
 1 

 
 
 

���������	
����������
 

�	����������	����������
�����������������������

�
Mi�dzynarodowe Spotkanie Odpowiedzialnych 

Comunione e Liberazione 
La Thuile 17- 21 sierpnia 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Wtorek wieczór 
17 VIII 2004 
 
 
WPROWADZENIE 
______________________ 
 
Julián Carrón 
 
 
 „Nieprzyjacielem Chrystusa jest człowiek jako miara wszystkich rzeczy”1, 
powiedział niedawno ks. Giussani, albowiem „ja” ka�dego z nas odznacza si� 
pojemno�ci� [ogromem, gł�bi�] pragnienia, pragnienia czego� niemo�liwego, 
pragnienia niesko�czono�ci; kiedy wi�c „ja” redukuje owo pragnienie do czego�, co 
jest w stanie zrobi�, zaczyna redukowa� mo�liwo�� Chrystusa. 
 My, którzy przybyli�my tu z wielu ró�nych Pa�stw, nieraz tak odległych, nie 
mo�emy nie rozpocz�� od tego pragnienia, które zbiega si� [uto�samia si�] z naszym 
sercem, lecz dobrze wiemy, i� my wszyscy ulegamy owej mierze. Któ� z nas mo�e 
powiedzie�, i� jest tutaj z cał� gł�bi� pragnienia, b�d�c to�samym z samym sob�? 

I to jest wła�nie racja, dla której musimy błaga�. Był tego w pełni �wiadomy 
�w. Paweł, kiedy mówił „Gdy bowiem nie umiemy si� modli� tak, jak trzeba, sam 
Duch przyczynia si� za nami w błaganiach, których nie mo�na wyrazi� słowami” 
(Rz 8, 26)2. 

Pro�my wi�c Ducha �wi�tego o pomoc. 
 
Przyb�d� Duchu �wi�ty 
 
Zacz�li�my przygl�da� si� na Szkole wspólnoty drodze, jak� przeszła ludzko�� 

w minionych wiekach, a co jest kontekstem, w jakim teraz my jeste�my powołani, by 
prze�ywa� nasz� wiar�. Odk�d zacz�łem j� czyta� wywarło na mnie wra�enie to, gdzie 
- według ks. Giussaniego - tkwi �ródło sytuacji, jak� obecnie prze�ywamy i której 
liczne znaki odnajdujemy. 

Powiada on, i� pocz�tek tej historii, tego, co nazywa „osłabieniem organicznej 
mentalno�ci w tym, co si� tyczy problemu religijnego [tzn. problemu ludzkiego]” 
bierze si� z owej „stałej mo�liwo�ci duszy ludzkiej, w owej smutnej mo�liwo�ci braku 
autentycznego zaanga�owania, braku zainteresowania i zaciekawienia cało�ciow� 
rzeczywisto�ci�”3.  

Nikt z nas nie powiedziałby czego� podobnego, i� pocz�tkiem [�ródłem] tego, 
czemu obecnie biernie ulegamy, wielu naszych trudno�ci w codziennym �yciu jest 
„owa smutna mo�liwo��”, która tkwi w nas, powoduj�c uleganie brakowi 
zaanga�owania z cało�ciow� rzeczywisto�ci�. Opisuje j� bardzo dobrze Hannah 
Arendt: „Człowiek współczesny - w ka�dym b�d� razie - nie osi�gnie tego �wiata, 

                                                 
1 L. Giussani, Che cosa seguire ancora?, “Tracce”, luglio/agosto 2004, s. 1 [Za czym dalej i��?, “�lady”, 
lipiec/sierpie� 2004, s. 1].  
2 Rz 8, 26. 
3 L. Giussani, Dlaczego Ko�ciół?, Pallottinum, Pozna� 2004, s. 54.  
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kiedy zagubi inny �wiat, wieczno��. I nawet �ycie nie b�dzie mu w tym sprzyja�: on 
ukierunkował si� na samego siebie, przez introspekcj� zwrócony na zamkni�te 
wn�trze, gdzie przede wszystkim mógł do�wiadcza� pustych procesów my�lowych, 
jego rozgrywki z samym sob�”. A potem ko�czy: „Jest to w pełni zrozumiałe, i� wiek 
nowo�ytny, który rozpoczyna si� tak wyj�tkowym i obiecuj�cym wzrostem 
aktywno�ci ludzkiej, ko�czy si� najbardziej �mierteln� i steryln� bierno�ci�, jak� 
ludzka historia miała kiedykolwiek do czynienia”4. 

To wszystko, co rozpocz�ło si� jako gwałtowna [szalona] aktywno��, sko�czyło 
si� jałow� [bezpłodn�] bierno�ci�, jak� my po wielokro� prze�ywamy [jakiej 
wielokrotnie do�wiadczamy]. Ów brak zaanga�owania wobec rzeczywisto�ci, krok po 
kroku, powoduje, i� stajemy si� wyjałowieni, bierni, niczym nie zainteresowani, 
i wobec takiej sytuacji ks. Giussani po raz kolejny reaguje bardzo ostr� uwag�, kiedy 
zaznacza, i� nasz� pokus� jest zrzucanie odpowiedzialno�ci na okoliczno�ci. 
A tymczasem: „�aden wynik ludzkiego działania nie mo�e by� wyczerpuj�co 
wyja�niony okoliczno�ciami zewn�trznymi, poniewa� wolno�� człowieka [twoja 
i moja], nawet osłabiona, pozostaje niezatartym znakiem [znamieniem] stworzenia 
Bo�ego”5. „To w tajnych pokładach [zakamarkach] �wiadomo�ci, poprzez mroczn� 
dialektyk� ideałów i uczu�, wypracowuje si� przeznaczenie �wiata”; to wła�nie tam, 
w zakamarkach serca ka�dego, toczy si� owa walka, poniewa� nawet je�li nasza 
wolno�� jest osłabiona, pozostaje niezatartym znakiem, dlatego pozostaje wolna: 
wolno�� osłabiona, lecz przecie� pozostaje wolno�ci�.  

Czym� niesamowitym jest takie mocne potwierdzenie „ja”, osoby ludzkiej, do 
tego stopnia, i� ks. Giussani nigdy, przenigdy nie godzi si� na redukcj� osoby do 
jakiego� trybiku mechanizmu okoliczno�ci, a zatem cała aktywno�� „ja”, samego ja, 
jest ci�gle bezpo�redni� relacj� [wi�zi�] z Tajemnic�, ma ci�gle t� mo�liwo�� 
powiedzenia „tak” albo powiedzenia „nie”, braku albo wła�nie zaanga�owania 
w Tajemnic�, w całokształt rzeczywisto�ci.  

To za� nie jest jaka� drugorz�dna sprawa: powtarza nam to ks. Giussani od 
pocz�tku naszego ruchu. Mówi w dziesi�tym rozdziale Zmysłu religijnego: ”Jaka jest 
zatem formuła drogi ku ostatecznemu znaczeniu rzeczywisto�ci? – 	y� 
rzeczywisto�ci�. [...] Jedynym warunkiem, aby zawsze i prawdziwie by� człowiekiem 
religijnym, tzn. ludzkim, jest intensywne prze�ywanie rzeczywisto�ci”6. 

A to wida� w wielu relacjach, jakie nadesłali�cie: z jednej strony katastrofa 
antropologiczna, jak� postrzegamy wokół nas, z drugiej za�, wychowawcza warto�� 
przynale�no�ci do naszego ruchu, którego systematycznym i zarazem najwa�niejszym 
punktem jest Szkoła wspólnoty; równocze�nie wida�, jak wła�nie bez pracy 
proponowanej przez Szkoł� wspólnoty rodz� si� wła�nie problemy z powodu braku 
zaanga�owania cało�ciowego, albowiem potrzebne jest „ja”, potrzebni jeste�my ty i ja, 
potrzebna jest wolno��. Tak�e, by rozpocz�� ten gest potrzebne jest nasze „ja”: nikt 
w tych dniach nie mo�e nas zast�pi� bycia sob�. St�d te� rozpocz�li�my od błagania, 
by�my mogli tu by� w pełni, z całym naszym „ja”, bez tego bowiem, trwaj�c 
w bierno�ci, b�d�c bez własnego „ja”, niczego nie mo�na dokona�. Chrystus mo�e 

                                                 
4 H. Arendt, Vita attiva [	ycie aktywne], Bompiani 1997, ss. 239-240. 
5 L. Giussani, Dlaczego Ko�ciół, dz. cyt., s. 54. 
6 Ten�e, Zmysł religijny, Pallottinum, Pozna� 2000, s. 173. 
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uczyni� wszystko, lecz nawet, by mógł sprawi� ci prezent, potrzebne jest to, by� ty 
zechciał go przyj��. 

St�d te� jest czym� niesamowitym zobaczy�, w jaki sposób w Avvenimento di 
libertá [Wydarzenie wolno�ci] ks. Giussani opisuje przeciwie�stwo owego braku 
zaanga�owania w rzeczywisto��: „Prze�ywam swoje �ycie nie poddaj�c si� biernie 
[nie ulegaj�c] neutralno�ci ka�dej chwili, ale obejmuj�c ka�d� chwil�, dzi�ki 
porywowi pełni [całokształtu], która jest proroctwem [zapowiedzi�] szcz��cia. Ten 
poryw [impet] pełni jest proroctwem szcz��cia, który jest ide� pi�kna, który jest 
etyczn� wol� dobra, który jest krokiem ku całkowitemu spełnieniu si�, krokiem ku 
całkowitej realizacji, ka�dym krokiem ku całkowitemu spełnieniu si�”7, tzn. z „ja”, 
z całym pragnieniem dobra, z całym pragnieniem pi�kna, z całym oczekiwaniem 
serca, które wygl�da spełnienia, które staje wobec rzeczywisto�ci, oczekuj�c 
spełnienia. I to jest to, co nas interesuje, to jest dla nas po�yteczne, w przeciwnym 
razie zarówno tutaj, a nade wszystko w normalnym �yciu, wskutek pozytywizmu, jaki 
dominuje w mentalno�ci współczesnego człowieka i który wyklucza owo otwarcie si� 
na Tajemnic�, owo otwarcie na pełni�, owo zaanga�owanie cało�ciowe, �ycie jest 
stłamszone. 

Jeste�my tutaj, podj�li�my trud przebycia wielu kilometrów, ponosz�c wiele 
ofiar, poniewa� oczekujemy tego. Pomagajmy sobie nawzajem, wspierajmy si� w tym 
porywie całokształtu, bez tego bowiem nie jest mo�liwe, aby w tych dniach cokolwiek 
si� wydarzyło. 

Ten poryw cało�ciowy, który przejawia si� w najpełniejszy jako modlitwa, jako 
błaganie, nast�pnie konkretyzuje si� w postaci gestu, w tym, jak my go prze�ywamy: 
w jaki sposób przyjmujemy to, co jest nam proponowane, praca, jaka zostaje nam 
zaproponowana; milczenie, z jakim przyjmujemy to, co zostało nam powiedziane; 
uczestnictwo w ge�cie zgodnie ze wskazaniami, jakie s� nam podawane; uwaga wobec 
ogłosze�: wszystko to składa si� na ów impet [poryw] cało�ci, który jest konieczny, by 
prze�ywa� wspólnie ten gest. 

Je�li w taki sposób rozpoczniemy, to rzucam wam wszystkim wyzwanie, i� 
zobaczymy to, co Pan czyni na naszych oczach. Poniewa� je�li my przyjmujemy tak� 
postaw�, je�li trwamy w oczekiwaniu, to nie ma w nas owej „miary”, o której mówił 
ks. Giussani. Pan za� uobecnia si� w taki sposób, �e my wszyscy, na koniec, 
doznajemy wzruszenia. 

