob z innymi.
Tylko Jezus Chrystus mówi nam to wszystko, poniewa On wie czym jest ka da rzecz, czym jest Bóg, z którego
si rodzimy, czym jest Byt.
Mog sobie uzmys owi ca e znaczenie s owa „mi o ” (caritas), kiedy pomy l o tym, e Syn Bo y, który nas
kocha, nie zaoferowa nam swojego bogactwa – a móg to zrobi – zmieniaj c radykalnie nasze po o enie, lecz sta
si ubogi jak my, „wspó dzieli ” nasz nico .
Podejmujemy gest charytatywny eby uczy si y tak jak Chrystus.

KONSEKWENCJE
I.
Mi o (caritas) jest prawem bytu i uprzedza wszelk sympati i wzruszenie. Robienie czego dla innych ma
wi c warto samo w sobie i mo e by pozbawione entuzjazmu. Równie dobrze mog oby zabrakn jakiegokol 1

wiek tak zwanego „konkretnego” efektu – dla nas jedyn postaw „konkretn ” jest bycie uwa nym na drugiego,
branie powa nie pod uwag drugiej osoby, czyli mi o .
Ca a reszta mo e nast pi jako konsekwencja: podobnie Jezus pó niej czyni cuda i nakarmi ludzi.
Musimy zwróci uwag na dwa punkty wyj cia, które nie s dla nas jasne w naszym otwieraniu si na innych:
1. Odpowiadanie na potrzeby innych.
Jest to jeszcze niewystarczaj cy punkt wyj cia! O jak potrzeb innych chodzi?
Ta zasada jest dwuznaczna, zale y od tego, co uwa amy za potrzeb innych; a gdyby to, co ja oferuj , nie by o
wcale tym, czego inni naprawd potrzebuj ? Ja nie wiem, nie jestem w stanie okre li , nie posiadam tego, czego
oni naprawd potrzebuj . Jest to miara, której ja nie posiadam: jest to miara, która jest w Bogu. Dlatego wszelkiego rodzaju „prawa” i „sprawiedliwo ci” mog zgnie jedyny prawdziwie istniej cy konkret (je eli zapomnia yby
o nim lub chcia yby go zast pi ) – osob i mi o do osoby.
2. Przyja
Równie postawienie w punkcie wyj cia na przyja , z ca dwuznaczno ci , jaka mo e z tego wynikn , jest
czym niewystarczaj cym.
Przyja jest odpowiednio ci , któr mo na znale lub nie, wydarzeniem nieistotnym dla naszego dzisiejszego dzia ania, aczkolwiek istotnym dla naszego ostatecznego przeznaczenia.
II.
Dobrowolne pój cie do innych, wspó dzielenie cz ci ich ycia i dzielenie si cz ci naszego ycia, umo liwia
nam odkrycie czego wspania ego i tajemniczego (ma si rozumie , w dzia aniu!).
Chodzi o odkrycie faktu, i w a nie dlatego, e ich kochamy, to nie my czynimy ich szcz liwymi; i e nawet najdoskonalsze spo ecze stwo, nawet najm drzejszy organizm spo eczny o najlepszym ustawodawstwie, nawet najwi ksze bogactwo, doskona e zdrowie, najczystsza pi kno czy najbardziej rozwini ta cywilizacja nie b d nigdy
w stanie uczyni ich szcz liwymi.
Tylko Kto Inny mo e ich usatysfakcjonowa . Kto jest racj wszystkiego? Kto wszystko stworzy ? Bóg.
Wówczas Jezus nie jest dla mnie tylko tym, kto g osi mi najprawdziwsze s owo, kto wyja nia mi prawo rz dz ce moj rzeczywisto ci , nie jest tylko wiat em dla mojego umys u: odkrywam, e Chrystus jest sensem mojego ycia.
Przepi kne jest wiadectwo kogo , kto do wiadczy tej warto ci: „Ja podejmuj nadal gest charytatywny po niewa ca e moje i ich cierpienia maj sens”.
Je eli pok ada si nadziej w Chrystusie, wszystko ma sens. Tym sensem jest w a nie Chrystus.
Ostatecznie odkrywam to w rodowisku, w którym podejmuj gest charytatywny, w a nie poprzez kra cow
bezradno mojej mi o ci: jest to do wiadczenie, w którym rozum zag bia si w m dro , w prawdziw kultur .
III.
Chrystus jednak jest obecny teraz: nie „by ”, nie „urodzi si ” kiedy , lecz „jest”, „rodzi si ” dzisiaj: to Ko ció .
Ko ció jest Chrystusem obecnym teraz, tak jak On chcia .
I Ko ció jest wspólnot nas wszystkich, w a nie nas, ubogich i przywi zanych do Niego.