Pomagajmy sobie w tym, aby nasze bycie razem było udziałem, pocz�tkiem 
owego spełnienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 L. Giussani, Avvenimento di libertá [Wydarzenie wolno�ci], Marietti 2002, s. 144. 
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�roda rano 
18 VIII 2004 
 
 
 
LEKCJA 
____________ 
 
Julián Carrón 
 
 
 
 
 
 
 „Zwyci�stwem Chrystusa jest lud chrze�cija�ski”. To jest tre�� naszego 
tegorocznego spotkania. Jeste�my powołani, aby zobaczy� to zwyci�stwo w �ci�le 
okre�lonym kontek�cie, który mo�na by syntetycznie uj�� nast�puj�cym zdaniem 
Nietzschego: „Nie ma ju� faktów, istniej� tylko interpretacje”. Zdanie to lapidarnie 
ujmuje sytuacj� zamieszania, w jakiej niekiedy si� znajdujemy. 
 „Prawdopodobnie [Przypuszczalnie] najbardziej zaskakuj�cym i niepokoj�cym 
aspektem ucieczki od rzeczywisto�ci” – powiada Hannah Arendt – „jest 
przyzwyczajenie, by traktowa� fakty jak gdyby były one czystymi opiniami. I tak 
mo�na zmieni� [przekształci�] wszystkie fakty a wszelkie kłamstwa uzna� za 
prawd�... To, z czym si� zderzamy, to nie tyle indoktrynacja, ile niezdolno�� b�d� brak 
gotowo�ci [niech��], by rozró�ni� mi�dzy faktami a opiniami”8. 
 Lecz skoro tak si� maj� rzeczy, to mo�emy powtórzy� za Malraux: „Nie ma 
ideału, dla którego mo�emy si� po�wi�ci�, poniewa� o nas wszystkich znamy tylko 
kłamstwo, my, którzy nie wiemy, co to jest prawda”9. Je�li istniej� tylko opinie, to nie 
ma ideału, do którego mo�na by przylgn��: o wszystkim poznajemy kłamstwo, my 
którzy nie znamy prawdy. 
 My, którzy �yjemy w takim kontek�cie nie mo�emy ukry� wpływu, jaki on na 
nas wywiera. St�d te� pierwsz� kwesti� jest spojrzenie mu w twarz. Pierwszym 
aspektem zaanga�owania w rzeczywisto��, o czym mówiłem wczoraj wieczorem, nie 
jest rozgl�danie si� na boki, ale przyjrzenie si� powy�szemu stwierdzeniu: jest czy nie 
jest ono prawdziwe? Poniewa� je�li ono jest prawdziwe, to mo�emy powróci� do 
domu. 
 Dlaczego nie jest prawdziwe? Poniewa� my zostali�my zmuszeni do uznania 
pewnego faktu, który narzucił si� nam tak pot��nie, �e nie mogli�my go sobie nawet 
wcze�niej wyobrazi�. St�d te� punktem wyj�cia dla przeciwstawienia si� tej�e kulturze 
nie mo�e by� nic innego, jak nasze do�wiadczenie, przyjrzenie si� naszemu 
do�wiadczeniu. Nie zwalcza si� jednej ideologii za pomoc� innych ideologii, ale za 
pomoc� faktu, za pomoc� obecnego do�wiadczenia. 
 

                                                 
8 H. Arendt, Archivio 2, 1950-1954 [Archiwum 2, 1950-1954], Feltrinelli 2003, ss. 25-26. 
9 Zob. A. Malraux, La Tenation del’Ocident [Pokusy Zachodu], Bernard Grasset 1926, s. 216. 
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1. Zwyci�stwem Chrystusa jest pewien istniej�cy fakt 
 
a) Zdumienie pewnym faktem 
 „Ciekawo�� ludzi – powiada Eliot – bada przeszło�� i przyszło��, / i zatrzymuje 
si� na tym wymiarze, lecz zrozumie� / punkt przeci�cia si� czego� poza czasem / 
z czasem zdaje si� by� zaj�ciem dla �wi�tych.../ [to tak, jakby sam siebie korygował]. 
A nawet nie zaj�cie, ale co�, co jest dane / i odebrane, w unicestwieniu całego �ycia 
w miło�ci / w �arze, altruizmie i oddaniu”10. 
 Uchwyci� ów punkt przeci�cia tego, co poza czasem z czasem nie jest zaj�ciem, 
jest raczej czym�, co zostało nam dane. A zatem, je�li zostało dane, trzeba na to 
patrze�, aby to rozpozna�. 
 Metodologicznym punktem wyj�cia jest patrzenie na to, co zostało nam dane, 
aby uchwyci� jego nowo��. Nie znajduj� wła�ciwszego słowa – i ciesz� si�, i� 
odnajduj� je u ks. Giussaniego – ni� słowo ni� słowo „zdumienie, zaskoczenie” jakim� 
faktem. Je�li to jest czym� oczywistym, to niczego nie porusza, nie jest zdumieniem 
pewn� obecno�ci�. Tym bowiem, co zmienia, jest zdumienie obecno�ci�. My bowiem 
jeste�my jak wszyscy: jeste�my jak wszyscy biedakami, jak wszyscy zmieszani, jak 
wszyscy zagubieni, lecz nam co� si� wydarzyło, co� wkroczyło w nasze �ycie i to 
przepełnia nas zdumieniem, owym zaskoczeniem, które przenika Ewangeli� od 
pierwszej jej strony.  
 Po powołaniu Szymona i Andrzeja – powiada Ewangelia wg �w. Marka – 
a nast�pnie Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana „Przybyli do Kafarnaum i zaraz 
w szabat wszedł do synagogi, i nauczał. Zdumiewali si� Jego nauk�: uczył ich bowiem, 
jak ten, który ma władz�, a nie jak uczeni w Pi�mie”11. Ci, którzy udali si� z Nim do 
synagogi, poszli tam tak, jak chodzili przedtem, jak w inne dni szabatu: jednak w ten 
szabat wydarzyło si� co�, co ich zdumiało. „Jezus zacz�ł naucza�. Zdumiewali si� Jego 
nauk�” [Nagle! Dlaczego?], dlatego, �e „uczył ich jak ten, który ma władz�, a nie jak 
uczeni w Pi�mie. Był wła�nie w synagodze człowiek op�tany przez ducha nieczystego. 
Zacz�ł on woła�: »Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłe� nas 
zgubi�. Wiem, kim jeste�: �wi�ty Boga«. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: »Milcz 
i wyjd� z niego!«. Wtedy duch nieczysty zacz�ł nim miota� i z gło�nym krzykiem 
wyszedł z niego. A wszyscy si� zdumieli tak, �e jeden drugiego pytał: »Co to jest? 
Nowa jaka� nauka z moc�. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i s� Mu posłuszne«. 
I wnet rozeszła si� wie�� o Nim wsz�dzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 
 Zaraz po wyj�ciu z synagogi przyszli z Jakubem i z Janem do domu Szymona 
i Andrzeja. Te�ciowa za� Szymona le�ała w gor�czce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. 
On podszedł do niej i podniósł j� uj�wszy za r�k�, a opu�ciła j� gor�czka. I usługiwała 
im. 
 Z nastaniem wieczora, gdy sło�ce zaszło, przynosili do Niego wszystkich 
chorych i op�tanych; i całe miasto zebrało si� u drzwi. Uzdrowił wielu dotkni�tych 
rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom 
mówi�, poniewa� Go znały. 

                                                 
10 T. S. Eliot, Quattro quartetti, w: Opere 1939-1962 [Cztery kwartety. Dzieła 1939-1962], Bompiani 1992, s. 
379. 
11 Mk 1, 21-22. 
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 Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał si� na miejsce 
pustynne, i tam si� modlił. Po�pieszył za Nim Szymon z towarzyszami”12. 
 Dlaczego Go szukali? Ile� razy w waszym �yciu spotkali�cie kogo� i ju� 
nast�pnego dnia przyszła wam ch�� odszukania go? Otó�, wcze�nie rano „po�pieszył 
za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znale�li, powiedzieli Mu: »Wszyscy Ci� 
szukaj�«. Lecz On rzekł do nich: »Pójd�my gdzie indziej, do s�siednich miejscowo�ci, 
abym i tam mógł naucza�, bo po to wyszedłem«. I chodził po całej Galilei, nauczaj�c 
w ich synagogach i wyrzucaj�c złe duchy. 
 Wtedy przyszedł do niego tr�dowaty i upadłszy na kolana, prosił Go:, Je�li 
chcesz, mo�esz mnie oczy�ci�«. A Jezus zdj�ty lito�ci�, wyci�gn�ł r�k�, dotkn�ł go 
i rzekł do niego: »Chc�, b�d� oczyszczony«. Zaraz tr�d go opu�cił, i został 
oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówi�c mu: »Bacz, 
aby� nikomu nic nie mówił, ale id�, poka� si� kapłanowi i złó� za swe oczyszczenie 
ofiar�, któr� przepisał Moj�esz, na �wiadectwo dla nich«. Lecz on po wyj�ciu zacz�ł 
wiele opowiada� i rozgłasza� to, co zaszło, tak, �e Jezus nie mógł ju� jawnie wej�� do 
miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsz�d schodzili do Niego. 
 Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszano, �e jest w domu. 
Zebrało si� zatem tylu ludzi, �e nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im 
nauk�. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mog�c 
z powodu tłumu przynie�� go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus si� 
znajdował, i przez otwór spu�cili nosze, na których le�ał paralityk. Jezus, widz�c ich 
wiar�, rzekł do paralityka: »Synu, odpuszczone s� twoje grzechy«. A siedziało tam 
kilku uczonych w Pi�mie, którzy my�leli w sercach swoich: »Czemu On tak mówi? On 
blu�ni. Któ� mo�e odpuszcza� grzechy, prócz jednego Boga?«. Jezus zaraz poznał 
w swym duchu, �e tak my�l�, i rzekł do nich: »Czemu my�li te nurtuj� w waszych 
sercach? Có� jest łatwiej powiedzie� paralitykowi: Odpuszczone s� twoje grzechy, czy 
te� powiedzie�: Wsta�, we� swoje ło�e i chod�? Otó�, �eby�cie wiedzieli, i� Syn 
Człowieczy ma na ziemi władz� odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówi� 
ci: Wsta�, we� swoje nosze i id� do swego domu!«. On wstał, wzi�ł zaraz swoje nosze 
i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli si� wszyscy i wielbili Boga, mówi�c: 
»Nigdy jeszcze nie widzieli�my czego� podobnego«”13.  
 To jest zdumienie, które wkroczyło w histori�: „Nigdy jeszcze nie 
widzieli�my czego� podobnego!”. Lecz sk�d to zdumienie. W czym si� ono przejawia? 
„Jest to zdumienie – powiada ks. Giussani – niemo�liw� odpowiednio�ci�, zdumienie 
ze spotkania obecno�ci, która ci odpowiada”14. 
 Jest to co� wi�cej ni� tylko nasza idea [nasze wyobra�enie sobie], jak� cz�sto 
mamy na temat odpowiednio�ci, w takim sensie jakby jaka� rzecz była w stanie 
odpowiedzie� na oczekiwania naszego serca! Taka redukcja „ja” do czego�, co mi si� 
wydaje i co lubi�, dzi�ki czemu jakakolwiek rzecz odnajduje odpowiednio��: to nie 
jest ta nowo��, która wkroczyła w �ycie; to nie miałoby �adnej warto�ci, poniewa� jest 
wiele takich rzeczy, które jaki� czas nam si� podobaj�, a z upływem czasu [a po 
jakim� czasie] przestaj� nas interesowa�. Ile� razy tego do�wiadczyli�my! Czy�by 

                                                 
12 Mk 1, 22-36. 
13 Mk 1, 36 - 2,12. 
14 L. Giussani, Dal temperamento un metodo [Z temperamentu metoda], BUR 2002, ss. 115-116. 
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wkroczyło co� innego? Czy wydarzyło si� co� naprawd� innego, do tego stopnia, by 
móc nazwa� to „niemo�liw� odpowiednio�ci�”? 
 I to jest wła�nie to, na co musimy patrze� w naszym �yciu, poniewa� 
człowiek, za ka�dym razem, gdy na to patrzy, nie mo�e nie by� zdumiony, poniewa� 
wydarzenie si� tej niemo�liwej odpowiednio�ci jest sednem [istot�] tego, co 
nazywamy spotkaniem. 
 A dlaczego ta odpowiednio�� jest tak wyj�tkowa, a� do tego stopnia, i� 
mo�na j� nazwa� „niemo�liw� odpowiednio�ci�”? Poniewa� spotkanie, to, co nam si� 
wydarzyło – powiada – ks. Giussani – jest niepodwa�alne: „Wła�nie w tym spotkaniu 
– w takim sensie, �e jest no�nikiem, w sensie �ycia, które jest no�nikiem, domy�lnie – 
jest całe nasze człowiecze�stwo, z jego spontaniczno�ci� i jego oryginalno�ci�, które 
jest na nowo podejmowane, przewarto�ciowane, ostatecznie niepodwa�alne [...], 
chocia� mówi�c j�zykiem tego �wiata, jeste�my przynaglani w zewn�trznej warstwie 
naszego bytu, by pój�� wbrew temu wydarzeniu, które dotkn�ło ostatecznych, 
najgł�bszych strun serca”15. Tak wi�c ostatecznie spotkanie jest niepodwa�alne 
wła�nie dlatego, �e istnieje owa odpowiednio�� niemo�liwa, jedyna, a dzi�ki temu jest 
jaki� bezpowrotny punkt, jest co�, co wydarzyło si� na zawsze. 
 Powiada jeszcze ks. Giussani: „Moment spotkania jest niezniszczalny”16. 
Pierwsz� rzecz� jest zrozumienie tego, co nam si� wydarzyło. Je�li my my�limy, �e 
owo jedyne zdumienie, które wkroczyło, jest jak ka�de inne, to my ju� zaczynamy 
redukowa� to, co nam si� wydarzyło.  
 
b) Fakt, który ogarnia,[uderza, anga�uje] „ja” 
 „Wyobra�cie sobie owego paralityka – o którym czytali�my – który zostaje 
uzdrowiony, wstaje na nogi, który jest tam po�ród ludzi, jak wszyscy inni; wyobra�cie 
sobie tych wszystkich, którzy przygl�daj� mu si� z ciekawo�ci� naznaczon�, co nieco 
lekiem z powodu owego dziwnego faktu, nadprzyrodzonego (przynajmniej dziwnego) 
faktu, jaki zaistniał po�ród nich [...]. Jego relacja z Bogiem, sposób, w jaki tamtego 
wieczoru si� modlił si�, sposób, w jaki potem przez kolejne dni udawał si� do 
�wi�tyni, poczucie �ycie, jakiego doznawał, gdy przygl�dał si� wschodowi lub 
zachodowi sło�ca, a nast�pnie, gdy ka�dego ranka szedł do pracy z duchem pełnym 
wdzi�czno�ci i z dusz� przepełnion� tajemniczym l�kiem, z l�kiem i dr�eniem wobec 
tej tajemnicy Boga, która dotarła a� do niego przez owego Człowieka, który go 
uzdrowił: w sumie, to uczucie wobec Jezusa [...], sposób jego post�powania, sposób 
my�lenia o swojej przeszło�ci (o całym marazmie, jakiemu ulegał, o psychicznych 
dołkach, zniech�ceniach, przekle�stwach), sposób, w jaki traktował najbli�szych i jak 
traktuje ich teraz – to wszystko to były działania, jakie wypływały z pewnej 
�wiadomo�ci siebie, z jakiego� poczucia swojej osoby, której fizjonomia była 
ukształtowana, zrodzona ze wspomnienia tego, w jaki sposób Jezus go pochwycił, 
w jaki sposób został przez Jezusa ogarni�ty, w jaki został potraktowany przez Jezusa, 
przez sposób, w jaki on poznał Jezusa”17. Nie mo�na usun�� tego sprzed oczu, 
poniewa� wprowadza w osob� jak�� nowo��, do tego stopnia, �e budzi w nim 
samo�wiadomo�� własnego „ja”, która czyni go wolnym w okoliczno�ciach: sposób, 

                                                 
15 Tam�e, ss. 141-142. 
16 Tam�e, s. 141. 
17 Tam�e, s. 4-5. 
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w jaki podejmował prac� nie był zdeterminowany prac� do wykonania, lecz przez t� 
obecno��, która wkroczyła w jego �ycie; jego poczucie siebie było całkowicie 
okre�lone przez t� obecno��, przez ow� nowo��, podobnie jak w przypadku 
zakochanego człowieka obecno�� umiłowanej osoby determinuje poczucie samych 
siebie. Patrzenie na wszystko przez to było zdeterminowane. 
 Napisała do mnie pewna przyjaciółka: „Cały czas, jaki prze�yłam 
w minionym okresie, został zdeterminowany przez powiew �wie�ego powietrza, które 
weszło w �ycie po Rekolekcjach Bractwa, przez Szkoł� wspólnoty i inne momenty, 
które przemieniły mój sposób patrzenia na siebie i na �wiat, i jestem wdzi�czna, 
dlatego �e do�wiadczyłam spojrzenia, które mnie wzruszyło dogł�bnie, poniewa� było 
niezwykle odpowiednie wobec oczekiwa� mojego serca. Kto�, kto ci mówi: 
»Przyjmuj� ci� tak�, jak� jeste�. Kocham ci� gł�boko, kocham twoje przeznaczenie, 
interesuje mnie twój los”, nie mo�e pozostawi� ci� oboj�tn� i nie spowodowa� 
przemiany; a po drugie, jestem wdzi�czna, poniewa� owo spojrzenie na moj� osob� 
zacz�ło stawa� si� os�dem nade mn�, now� kultur� dla mnie, nowym os�dem o mnie, 
stało si� punktem wyj�cia, czym�, od czego mo�na wci�� zaczyna� w jakiejkolwiek 
chwili dnia i co mo�e mn� potrz�sn�� w jakim� momencie”. 
 Oto wła�nie nowo��, tak dwa tysi�ce lat temu, jak i obecnie: kiedy kto� 
zostaje uzdrowiony, jak ów paralityk, albo teraz, kiedy kto� uczestniczy, wchodzi 
w kontakt ze zdumieniem, jakie wprowadza Jego obecno��. 
 Nam ów fakt si� narzuca, fakt, który niesie okazało�� Jego obecno�ci. 
Okazało�� tego faktu, który odpowiada i który wyprowadza z zamieszania, który 
wnosi jasno�� w zakresie przeznaczenia, odno�nie do „ja”, co do sposobu patrzenia na 
rzeczywisto��, jest w pełni zawarty w spotkaniu, poniewa� tym, co spotkali�my jest 
Jezus, a wspaniało�� Jego obecno�ci ułatwia to rozpoznanie. 
 Nie mog� mówi� o tym wszystkim nie pami�taj�c o �wiadectwie 
ks. Giussaniego w Rzymie: „To dzi�ki prostocie serca do�wiadczyłem i uznałem 
wyj�tkowo�� Chrystusa [tym, co pozwala do�wiadczy� i uzna� Chrystusa za 
wyj�tkowego, nie jest jaka� specjalna umiej�tno��, lecz wystarcza prostota serca], z t� 
natychmiastow� pewno�ci�, jaka zdarza si� w obliczu niekwestionowanej 
i niezniszczalnej oczywisto�ci czynników i momentów rzeczywisto�ci, które - z chwil� 
wej�cia w przestrze� osoby – dotykaj� samej gł�bi serca”. I ko�czy: „Je�li uznanie to 
jest prawdziwe [je�li kto� dokonuje tego uznania], wtedy �ycie przejawia [tak wła�nie, 
jak w tej chwili] ostateczn� i niezniszczaln� zdolno�� do rado�ci”18. Nas interesuje ta 
niezniszczalna zdolno�� do rado�ci, która wkroczyła w serce człowieka wraz 
z obecno�ci� Chrystusa. 
 
c) Okazało�� jego Obecno�ci 
 Ka�dy z nas wie, w jaki sposób to, co spotkali�my, było spotkaniem 
z Jezusem. Tym, co ci� uderzyło nie była wówczas owa osoba – lecz przez t� osob� – 
Jezus, dlatego, �e osoba ta uderzyła ci� wła�nie dlatego, i� była ju� w pełni ogarni�ta 
przez t� obecno��. Jedyna w swoim rodzaju wyj�tkowo�� Chrystusa jest t�, która 
sprawia, i� mo�liwe staje si� do�wiadczenie owej niemo�liwej odpowiednio�ci, 

                                                 
18 L. Giussani, W prostocie mego serca rado�nie oddałem Ci wszystko, w: Comunione e Liberazione. Ruch w 
Ko�ciele, Mediolan 2000, s. 110. 
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do�wiadczenie przeci�cia si� tego, co poza czasem z czasem, do�wiadczenie 
wieczno�ci w tera�niejszo�ci. 
 St�d te� musimy by� uwa�ni, aby nie redukowa� spotkania, które 
prze�yli�my: przez pewien sposób, jakie� ludzkie spotkanie, to, co my spotkali�my, 
nosi imi� Jezus. Wszyscy spotkali�my niezliczone osoby: dlaczego nie wszystkie nas 
uderzaj�? Kiedy co� uderza nas tak mocno, a� do punktu, i� mo�emy mówi� 
o niemo�liwej odpowiednio�ci, to dzieje si� tak dlatego, �e spojrzenie, które nas 
uderza jest spojrzeniem samego Chrystusa poprzez człowiecze�stwo tej�e osoby. 
 Je�li to zrozumiemy, wówczas mo�emy rozwi�zywa� liczne trudno�ci, 
z jakimi si� borykamy, poniewa� zrozumienie, �e tym, kto wkroczył w nasze jest 
Chrystus, przezwyci��a l�k Jego znikni�cia [odej�cia]. 
 Tym, który wkroczył w nasze �ycie na zawsze jest Chrystus, i kiedy kogo� 
nachodz� jakie� tam trudno�ci, to dlatego, �e nie poj�ł, co takiego wkroczyło w jego 
�ycie: to tak, jakby Krzysztof Kolumb po tym, jak odkrył Ameryk� bał si�, �e 
Ameryka zaniknie, kiedy on stamt�d wyjedzie. I nikt nie stanie przy nim, aby mu 
mówi�: „Odwagi, nie martw si�, ona tam pozostanie”, ale raczej pomo�e mu rozumie�, 
czym jest Ameryka, pozwoli mu rozumie�, czym jest Chrystus, poniewa� je�li kto� 
zrozumiał, czym jest Chrystus nie b�dzie si� bał, �e On zaraz potem zniknie 
z horyzontu ludzkiego „ja”, z rzeczywisto�ci. I nie l�ka si�, i� jest to jego jaki� 
wymysł: nie mo�esz nawet wyobrazi� sobie owego do�wiadczenia niemo�liwej 
odpowiednio�ci, jak ta, która wkroczyła w nasze �ycie. 
 Tym, co si� wydarzyło jest pewien fakt, i nie tylko na pocz�tku, 
w pierwszym momencie spotkania, lecz tera�niejsze wydarzenie, które teraz nadal si� 
wydarza. W przeciwnym razie nie byłoby nas tutaj, nie byłoby tu nikogo z nas, 
poniewa� je�li Chrystus nie jest czym�, co dzi� nas interesuje, nie przywiódłby nas 
tutaj. To wła�nie dzi�ki tej pot��nej atrakcyjno�ci Chrystusa dzisiaj my jeste�my tutaj. 
St�d te� nasza obecno�� jest �wiadectwem tego wydarzenia, które nadal fascynuje 
�ycie tak, i� wypełnia serce i zdumiewa nas ka�dego dnia. I prawd� jest, i� nie 
mo�emy ju� �y� bez tego, aby – raz po raz, jakby chwila po chwili – nie obudziło si� 
w nas pytanie: „Lecz kim Ty jeste�, Chryste? Kim jeste�, �e wypełniasz �ycie twoj� 
obecno�ci�?”. 
 Jak napisał ks. Giussani w li�cie skierowanym do Papie�a z okazji 
pi��dziesi�ciolecia narodzin Comunione e Liberazione: „Wł�czaj�c si� w wielki nurt 
Ko�cioła, poprzez wierno�� jego Magisterium oraz Tradycji, chcieli�my zawsze 
prowadzi� ludzi do odkrycia – albo do łatwiejszego dostrze�enia – �e Chrystus jest 
obecno�ci�. Dlatego te�, prawdziwa odpowied� na pytanie: jaka jest droga do 
pewno�ci, �e Chrystus jest Bogiem, do przełamania zw�tpienia, i� prawd� jest to, co 
On powiedział o sobie, znajduje si� postawie Apostołów. Oni bowiem zawsze stawiali 
sobie to pytanie [i nie tylko pierwszego dnia, ale zawsze dopytywali si�]: »Kim On 
jest?«. Ich do�wiadczenie zostało poruszone wyj�tkowo�ci� tej obecno�ci, która 
ogarn�ła ich �ycie”19. Je�li Chrystus nie jest czym� obecnym, co poci�gn�łoby za sob� 
całe nasze „ja”, nie ma ju� chrze�cija�stwa. 
 Mo�ecie wyobrazi� sobie, �e otwieracie rano oczy, budz�c si� z snu, jak 
paralityk czy kto� z nas, a nasze �ycie nie byłoby przepełnione jego Obecno�ci�, t� 