Dlatego podtrzymuje nas nadzieja; Bóg sam jest w ród nas, jest obecny w ród nas.
Kto z nas powiedzia podczas dyskusji: „Ja dalej podejmuj ..., poniewa wy jeste cie”. To prawda – w a nie
sens naszego bycia razem, sens wspólnoty ko cielnej, pozwala nam dzisiaj trwa dalej w ród niepe nosprawnych,
w domach starców, z ka dym, kto jest w potrzebie, a jutro w zak adzie pracy, w miastach, w Europie, w wiecie
który jest tak wielki i czeka na Niego.
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WSKAZANIA
Trzeba ci gle odnosi si do Ruchu, w przeciwnym razie wi ksze jest niebezpiecze stwo zaniechania poszukiwa g bokiej idei, która nas podtrzymuje w tym dzia aniu na rzecz innych; wi ksze jest niebezpiecze stwo zniech cenia, zm czenia lub niewierno ci.
Wierno w ci g ym poleganiu na wskazówkach Ruchu i na jego odpowiedzialnych jest pierwsz zas ug i przyniesie swój owoc.
Comunione e Liberazione daje w tej sprawie trzy wytyczne:
1. Wiedzie dlaczego.
Dopóki nie b dziemy wiedzieli dobrze, w sposób prosty i jasny, jaki jest ostateczny powód, cel naszego dzia ania,
dopóty nie b dzie mo na by spokojnym. Naszym celem jest odkrywanie sensu, idei; wy cznie dzi ki niej b dziemy w stanie pozosta wierni, kiedy ju nie b dziemy pe ni zapa u lub gdyby si to nam ju przesta o podoba .
Trzeba b dzie wi c na naszych spotkaniach w grupach rozmawia z odpowiedzialnymi za wspólnot , z osobami najbardziej dojrza ymi i ywymi. Przede wszystkim trzeba b dzie od czasu do czasu zweryfikowa siebie po przez kontakty z „centrum”.
2. Czyni eby zrozumie .
Aby zrozumie nie wystarczy wiedzie , nale y czyni z t odwag wolno ci, która polega na przylgni ciu do
bytu widzialnego, czyli do prawdy.
Skoro prawem istnienia jest dzielenie si samym sob , powinni my zatem wspó dzieli wszystko, ka d chwil .
Na tym polega najwy sza dojrza o , której na imi cz owiecze stwo lub wi to . W wychowywaniu si do tego
idea u przymus okoliczno ci („obowi zek” w zwyczajnym tego s owa znaczeniu) jest o wiele mniej skuteczny.
W a nie ten mój „ma y” czas wolny mnie wychowuje; tym, co stanowi dok adn miar mojej otwarto ci ku
innym jest wykorzystanie tego czasu, który jest tylko moim czasem, kiedy mog robi „to na co mam ochot ”.
W ten sposób kszta tujemy w sobie mentalno , czyli sposób prawie instynktownego pojmowania ycia jako
wspó -dzielenia.
Mój „ma y czas wolny” zbawia ca reszt . I powoli, stopniowo, podejmuj c gest charytatywny zaczynam lepiej rozumie koleg z awy szkolnej, ojca, mam , koleg z pracy.
Zw aszcza m ody wiek jest tym jedynym momentem, w którym na ogó atwiej mo emy przyswoi sobie t
mentalno . Jedynie kiedy zaczniemy robi , darowa troch wolnego czasu, jako pe ny gest wolno ci, mi o (caritas) chrze cija ska stanie si mentalno ci , przekonaniem, sta ym wymiarem ycia.
Nale y zauwa y , e nas nie interesuje wielo dzia a , ilo po wi conego wolnego czasu. Nam chodzi o to,
aby w naszym yciu i w naszej wiadomo ci zwyci a a zasada wspó dzielenia poprzez chocia by jaki gest, nawet
najmniejszy, byle by by systematycznie planowany i realizowany. Wystarczy oby, na pocz tku, nawet raz w miesi cu. Ale równie w sprawie cz stotliwo ci gestu dobrze jest skonsultowa si we wspólnocie z tymi, którzy mog
nam dobrze radzi .
3. Porz dek
Powinni my anga owa nasz czas wolny (najg biej jak to jest mo liwe). S dwa ograniczenia, które porz dkuj
t genialn ide wolnego czasu:
a) Nie zaniedbywa nauki (lub pracy).
b) Nie zak óca spokoju w rodzinie.
Równie i w tej sprawie osobisty dialog z autorytetem w rodzinie i z autorytetem ruchu pomo e ci znale kry terium dla okre lenia przestrzeni twojego czasu wolnego.
t .: ks. Joachim Waloszek
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