                                                 
19 L. Giussani, List do Jana Pawła II z okazji 50-lecia narodzin Ruchu, „L’Osservatore Romano” z 21 IV 2004, 
s. 5 [„�lady”, marzec/kwiecie� 2004, s. 2]. 
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jedyn�, nie maj�c� równej sobie, Obecno�ci�, tak by móc za �w. Pawłem powtórzy�: 
„Teraz za� ju� nie ja �yj�, lecz �yje we mnie Chrystus. Cho� nadal prowadz� �ycie 
w ciele, jednak obecne �ycie moje jest �yciem wiary w Syna Bo�ego, który umiłował 
mnie i samego siebie wydał za mnie”20. 
 A ta obecno��, okazało�� tej obecno�ci staje si� obecno�ci�, która opanowuje 
my�li, serce, oczy do tego stopnia, �e mo�emy powtórzy� za Leopardim: „O słodka, 
o pot��na władczyni duszy mojej wszystkosi��na”21. Lecz któ� pot��niej opanowuje 
mój umysł ni� ta obecno�� Chrystusa? Do tego stopnia, �e „Jak na samotnym polu 
cicha wie�a, jeden w niej kształt twój gigantyczny stoi”22. Poniewa� „je�li nie ma 
ciebie, o Chryste, wszystko wielkim jest nieładem – powiadał Guglielmo z Saint 
Thierry – a w �wiadomo�� wdziera si� gorycz i smutek jaki� nierozumny”23. 
Tymczasem ona jest „jak słodycz niezwykła i nowa – powiadał Petrarka – która 
wszelkie ludzkie ciało z nu��cych my�li uwalnia”24. Słodycz jest wła�nie tym, co 
uwalnia nasze �ycie z nudy.  
 „Je�li nie istnieje taka miło��, miło�� trwała w rzeczywisto�ciach czasowych 
i widzialnych, i je�li zarazem nie mo�e by� ukochane co�, co jest niewidzialne, jaka� 
odwieczna n�dza �ciga tego, który dniem codziennym �yje – powiadał Hugo z San 
Vittore – je�li nie znajdzie miło�ci, która ka�dy dzie� przetrwa. Nikt bowiem nie mo�e 
zosta� błogosławionym bez takiej miło�ci, poniewa� n�dza w tym si� wła�nie 
przejawia: nie kocha� to, co jest”25. Tym jest wła�nie n�dza: nie kocha� to, co jest. 
 Co znaczy kocha� to, co jest?. Czym jest to, co jest? Nigdy przedtem Byt nas 
nie dosi�gn�ł w tak przemo�ny sposób, jak przez Chrystusa, jak w spotkaniu 
z Chrystusem. St�d te� wszystkie wyra�enia, którymi posługujemy si� mi�dzy nami, 
maj� swe �ródło w owym do�wiadczeniu Obecno�ci, która opanowuje �ycie. 
 Z czego narodził si� hymn Jesu dulcis memoria/ dans vera cordis gaudia:/ 
sed super mel et omnia/ eius dulcis presentia [Jezu słodka pami�ci, daj�ca sercu rado�� 
prawdziw�, lecz ponad miód i wszystko, Jego słodka obecno��], je�li nie wła�nie 
z do�wiadczenia tej Obecno�ci, która opanowuje �ycie? Bez tego zwyci�stwa, 
najpierw w Apostołach a nast�pnie w nas, nie byłoby ludu chrze�cija�skiego, 
zabrakłoby podmiotu tego ludu. On wznosi si� na fundamencie tego zwyci�stwa 
Chrystusa, które przede wszystkim jest rozpoznaniem. To jest zwyci�stwo, które 
zwyci��a �wiat: wiara, nasza wiara, nasze rozpoznanie, uznanie tej Obecno�ci, która 
opanowuje �ycie. 
 	ycie chrze�cija�skie jest pami�ci�: pami�ci� nie w sensie wspominania, lecz 
jako rozpoznanie tej Obecno�ci! Czym�e s� jedynie interpretacje! Wszystkie 
interpretacje razem wzi�te nie spowoduj� [nie wzbudz�] nawet ułamka tego jedynego 
zdumienia, tej niewyobra�alnej i nie daj�cej si� z niczym porówna� pełni. [Pełnia] 
przewy�szaj�ca obecno�� kobiety dla m��czyzny i m��czyzny dla kobiety, a jednak 
b�d�ca nadziej� równie� dla kobiety i m��czyzny. 

                                                 
20 Ga 2, 20. 
21 G. Leopardi, My�l dominuj�ca, w: Wybór pism wierszem i proz�, przeł. E. Por�bowicz, Warszawa 1887, s. 44. 
22 Tam�e. 
23 Guglilmo z Saint Tierry, Commento al Cantico dei Cantici [Komentarz do Pie�ni nad pie�niami], Città Nuova 
2002, s. 170. 
24 F. Petrarka, Rimi [Rymy], LXXI, ww. 78-81. 
25 Hugo z San Vittore, De arra anime, Glossa 2000, s. 13. 
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 To jest zwyci�stwo nad wszystkimi interpretacjami, a zatem nad nihilizmem: 
Obecno��, która opanowuje �ycie. To jest ów punkt, na który kładzie si� nacisk 
w naszym ruchu od pi��dziesi�ciu lat, jak napisał ks. Giussani w li�cie do Papie�a: 
„Nie tylko nigdy nie miałem zamiaru »zakłada�« czegokolwiek, ale utrzymuj�, �e 
geniusz ruchu, którego narodzin byłem �wiadkiem, wynikał z odczucia przynaglenia 
i potrzeby głoszenia konieczno�ci powrotu do podstawowych aspektów 
chrze�cija�stwa, to znaczy z pasji do faktu chrze�cija�skiego jako takiego, w jego 
najistotniejszych wymiarach. I to wszystko. [...] Podstawowym problemem 
dzisiejszego chrze�cija�stwa, na co Wasza �wi�tobliwo�� wymownie wskazywał, 
poczynaj�c od programowej encykliki swojego pontyfikatu Redemptor homini, jest to, 
aby uto�samiło si� ono z Faktem – z wydarzeniem Chrystusa – a nie z ideologi�. Bóg 
przemówił do człowieka, do ludzko�ci, nie w formie dyskursu, zrozumiałego głównie 
dla filozofów i intelektualistów, ale w postaci faktu, wydarzenia, którego mo�na 
do�wiadczy�. Wyraził to Wasza �wi�tobliwo�� w li�cie Novo millenio ineunte: »Nie 
zbawi nas �adna formuła, ale konkretna Osoba oraz pewno��, jak� ona nas napełnia: Ja 
jestem z wami!« (nr 29). Je�li nasz zapał wychowawczy i pasja do przekazywania 
prawdy ma jak�� naczeln� cech�, to jest ni� nieustanne przywoływanie do owego 
niewymownego �aru (focus) do�wiadczenia chrze�cija�skiego, nad którym wielu si� 
prze�lizguje, uznaj�c go za co� normalnego, za oczywist� przesłank�26. My za� 
musimy by� uwa�ni, poniewa� niekiedy uznajemy go za cos normalnego, za oczywist� 
przesłank�. Jeste�my wła�nie razem z powodu tego zapału wychowawczego, aby 
przywoływa� si� do tego niewymownego �aru (focus) do�wiadczenia 
chrze�cija�skiego. Nie mo�emy go z góry uwa�a� za oczywiste, jako �e nie istnieje 
najpierw moment pocz�tkowy a potem kolejny moment drogi nawrócenia: to jest 
ci�gle pocz�tek, to jest ci�głe przywołanie do owego focus, od którego zawsze nale�y 
rozpoczyna�. „Przez pi��dziesi�t lat postawili�my wszystko na t� oczywisto��”27. 
 

2. Nowy lud 
 

 Lud chrze�cija�ski jest rozpoznanym wydarzeniem, jest tym wydarzeniem 
rozpoznanym przez tych, którzy je spotkali; zespół osób ogarni�tych [przyodzianych] 
tym wydarzeniem tworzy nowy lud, i zatem ten lud dokumentuje zwyci�stwo 
Chrystusa w czasie. Nasza nowa egzystencja, wyj�tkowa jedno�� zrodzona z Niego 
jest znakiem Jego zwyci�stwa. 
 Nowy lud jest dowodem, oczywisto�ci� Chrystusa zmartwychwstałego, Jego 
zwyci�stwa, poniewa� zwyci�stwem jest ta wła�nie przemo�na atrakcyjno�� Jego 
obecno�ci, to okazałe pi�kno, które za ka�dym razem nas poci�ga, które nas tworzy, 
które nas ze sob� spaja. St�d te� nie wystarcza wspomnienie z przeszło�ci, aby 
wyrazi� lud chrze�cija�ski: potrzeba �ywego Chrystusa, który dzi� odpowiada na 
wymogi twojego serca i mojego serca, który pozwoli nam rozpozna� w ka�dej chwili. 
St�d te� to zwyci�stwo ma jako warunek mo�liwo�� zwyci�stwa Chrystusa 
zmartwychwstałego, poniewa� bez Jego �ywej obecno�ci my, co najwy�ej byliby�my 
grupk� moralistów, którzy chc� by� spójni [konsekwentni], ale to nigdy nie b�dzie 
w stanie zaspokoi� pragnienia serca, i st�d, wcze�niej czy pó�niej, zainteresowanie 

                                                 
26 L. Giussani, List do Jana Pawła II z okazji 50-lecia narodzin Ruchu, dz. cyt., s. 2. 
27 Tam�e.  
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przesun�łoby si� w innym kierunku, stałoby si� nieuchronnym moralizmem, a zatem 
zwyci�stwem nico�ci. Zachowywaliby�my reguły, do pewnego punktu byliby�my 
jakby w stanie przestrzega� reguł, ale byliby�my pokonani, tak jak pokonanych jest 
wielu innych, a pokonani dlatego, i� Chrystus nie jest tym, który najbardziej nas 
interesuje w �yciu, aby oddycha�, aby �y�. 
 Zauwa�a si� Chrystusa zmartwychwstałego przez fakt, �e istnieje lud Bo�y, 
lud chrze�cija�ski i to pozwala nam zrozumie� ontologi� tego ludu sui generis, 
poniewa� ten lud rodzi si� nieustannie z wydarzenia Jego �ywej obecno�ci, 
z fascynacji Jego obecno�ci�, z atrakcyjno�ci pi�kna �ywego Chrystusa. To jest 
wła�nie to, opisuje �w. Paweł, kiedy mówi o relacji ciało – głowa: Chrystus jest głow� 
ciała, którym jest Ko�ciół, poniewa� On jako głowa jest tym, który rodzi ka�d� chwil�, 
i skoro On j� rodzi, to wydarzenie Jego obecno�ci trwa w czasie, w historii jako 
tera�niejsze wydarzenie poprzez towarzystwo tych, którzy Go uznaj�, jako Jego ciało. 
St�d te� �w. Paweł w Listach, kiedy mówi o Ciele Chrystusa podkre�la t� jedyn� 
w swoim rodzaju zale�no�� Ko�cioła w stosunku do Chrystusa, poniewa� jest on 
naj�ci�lej zjednoczony ze swoim Panem i przez Niego o�ywiany: Ko�ciół jest 
uprzywilejowanym znakiem łaski Bo�ej podarowanej całej ludzko�ci, st�d te� Ko�ciół 
w widzialny sposób za�wiadcza o nieprzemijaj�cej jedno�ci ze swoim Panem28. 
 „Z tego powodu nie uwa�amy si� za nosicieli jakiej� szczególnej 
duchowo�ci, ani nie czujemy potrzeby, by j� wyodr�bnia�. Przepełnia nas 
wdzi�czno�� za odkrycie, �e Ko�ciół jest �yciem, które spotyka si� z naszym �yciem: 
nie s� to teoretyczne rozwa�ania na ten temat. Ko�ciół jest człowiecze�stwem 
przezywanym jako człowiecze�stwo Chrystusa, a to wskazuje ka�demu z nas na 
warto�� braterstwa sakramentalnego, które, mimo i� tak trudne do urzeczywistnienia, 
nadaje jednak �yciu now� jako��”29 (dobrze o tym wiemy! Nowa jako�� �ycia). 
 St�d te� nie mo�na nigdy rozdziela� kategorii „ludu” i „towarzystwa” od 
„wydarzenia”, poniewa� bez ci�głego ponawiania si� tego wydarzenia nie byłoby ludu 
chrze�cija�skiego. A to jest bardzo wa�ne, aby nie redukowa� towarzystwa do 
jakiego� towarzystwa pojmowanego socjologicznie, jak to cz�sto dzi� si� dzieje. Jak 
powiada Berdjajew: „Człowiek jest rozbity na szcz�tki, pochylony pod ci��arem 
pewnej historii, która nazbyt si� skomplikowała w nast�pstwie zagubienia swego 
religijnego centrum. Człowiek nie jest w stanie ud�wign�� [znie��] tej izolacji 
[odosobnienia], w jak� wrzuciła go współczesna epoka. Z powodu tej samotno�ci 
czuje, �e upada, wymy�la pozory komunii i duchowych wi�zi, tworzy fałszywe 
ko�cioły”30. 
 Taka pokusa pojawia si� tak�e po�ród nas. „Ja – powiada ks. Giussani – 
walcz� z poj�ciem towarzystwa jako warto�ci, któremu powierzamy �ycie”31. 
„Obecnie – powiada – wydaje si� bardzo cz�sto, �e my pokładamy nasz� nadziej� 
w towarzystwie, w jakim� towarzystwie. Ideałem za� tego towarzystwa jest to, była 
odczuwana jako przyja��. Nie jeste�my tutaj, bynajmniej, po to, by tworzy� 
towarzystwo. Budujemy towarzystwo nie dla zbudowania towarzystwa, budujemy 
towarzystwo nie dla potwierdzania przyja�ni, lecz dla potwierdzenia Obecno�ci, 

                                                 
28 Zob. Ef 4-5. 
29 L. Giussani, List do Jana Pawła II z okazji 50-lecia narodzin Ruchu, dz. cyt., s. 2. 
30 N. Berdjajew, Fine del Rinascimento [Koniec Renesansu], Fazi 2000, s. 26. 
31 L. Giussani, Dal temperamento un metodo, dz. cyt., s. 109. 
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Obecno�ci, która jest w tym towarzystwie. Ja bowiem gwi�d�� [mam w nosie] na 
wasze towarzystwo [wyra�niej tego nie mo�na było wyrazi�]. A ja wam mówi�: 
»Miałbym w nosie wasze towarzystwo, wasz sposób pojmowania towarzystwa, ale nie 
mam w nosie was«32, poniewa� sprzeciwia si� naturze tego, co opisali�my, poniewa� 
towarzystwo, lud powstaje nieustannie z wydarzenia Jego obecno�ci, nie za� z naszego 
ł�czenia si�. 
 Powiadał �w. Augustyn do swoich wiernych: „Ja nie chc�, aby�cie wy byli 
moimi, ale aby�cie byli ze mn�, poniewa� wszyscy jeste�my Tego, który za nas umarł, 
za nas został ukrzy�owany”33. St�d te� nasz byt jest „bytem etnicznym sui generis”34, 
powiedział nam papie� Paweł VI, jest owym lidem, który, by istnie� potrzebuje tego 
permanentnego wydarzenia, tego zwyci�stwa nad nico�ci�. To jest wła�nie natura 
naszego ludu, Ko�cioła, której nie da si� zredukowa� do jakiegokolwiek 
racjonalistycznego b�d� protestanckiego wyprania z tre�ci [pozbawienia tre�ci]. 
Wpływ racjonalistyczny oraz protestancki precyzyjnie pozbawiaj� tre�ci t� now� 
ontologi�: pierwszy z nich dlatego, �e przekształca racjonalizm w jakie� abstrakcyjne 
a priori, drugi natomiast, poniewa� redukuje chrze�cija�stwo do słowa, które nast�pnie 
podlega interpretacji. 
 

3. Nie „jaka�” droga, lecz „jedyna” droga  
 

 Je�li tak jest, je�li ten lud jest wydarzeniem Jego obecno�ci, to my 
znajdujemy si� nie na jednej z wielu dróg, ale na jedynej drodze, która wiedzie nas ku 
Tajemnicy, na drodze wyznaczonej przez sam� Tajemnic�. St�d te� w�drówka ku 
prawdzie jest obiektywna. W obliczu zamieszania, w jakim dzisiaj si� znajdujemy, 
w obliczu tysi�cznych interpretacji, my jeste�my ocaleni wła�nie przez to, �e 
w�drówka ku prawdzie jest obiektywna. 
 „Chrze�cija�stwo na nowo poj�te w swojej oryginalno�ci strukturalnej [jak to 
zobaczyli�my] potwierdza [...] obiektywno�� w�drówki ku prawdzie – powiada 
ks. Giussani w ksi��ce Il senso di Dio e l’uomo moderno [Zmysł Boga i człowiek 
współczesny]. W�drówka człowieka ku prawdzie i swemu przeznaczeniu nie pozostaje 
na łasce tego, co on sobie my�li, albo tego co my�l� inni b�d� społeczno�ci, w której 
�yje [na szcz��cie dla nas!]. Jest czym� obiektywnym: nie chodzi o wyobra�anie jej 
sobie czy wymy�lanie, ale o pój�cie za [pój�cie za ow� niemo�liw� odpowiednio�ci�: 
to jest prawda, poniewa� jest czym� jedynym, co odpowiada, a zatem w�drówka ku 
prawdzie jest ju� uto�samiona z t� odpowiednio�ci�, my za� okazujemy posłusze�stwo 
wzgl�dem tej niemo�liwej odpowiednio�ci]. Paul Claudel, nad martwym ciałem córki 
Wioleny wkłada w usta jej ojca Anne Vercors słowa: »I po có� trwo�y� si�, gdy tak 
prosto jest by� posłusznym?«. Charakterystyczn� cech� wła�ciw� faktowi 
chrze�cija�skiemu jest pój�cie za ow� �yj�c� rzeczywisto�ci� [to jest metoda]. [...] 
W�drówka ku prawdzie, niezale�nie od całej swej słabo�ci, braku spójno�ci, słabo�ci 
mo�e napełni� człowieka pokojem, o ile jest, jako afektywna decyzja, pój�ciem za 
kim� ku przeznaczeniu, które czyni go naprawd� człowiekiem”35. 
                                                 
32 Ten�e, Una presenza che cambia [Obecno��, która zmienia], BUR 2004, s. 127. 
33 �w. Augustyn, Lettera d’amore di San Giovanni [List o miło�ci �w. Jana], Città Nuova 200, s. 49. 
34 Paweł VI, La proiezione dell’Anno Santo nell’avvenire della Chiesa [Odziaływanie Roku �wi�tego na 
przyszło�� Koscioła], Audiencja generalna 23 VII 1975, “L’Osservatore Romano” , 25 VII 19975, s. 1. 
35 L. Giussani, Il senso di Dio e l’uomo moderno [Zmysł Boga i człowiek współczesny], BUR 1994, s. 127. 



 15 

 „Nie tylko nigdy nie miałem zamiaru »zakłada�« czegokolwiek, ale [...] 
obwieszcza� konieczno�� powrotu do podstawowych aspektów chrze�cija�stwa”36. 
 Reguł� naszej w�drówki jest przynale�no��, albowiem to wła�nie tu, w tej 
przynale�no�ci, w tym obiektywnym miejscu rozkwita nasze „ja”. 
 Wewn�trz tego ludu dokonuje si� przemiana naszego ja, spełnienie si� 
naszego ja. 
 Powiada Maria Zambrano: Byt nie jako rezultat pewnego wysiłku b�d� 
jakiego� wyboru [jakim byłby indywidualistyczny moralizm], ale jako bycie 
zrodzonymi i wybranymi. Bycie w sposób naturalny jest – według ludzkich poj�� – 
byciem jako dzieci. Bycie dzie�mi, ale nie w samotno�ci. Powrót ku Ojcu odpowiada 
odzyskaniu bytu oryginalnego i �ródłowego oraz odzyskanie utraconego aspektu 
wspólnotowego ze wszystkimi stworzeniami”37. 
 St�d te�, powiada ks. Giussani, „istnieje w naturze pewna ol�niewaj�ca 
analogia [aby zrozumie�, w jaki sposób człowiek – przynale��c – staje si� samym 
sob�]. Zapytajmy si�, w jaki sposób dziecko staje si� człowiekiem. Osi�ga ono swoja 
fizjonomi�, realizuje własn� struktur�, staje si� dorosły, ze swoj� niepowtarzaln� 
osobowo�ci�, moc� ci�głej osmozy, wynikaj�cej z faktu przynale�no�ci do pewnego 
wydarzenia o okre�lonej strukturze, o okre�lonym obliczu: rodzina. Im bardziej 
rodzina ma swoj� fizjonomi� [...] tym bardziej dziecko wzrasta z własn� osobowo�ci�. 
[...] Analogicznie, człowiek w�druje ku swojemu przeznaczeniu, realizuje samego 
siebie, �yj�c wewn�trz owego »faktu« rodzinnego, jakim jest braterstwo ludzi 
w Chrystusie. [...] Chrze�cija�stwo, poprzez obiektywne stawianie faktu, który 
prowadzi człowieka ku jego przeznaczeniu, proponuje nam zbawienie jako łask� [nie 
za� jako nasz nadludzki, tytaniczny wysiłek], tzn. jako co� danego [co�, co jest nam 
dane], pozostaj�c i trwaj�c w pewnej �ywej rzeczywisto�ci”38. To tu wła�nie powstaje 
nowe stworzenie. 
 

4. Misja: powołanie i zadanie 
 
 Ostatni punkt: misja, czyli pojawienie si� owego nowego stworzenia w �wiecie. 
St�d te� zachodzi zbie�no�� pomi�dzy powołaniem i misj�. 	ycie tym, co ci si� 
wydarzyło, zbiega si� z naszym zadaniem: nie chodzi o czynienie czego� innego, nie 
chodzi o „robienie” ruchu, nie chodzi o podejmowanie aktywno�ci, chodzi o �ycie. Jak 
powiada Camus: „Człowiekowi słu�y si� w całej jego pełni, albo w ogóle mu si� nie 
słu�y. I je�li człowiek potrzebuje chleba i sprawiedliwo�ci, i je�li nale�y czyni� 
wszystko, aby zaspokoi� t� potrzeb�, to on ma równie� potrzeb� czystego pi�kna, 
które jest chlebem jego serca. Wszystko inne nie jest powa�ne”39. 
 Misja, która nie dotyczy całego ja, nie jest powa�na, jest �artem z człowieka. 
St�d te� misja uto�samia si� ze wzrostem naszego ja, z tym nowym 
człowiecze�stwem, które si� ujawnia i które sprawia, �e idziemy inni do pracy; to za� 
pozwala wszystkim spotka� si�, spotka� nowo��, jak� Chrystus wprowadził w �wiat, 

                                                 
36 Ten�e, List do Jana Pawła II z okazji 50-lecia narodzin Ruchu, dz. cyt., s. 2.  
37 M. Zambrano, L’uomo e il divino [Człowiek i bosko��], Edizioni Lavoro 2001, p. 287. 
38L. Giussani, Il senso di Dio e l’uomo moderno [Zmysł Boga i człowiek współczesny, dz. cyt., s. 128.  
39 A. Camus, Taccuini, Bompiani 1992, , s. 155. 
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zdumienie pocz�tkiem. Poniewa� to wydarza si� za ka�dym razem, musimy o to 
błaga�. 
 Mówił ostatnio ks. Giussani na spotkaniu Memores Domini: „[...] chc� 
ograniczy� swoj� trosk� do wyra�enia konieczno�ci, potrzeby wierno�ci, która nazywa 
si� modlitw�, tej wierno�ci, która rozwija si� i urzeczywistnia jako modlitwa. Poza 
tym [Je�li tego nie ma] istnieje brak tego rodzaju, który powoduje, i� równie� 
wszystko inne - w niebezpieczny sposób - staje si� w�tpliwo�ci� [brak modlitwy 
powoduje, i� równie� wszystko inne - niebezpieczny sposób – staje si� w�tpliwo�ci�, 
my za� pozostajemy na łasce [w szponach] interpretacji, w�tpliwo�ci wszystkich]. 
Tymczasem do�wiadczenie faktu Chrystusa [...] wydarza si� jedynie przez wierno�� 
modlitwie. Modlitwa – odwa�� si� powiedzie� – w jej banalno�ci przylgni�cia do 
faktu, który ju� si� wypełnił. [...] Inaczej bowiem, tym, co dominuje jest owa pustka, 
ów pusty d�wi�k nico�ci wewn�trz mojego ja w relacji z Bogiem, je�li nie wyra�a si� 
ona jako błaganie, jako modlitwa”40.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
40 L. Giussani, Za czym dalej i��?, „�lady”, lipiec/sierpie� 2004, s. 2-3. 
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Pi�tek po południu 
20 sierpnia 2004-11-30 
 
 
 
 
SPOTKANIE PYTA
 
______________________  
 
Juliàn Carrón i Giancarlo Cesana 
 
 
 
 
 
 
 

Pascal (Camerun): Punktem wyj�cia Carróna był europejski kontekst 
kulturowy, zdeterminowany przez nihilizm i zamieszanie. Na mojej afryka�skiej ziemi 
ów kontekst jest inny: otrzymali�my chrze�cija�stwo, i prawie w tym samym czasie, te 
wszystkie czynniki, które usuwaj� chrze�cija�stwo z �ycia. Czy sposób, z jakim mamy 
trwa� wewn�trz rzeczywisto�ci jest ten sam? 

 
Juliàn Carrón: Tak, poniewa� nawet je�li starałem si� obja�ni� kontekst 

kulturowy, to moim punktem wyj�cia nie był ów kontekst, ale fakt chrze�cija�ski. 
Tym, co opisali�my w tych dniach jest natura faktu chrze�cija�skiego, do prze�ywania 
której my jeste�my powołani w danym kontek�cie. Mo�emy dyskutowa�, czy ten 
kontekst jest taki sam czy nie jest taki sam (pod wieloma wzgl�dami wydaje mi si� 
do�� podobny), lecz w ka�dym razie równie� w tej sytuacji chrze�cija�stwo, sama 
natura chrze�cija�stwa jest taka sama. Natura nie zmienia si� z powodu kontekstu, st�d 
te� na twoje pytanie odpowiedziałbym zasadniczo tak, metoda jest ta sama. 
 
 Giancarlo Cesana: Równie� dlatego, �e - jak wyja�nia nam ks. Giussani 
w ksi��ce Zmysł religijny – cały ruch kulturowy człowieka jest przybli�onym 
sposobem poszukiwania sensu, znaczenia �ycia. 
 

Cristina (Mediolan): Wiele rzeczy w danym momencie zdaj� si� tobie 
odpowiada�, lecz z upływem czasu wydaje si�, i� przestały nam ju� odpowiada�. 
A zatem, co takiego niezniszczalnego pozostaje w do�wiadczeniu odpowiednio�ci? 
Stawiam to pytanie, poniewa� w ostatnim czasie jest we mnie takie podejrzenie, �e 
odpowiednio�� zwi�zana jest z okoliczno�ci�. 

 
Cesana: Według mnie, tym co pozostaje z odpowiednio�ci jest sama 

odpowiednio��. Podam pewien przykład, opowiadany ju� przeze mnie wiele razy: gdy 
byłem młody zakochałem si� w pewnej dziewczynie, lecz ona nie chciała ze mn� by�. 
Dzi�ki napi�ciu, jaki ten fakt wywołał we mnie, spotkałem ruch: gdyby nie było we 
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mnie owego d��enia, by poszukiwa� jakiej� odpowiedzi dla swojego �ycia, 
z pewno�ci� nie zatrzymałbym si� na słowach usłyszanych z magnetofonu. 
Wystartowałem dzi�ki pi�ciu słowom ks. Giussaniego, usłyszanym z magnetofonu. 
Dlaczego rozpocz�łem? Wła�nie dlatego, �e było we mnie owo wielkie napi�cie 
[d��enie] Potem spotkałem inn� kobiet� i o�eniłem si� z ni�, ale i jej ju� równie� nie 
ma. 

Czy tego rodzaju fakty chc� nam mo�e powiedzie�, �e odpowiednio�� zale�y od 
okoliczno�ci? Jest wr�cz odwrotnie, tzn. dzi�ki odpowiednio�ci odnajdujesz ni� 
przewodni� w twoim �yciu, albo lepiej, musisz zaakceptowa�, �e wewn�trz 
odpowiednio�ci – wewn�trz tego, czego pragniesz – mo�e si� objawi� pewna 
odpowied�, ró�na od tej, jakiej oczekujesz (osobi�cie nigdy bym nie pomy�lał, �e 
przez te przygod� z dziewczyn� mógłbym spotka� ruch). A skoro pó�niej o�eniłem si� 
z inn�, czy powinienem powiedzie�, �e owej pierwotnej odpowiednio�ci ju� nie było? 
Nie. Co wi�cej, rozumiem wła�nie t� odpowiednio��, aczkolwiek przytrafiło mi si� 
spotkanie, jakiego nie poszukiwałem. Oczywi�cie, gdyby nie było Chrystusa, tzn. 
gdyby si� nie wydarzyło spotkanie z ruchem, gdyby nie odkrycie owej nici 
przewodniej, te wydarzenia mogłyby by� rozdzielone: zakochujesz si� w jednej 
a �enisz si� z drug�. W moim przypadku jednak tak si� nie stało: jestem niezwykle 
wdzi�czny za spotkanie prze�yte z tamt� dziewczyn� i dzi�kuj� za to Bogu; dzi�kuj� 
Bogu, �e sprawa potoczyła si� tak, jak si� potoczyła i równie� za to, �e o�eniłem si� 
z t�, z któr� si� o�eniłem. Dzi�kuj� Bogu za to, co mi si� wydarzyło, nawet je�li to, co 
mi si� stało nie było tym, co miałem na my�li. Odpowiednio�ci� jest to, �e teraz jestem 
zadowolony, tzn., �e teraz rozumiem, i� realizacja mojego �ycia przeszła przez 
nieprzewidziane dla mnie koleje losu. 

 
Carrón: A jaka jest ró�nica mi�dzy tym, co opowiedziałe� a spotkaniem 

z ruchem? 
 

Cesana: Ró�nica mi�dzy tym, co opowiedziałem a spotkaniem z ruchem tkwi 
w tym, �e spotkałem co�, co wszystko poł�czyło w cało��. 
 Powiedziano mi wcze�niej o obrazie [wyobra�eniu] Paolo Nanni, według mnie 
bardzo pi�knym: ryzykujemy w �yciu, �e b�dziemy jak kamienie w strumieniu, tzn. 
wszystkie wygładzone i ka�dy nich istniej�cy sam dla siebie. Spotykasz jak�� kobiet�, 
ale ona ci nie odpowiada i szukasz jakiej� innej; �enisz si� z ni�, potem przestaje ci si� 
podoba�, wi�c bierzesz sobie kochank�, i tak idziesz przez �ycie: wszystkie za� te 
rzeczy tocz� si� własnym trybem. Tymczasem to nie tak: Bóg nas wygładza [szlifuje], 
te za� wyszlifowane kamienie (którymi jeste�my my) zostaj� u�yte przez Niego, aby 
by� poł�czone jedne z drugimi i zbuduj� dom. Porywaj�cym aspektem odpowiednio�ci 
jest wła�nie ów permanentny fakt w takim sensie, �e je�li ja my�l� o moim �yciu, 
o sensie mojego �ycia, o pami�ci o mnie, o racji, dla której istniej�, to my�l� o tych 
wszystkich czynnikach razem wzi�tych [ł�cznie]. Przeszło�� �yje w tera�niejszo�ci, 
w �wiadomo�ci siebie. 
 

Carrón: Chciałbym cos dopowiedzie�: czego dotyczy ta odpowiednio��? 
Czemu winna odpowiada�? Je�li czytacie Zmysł religijny, tym, co opisuje serce ja jest 
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to, co ks. Giussani nazywa „dysproporcj� wobec cało�ciowej odpowiedzi”41, 
dysproporcj� strukturalna człowieka, która jest zdefiniowana – jak powiada, cytuj�c 
Leopardiego – przez t� zdolno�� niesko�czono�ci, jak� ma człowiek: „Niemo�no�� 
zaspokojenia si� �adn� ziemsk� rzecz� [...], znalezienie, �e to wszystko jest małe 
i bardzo małe dla zapełnienia naszego umysłu; wyobra�enie sobie liczby �wiatów 
niesko�czon�, wszech�wiata bezgranicznym, i uczucie, �e duch i pragnienie nasze 
zawsze jeszcze wi�ksze s� od wszech�wiata; wieczne oskar�anie wszech rzeczy 
o niedostatki i nico��, ustawiczne odczuwanie braku i pró�ni”42. Wszystko to, co 
spotykamy, przemija, s� odpowiednio�ci, które przemijaj�, które wydaj� si� by� 
odpowiednio�ciami: albowiem nie odpowiadaj� w pełni, wszystkie bowiem s� 
niewystarczaj�ce: „ustawiczne odczuwanie braku i pró�ni, a wi�c nudy zda mi si� 
powa�niejszym znakiem wielko�ci [...] ludzkiej natury”43. 

Problem w tym, �e ja, które tak wła�nie jest uczynione, musi spotka� to, co 
jemu odpowiada, a nie powtarza� bez ko�ca: „To nie wystarcza. Czego� mi brakuje. 
Musz� jeszcze poszuka� co� innego. Co powinienem spotka�?”. I wła�nie dlatego 
ks. Giussani, próbuj�c wyja�ni� t� jedyn� odpowiednio��, na której polega spotkanie, 
mówi o „niemo�liwej odpowiednio�ci”44, poniewa� owa odpowiednio�� w stosunku 
do natury ja jest ta „jedyn�” odpowiednio�ci�, wszystkie inne s� tylko pewnym 
przybli�eniem wobec niej, a wi�c pr�dzej czy pó�niej w pełni nie wystarczaj�. 
Odpowiednio�� jest czym�, co przynale�y do natury ja. Czy jest to jasne? 

To jest bardzo wa�ne, bez tego bowiem nie mieliby�my ostatecznej racji, aby 
by� chrze�cijanami. Gdyby cokolwiek innego odpowiadało nam w ten sam sposób, 
dlaczego mieliby�my by� chrze�cijanami? Dlaczego nie mogliby�my by� czym� 
innym? A to nie wystarcza tylko powiedzie� z wyja�nieniem takim, jakie tu podałem; 
to jest pewna pomoc, aby ka�dy z nas przyjrzał si� swojemu do�wiadczeniu 
i zobaczył, czy we wszystkich rzeczach, które spotyka do�wiadcza tej samej 
odpowiednio�ci, jak wtedy, gdy prze�ył spotkanie chrze�cija�skie. Je�li kto� nie 
dostrzega ró�nicy, nie zrozumiał czym jest spotkanie chrze�cija�skie, i dlatego s�dzi, 
�e mo�e pój�� gdzie indziej albo poszuka� czego� innego, albo �e nast�pnego dnia 
wydarzy mu si� co�, co b�dzie mu bardziej odpowiadało. Rzucam wyzwanie waszemu 
do�wiadczeniu: zobaczcie czy tak jest, przyjrzyjcie si� czy tak jest w waszym 
do�wiadczeniu. Bez do�wiadczenia takiej odpowiednio�ci nie idzie si� ludzk� drog�, 
poniewa� człowiek nie potrafi os�dzi� tego, co spotyka, dlatego �e prawd� jest 
do�wiadczenie tej odpowiednio�ci: rozpoznaj�, �e spotkałem prawd� (nie jedna 
z prawd, ale jedyn� prawd�), poniewa� spotykam to, co odpowiada temu wymogowi 
natury, temu wymogowi mojego ja. Odpowiednio�� chrze�cija�skiego spotkania jest 
jedyna, absolutnie jedyna, st�d te� kiedy kto� spotyka wydarzenie chrze�cija�skie, 
spotyka – mówimy – prawd�.  

Lecz to wszystko, przyjaciele, mog� by� tylko słowa, je�li kto� nie 
zidentyfikuje w swoim do�wiadczeniu owej inno�ci, a zatem nie chc� tym zako�czy� – 
poniewa� w ten sposób sobie nie pomagamy – pracy, jak� ka�dy z nas musi wykona�, 
aby patrze� na to, co mu si� wydarzyło i co si� wydarza w jego �yciu. Bez tego nie 
                                                 
41 L. Giussani, Zmysł religijny, Pallottinum 2000, s. 81. 
42 G. Leopardi, My�l dominuj�ca, w: Wybór pism wierszem i proz�, przeł. E. Por�bowicz, Warszawa 1887, s. 48-
49. 
43 Tam�e. 
44 Zob. przypis 14 (Lekcja). 
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zdamy sobie sprawy, a wi�c, kiedy si� spotykamy, jak tym razem, wobec wyzwania, 
które nam mówi: „Spotkanie chrze�cija�skie jest ta niemo�liw� odpowiednio�ci�”, 
budz� si� wszystkie pytania: Dlaczego?, Dlaczego jest co�, czego nie zrozumieli�my? 
Co jest niezrozumiałe? Spotkanie, które prze�yli�my, wyj�tkowy charakter tego 
spotkania.  

 
Cesana: Kiedy usłyszałem tamte słowa ks. Giussaniego z magnetofonu (aby 

poj��, kim jest Jezus, musisz przyj�� podobn� postaw�, jak� przyjmujesz wobec 
pragnienia zrozumienia czy dane wino jest dobre: musisz go spróbowa�; tymczasem 
wiele osób porzuciło chrze�cija�stwo dlatego, �e nigdy go nie spróbowało), dla mnie 
spadł welon. 	ycie jest podobne do lasu, w którym s� owoce dobre i fascynuj�ce; inne 
za� s� niedojrzałe i gorzkie: wszystkie one s� tam dla ciebie. Nieoczekiwanie – oto 
owa inno�� – otwiera si� droga, tzn. na drodze pojawia si� drogowskaz: „Twój dom”. 
Tym jest wła�nie ta inno��. 
 
 Carrón: A dlaczego mówisz “Twój dom?”. Dlatego, �e ci odpowiada. Ale 
uwaga. chc� doda� jeszcze jedn� rzecz. To nie dotyczy tylko do�wiadczenia 
chrze�cija�skiego. To słu�y dla ka�dego typu odpowiednio�ci. Dlatego moim 
ulubionym przykładem jest ten mityczny przykład z butami: nie ja decyduj� o tym, 
jakie buty s� odpowiednie dla moich stóp, ja to tylko odkrywam, uznaj�, poniewa� nie 
ja decyduj� o rozmiarze mojej stopy i o bucie, który jej odpowiada. Analogicznie, to 
nie ja decyduj� o naturze mojego ja, odnajduje je w sobie, kiedy si� rodz� z cał� ow� 
dysproporcj� strukturaln� mojej natury, i z tej samej racji nie ja decyduj� o tym, co mi 
odpowiada: rozpoznaj� to, gdy to spotykam. I ł�cz� obie te sprawy, w przeciwnym 
razie mo�e si� wydawa�, �e jeste�my wizjonerami. Uwaga: to jest wła�nie to, o czym 
mówi ks. Giussani w pierwszym rozdziale Zmysłu religijnego. 
 Kwestia odpowiednio�ci jest wyja�niona przez ks. Giussaniego w pierwszym 
kroku ludzkiej w�drówki, jaki człowiek musi postawi�, poniewa� punktem wyj�cia – 
jak powiada – owej ludzkiej w�drówki nie jest studiowanie ksi��ek na temat tego, co 
kto� mówi o zmy�le religijnym, ale do�wiadczenie. To wła�nie tak wyja�nia czym jest 
odpowiednio��45. Jestem wdzi�czny ruchowi (i dlatego do niego przylgn�łem), �e 
spotkałem kogo�, kto wyja�nił mi czym była ta odpowiednio��, czym było ludzkie 
do�wiadczenie. Odk�d to uchwyciłem w moje dłonie mogłem rozpocz�� ludzk� 
w�drówk�, a zaskoczeniem stało si� to, �e zacz�łem moim uczniom rzuca� wyzwanie, 
mówi�c im: „To jest prawdziwe a to nie jest prawdziwe”, i mogłem im powiedzie� 
dlaczego było prawdziwe i dlaczego nie było prawdziwe, mogłem poda� im racje 
i przytoczy� im dwadzie�cia tysi�cy przykładów, które nast�pnie wam opowiadałem. 
Ju� od samego pocz�tku odkrywałem, �e odbywam ludzk� w�drówk� pełn� racji. Bez 
tego nie sposób posuwa� si� do przodu. 
 Opowiem pewien epizod, jaki zdarzył mi si� swego czasu, jad�c na spotkanie 
z naszymi przyjaciółmi w Barcelonie. Byłem u pewnej nauczycielki, gdy przyszły do 
niej z wizyt� dwie uczennice. Zacz�li�my pogaw�dk�, i w pewnym momencie 
zapytałem je wprost: „A wy, gdzie praktykujecie wasz� wiar�?”. Jedna z nich 
odpowiedziała mi, �e prze�ywa j� w parafii, druga – w pewnej grupie; po chwili 
spytałem je: „Co tam robicie?”. Zacz�ły, jedna przez drug�, opowiada� mi o całym 
                                                 
45 L. Giussani, Zmysł religijny, Pallottinum 2000, ss. 15-28. 
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ci�gu aktywno�ci. Przystopowałem je i powiedziałem: „Ale na co zdaje si� to 
wszystko, co czynicie? Zapytam was inaczej: ko�czycie liceum; gdyby�cie miały 
sze�cioletniego brata, czy miałyby�cie jakie� pewniki z zakresu matematyki, by 
przekaza� je waszemu sze�ciolatkowi?”. Natychmiast odpowiedziały mi: „Tak”, wtedy 
je zapytałem: „A w stosunku do �ycia, czy macie jakie� pewniki, by zakomunikowa� 
waszemu sze�cioletniemu bratu?”... zamilkły, zaniemówiły. Przychodzi z kuchni 
mama i powiada: „Czy wiecie o co spytała mnie moja sze�cioletnia córeczka: Mamo, 
czy �ycie jest zawsze takie?”, zapytałem wi�c: „Czy macie jak�� odpowied� dla tej 
dziewczynki?”. Kto� mo�e by� u kresu nauki w liceum, posiada� pewniki w zakresie 
matematyki, poniewa� nauczono go pewnej metody, ale odno�nie do �ycia owe 
dziewczyny nie miały �adnych pewników do zakomunikowania, poniewa� nikt, przy 
całej aktywno�ci podejmowanej w parafii, nikt nie przekazał im pewnej metody, st�d 
te� nie osi�gn�ły �adnej pewno�ci. 
 To mo�e si� wydarzy� równie� po�ród nas: wypełni� �ycie naszej wspólnoty 
aktywno�ciami, ale nie osi�gn�� pewno�ci co do �ycia, a to prowadzi do nik�d. St�d 
te� podstawow� kwesti� jest to, czy my – podczas drogi – uczymy si� czegokolwiek, 
czy dochodzimy do jakiej� pewno�ci, wspieraj�cej �ycie, a zatem to, co odpowiada 
oczekiwaniu serca. 
 
 Gema (Hiszpania): Jestem w stanie uchwyci� przemian� w licznych sprawach, 
jak� spowodowało w moim �yciu prze�yte spotkanie: w pewno�ci, pozytywno�ci, 
umiej�tno�ci rozumowania, kochania, itd., ale jest we mnie pewna trudno�� 
powiedzenia: „Jezu”, powiedzenia, �e było to spotkanie z Jezusem, rozpoznania Jego 
obecno�ci, doj�cia do wymówienia Jego imienia. 
 
 Cristina (Modena): Jestem nauczycielk�. Uderzył mnie bardzo fakt, �e 
Apostołowie nieustannie zadawali sobie pytanie: „Lecz kim On jest?”, poniewa� 
zdałam sobie spraw�, porównuj�c z własnym do�wiadczeniem, �e my cz�sto nie 
stawiamy sobie tego pytania, cz�sto mówimy; „Chrystus”, i tylko tyle. Dlaczego nie 
stawiamy tego pytania? 
 
 Benedito (Brazylia): Podczas pracy w grupie podkre�lano mocno 
współczesno�� [tera�niejszo��], ty za� przywołałe� nas, by na nowo utkwi� wzrok na 
pocz�tku, na pierwszym spotkaniu. Ryzykujemy, �e pami�� stanie si� wspomnieniem. 
Co robi�, aby pami�� stawała si� coraz mocniejsza? Pocz�tek objawia metod� tak�e 
dla tera�niejszo�ci. Jaka jest relacja mi�dzy uwag� wobec tera�niejszo�ci a pami�ci� 
o pocz�tku? 
 
 Cesana: Inne pytanie brzmiało: spotkałam towarzystwo, ale nie potrafi� 
powiedzie�, �e ono jest Jezusem. 
 Odno�nie do pierwszej kwestii: Gema powiedziała: spotkałam, zobaczyłam 
przemian�, nauczyłam si� kocha�, ale nie potrafi� powiedzie�, �e jest Jezus. 
Problemem nie jest to, aby� ty to powiedziała, ale �e ci mówi� inni, �e to jest Jezus, �e 
Jezus w tym si� objawia. A zatem id�c wstecz, mówisz: „Lecz kim On jest?”. To jest 
wła�nie dynamizm pój�cia za: ty spotkała�, zobaczyła�, jeste� przemieniona i uczysz 
si� kocha�; to, co zobaczyła�, to dzi�ki tej tajemniczej obecno�ci, która jest. Tym, co 
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ma znaczenie [warto��] jest ta tajemnicza obecno��, która wszystko stwarza, która jest 
dla ciebie drog�. Jest to naprawd� niesamowite, �e ow� niemo�liw� odpowiednio�ci� 
(odpowiednio�ci�, której nikt si� nie spodziewa) nie jest spotkanie tego, co si� 
poszukuje, lecz tym, co si� poszukuje jest droga, która ci� prowadzi [wiedzie] ku 
spełnieniu �ycia. 
 Tak wi�c to, co zobaczyła�, co spotkała�, powiedziano ci, �e jak si� nazywa? 
A je�li chcesz tym �y�, co musisz uczyni�? Musisz rozpozna� Jego imi�. Apostołowie, 
którzy spotkali Jezusa, w pewnym momencie musieli powiedzie�: „To jest Chrystus, 
to jest Zbawiciel”. Mówi� ci, �e tak wła�nie jest i ty musisz zapyta� siebie: kim jest dla 
mnie. W przeciwnym razie Chrystus jest tylko definicj�, jaka dajesz sobie i któr� 
narzucasz innym. 
 
 Carrón: Chciałbym dorzuci� pewien element, który wydaje mi si� pomocny, 
aby odpowiedzie�. Prawd� jest, �e kto� mo�e mie� wszystkie znaki tej niemo�liwej 
odpowiednio�ci, ale to wszystko jest punktem wyj�cia, który odsyła ci� do czego� 
innego, poniewa� na to teraz musisz patrze�, mówi�c: A sk�d to pochodzi?”. 
Dynamizm rozumu nie mo�e zatrzyma� si� w tym punkcie a ty stajesz wobec dwóch 
zagadnie�, wobec alternatywy: albo pochodzi z nico�ci albo pochodzi z jakie� 
obecno�ci. Poniewa� z nico�ci ni� nie mo�e pochodzi�, stajesz na przeciw ryzyka, 
twoja wolno�� musi zadecydowa� i nikt za ciebie tego nie rozstrzygnie. 
Wypowiedzenie Jego imienia jest faktem wolno�ci. Nawet Apostołowie nie byli 
w stanie powiedzie�, kim On był, tak i� musieli Jego samego o to pyta�, lecz to, nawet 
to, nawet to, �e kto� inny ci to mówi, nie usuwa ryzyka wolno�ci w potwierdzeniu Go. 
St�d te� jest zawsze jaki� krok... tak�e tu, tak�e wtedy, gdy podoba ci bardzo jaka� 
kobieta czy m��czyzna, lecz kiedy nadchodzi moment �lubu, to nie jest tak, jak pój�cie 
i wzi�cie szklanki wody, czy� nie ? Jest jakie� ryzyko... 
 
 Cesana: Szczególnie dzisiaj. W ka�dym razie, odpowiednio�� zakłada 
obecno�� dwóch aktorów. Faktycznie, gdy my�l� o moim spotkaniu z ruchem, nie 
tylko zostałem uderzony przez to, co usłyszałem, lecz tak�e przez fakt, �e poszedłem 
za nim, rozumiem bowiem, �e mogłoby si� nie zdarzy�. Ryzykiem wolno�ci jest to, 
dzieje si� nie tylko to, co ci wychodzi na spotkanie, ale tak�e to, co si� dokonuje 
w tobie. W ten sposób zaczyna si� rozumie� czym jest łaska. 
 Najprostszym sposobem pomagania sobie w umacnianiu pami�ci jest modlitwa; 
potem jest towarzystwo, nast�pnie przywołanie rzeczywisto�ci, i w ko�cu wydarzaj�ce 
si� rzeczy. Wa�n� rzecz�, wg mnie, jest zdanie sobie sprawy, �e �yjemy pami�ci�, 
a nie �yjemy wspomnieniami, pami�ci� czego�, co nam uczynił i co nam czyni 
obecnie. Pami�ci� jest to, �e patrz� na siebie i mówi�: „Jestem uczyniona prze to 
wszystko” i musz� rozpozna�, �e u podstaw jest ta Obecno��. Bycie chrze�cijanami 
oznacza bycie na�ladowcami Jezusa: nie lud�mi, którzy zrozumieli wszystko 
o Jezusie, ale lud�mi, którzy id� za Nim, aby zrozumie�, kim jest.. To za� nie oznacza 
niepewno�ci, poniewa� ja jestem jak najbardziej pewny tego, czym �yj�, tak jak jestem 
najpewniejszy imienia, które ma to, czym �yj�, chocia� wiem, �e zrozumiałem bardzo 
niewiele i �e całe moje �ycie jest czasem danym mi przez Boga, aby rozumie� coraz 
wi�cej. 
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Carrón: Wracaj�c do pytania Krystyny, które wydaje mi si� bardzo wa�ne; 
osobi�cie postawiłbym je inaczej: lecz jak to si� dzieje, �e pytasz: „Kim On jest?”. 
 

Cesana: Wystarczy by� schematycznymi... 
 

Carrón: Wobec takiej rzeczy, jak ta, wobec tego, co si� dzieje w �yciu, jak 
mo�esz prze�ywa� poszczególne dni, w których wydarzaj� si� rzeczy, dziej�ce si� na 
twoich oczach i nie stawia� sobie pytania, nie by� zmuszon� postawi� sobie pytanie: 
„Lecz kim jest Ten, który to czyni?”.  

To jest wła�nie kwestia obecnej [�ywej] obecno�ci. I to tylko wewn�trz jakiego� 
miejsca, pewnego ludu, w którym wydarzaj� si� te rzeczy, uczniowie nie mogli nie 
pój�� za tym człowiekiem i w obliczu tego, co si� działo na ich oczach, nie mogli nie 
pyta�: „Lecz kim On jest?”. My za� mo�emy nie mówi� tego jedynie, je�li 
zatrzymujemy si� na powierzchni [na tym, co pozorne], je�li wszystko z góry 
uwa�amy za oczywiste, je�li s�dzimy, �e wszystko to jest mało wa�ne, je�li nie 
zobaczymy cudu, jaki dokonuje si� na naszych oczach. Poniewa� je�li zdajemy sobie 
spraw�, �e dokonuje si� cud, któ� nie powie w ten sposób? 
 St�d te� bycie dorosłymi w �yciu ruchu nie oznacza, �e za ka�dym razem mniej 
si� dziwimy, lecz przeciwnie, za ka�dym razem zdumiewamy si� coraz bardziej. 
Gdyby bycie dojrzałymi w �yciu ruchu oznaczało, �e ju� wszystko wiemy, osobi�cie 
gwizdałbym na taki ruch, nie zainteresowałby mnie. Lecz je�li jest odwrotnie, je�li jest 
miejsce, które dzi�ki temu, �e to si� nieustannie wydarza, przynagla mnie do stawiania 
sobie pytania: „Kim jest Ten, który sprawia to wszystko na moich oczach?”... po to 
przybywam do Włoch, w przeciwnym razie nie byłoby ku temu adekwatnej racji.  
 

Cesana: Tak wła�nie jest, poniewa�, na przykład, fascynacja spotkaniem 
z kim� takim, jak ks. Giussani, tkwi w tym, �e ty u�wiadamiasz sobie, �e podczas tego, 
gdy kto� mówi ci o Jezusie, pytasz siebie: „Kim On jest dla mnie?”. Natomiast 
strasznym aspektem pewnej propozycji chrze�cija�skiej jest to, �e s� ludzie, którzy ci 
tłumacz� kim jest Jezus, bez stawania sobie pytania, kim jest dla ciebie. 
 

Carrón: A bez tego, co teraz powiedziałe� nie ma autorytetu, sprawiaj�cego 
wzrost ja. Za ka�dym bowiem razem, kiedy udajemy si� w odwiedziny do 
ks. Giussaniego, człowiek staje si� inny. Nie dlatego, �e ci co� wyja�nia, ale dlatego �e 
�yje naprzeciw ciebie. 

Dla mnie za� jest to interesuj�ce wła�nie z tego powodu. W przeciwnym razie 
dlaczego miałbym przyby� tu, a nie pozosta� w Hiszpanii? Podajcie mi jaki� powód: 
nie istnieje. 

Z tego powodu jest czym� rozumnym przybycie tutaj z Australii, poniewa� 
do�wiadczam Tajemnicy poprzez ciało. Nic wspólnego z redukcj� towarzystwa do 
utopii! Moja relacja z Tajemnic� przechodzi przez to ciało, w którym ja, ja, ja jestem 
zmuszona do postawienia sobie pytania: „Lecz kim On jest?”. W przeciwnym razie 
dlaczego mam potrzeb� pozostania z wami? Dlaczego nie przebywam na pla�y, aby 
medytowa�? 
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Cesana: Medytacja na pla�y jest trudna... 
 

Carrón: Czytajcie Ewangeli�: jest niemo�liwe, aby to pytanie nie pojawiało si� 
za ka�dym razem dla Apostołów w obliczu tego, co widzieli, nie za� wobec czego�, 
czego nie widzieli. Przemiana, jak� zauwa�am w sobie polega na tym, �e ja to pytanie 
czytałem w Ewangeliach, ale nie wydarzała si� we mnie, nawet kiedy si� modliłem. 
Teraz zdumiewa mnie, �e wydarza si� w rzeczywisto�ci. To jest zwyci�stwo nad 
dualizmem. St�d tez pojmuj�, �e moja relacja z tym ciałem Ko�cioła jest decyduj�ca 
dla mojej relacji z Chrystusem, jest zbie�na. 

St�d te� pami�� nie mo�e by� wspominaniem. Tak si� dzieje, poniewa� my nie 
wychodzimy od do�wiadczenia, ale wychodzimy od definicji pami�ci; nie od 
do�wiadczenia, poniewa� do�wiadczeniem jest to, �e pami�� jest ci�głym [stałym, 
permanentnym] zdumieniem obecno�ci�, która ci� przemienia i która wyzwala w tobie 
to pytanie.  

 
Tonia (Nigeria): Chciałabym uzyska� pomoc, aby pozostawa� skupion� i móc 

potwierdza�, �e Chrystus jest obecny w momentach negatywnych i niepo��danych 
do�wiadcze�. 

 
Carrón: Z tego samego powodu, o którym dopiero co mówiłem. Zwyci�stwo 

Chrystusa wida� bowiem w chwili, w której przytrafiaj� si� tobie to wszystko, ale te 
wszystkie rzeczy nie s� w stanie usun�� obecno�ci Chrystusa. A zatem wszystko, co 
si� wydarza w �yciu, czyni ci� bardziej �wiadomym, czym jest Chrystus. Je�li umiera 
mój ojciec, a ja wobec jego ciała widz�, i� tym, co dominuje we mnie to pewno�� Jego 
obecno�ci, wtedy oznacza to, �e nawet wydarzenie najbardziej przeciwne ludzkiej 
naturze nie jest w stanie zniszczy� wydarzenia Chrystusa, to za� czyni mnie jeszcze 
pewniejszym tego faktu, �e tym, co spotkałem jest ta niemo�liwa odpowiednio��, 
która ma konkretne imi�: nazywa si� Jezus. 
 

Cesana: Spróbujcie pomy�le�, gdy umiera kto� bliski a nie ma pewno�ci 
zmartwychwstania. Sk�d mo�e przyj�� pewno�� zmartwychwstania? Z faktu, �e wokół 
mnie to zwyci�stwo Chrystusa – tzn. ta manifestacja owej obfito�ci człowiecze�stwa, 
zwyci�stwa nad ograniczeniem – jest wci�� oczywiste: z tego ja wydobywam nadziej�, 
�e uczyniona mi obietnica spełni si�.  
  I to wła�nie w chwili, w której �ycie nie toczy si� tak, jakby�my chcieli, 
człowiek albo potwierdza, �e Chrystus jest, albo si� gubi. Mówi� o tym, poniewa� 
widz� to u siebie. Obecnie �ycie nie przebiega tak, jak chciałbym, ale nie mog� 
zaprzeczy�, �e pomimo mego ograniczenia oraz ograniczenia innych, przyja�� istnieje. 
Co wi�cej, pewne smutne zdarzenia dziej�ce si� po�ród nas sprawiaj�, �e wyłania si� 
jeszcze wi�ksza przyja�� i płodno��, tak, i� człowiek mo�e powiedzie�: „�mier� jest 
wła�nie dla �ycia”. Nadzieja zmartwychwstania, w przeciwnym razie, co pozostaje? 
Nie mog� wi�c powiedzie�, �e nie ma przyja�ni, nie mog� nie zobaczy�, �e w imi� 
tego niektórzy prze�ywaj� trudne [niszcz�ce] sytuacje; nie mog� nie widzie� 
�wiadectw, które zostały zło�one równie� tutaj. Jak to si� nazywa? Chrystus! Ja chc� 
Go pozna�, poniewa� tu jest nadzieja �ycia, które nie umiera, nadzieja 
zmartwychwstania. W przeciwnym razie powiedzcie mi, gdzie ona jest.  
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Carrón: Dlatego, je�li kto� jest tutaj, podpowiedzcie mi inne słowo ni� 

„zaskoczenie”. Jakie inne słowo znajdziecie, je�li nie „zaskoczenie”? Co�, czego kto� 
nigdy by si� nie spodziewał. Nie dlatego, �e ja staram si� by� dobry, poniewa� jest 
Chrystus, ale poniewa� czuj� si� zaskoczony [zdumiony], dlatego �e On jest. Jest to 
co� zupełnie innego. W pierwszym przypadku jest moralizm, i tu nigdy nie b�d� umiał 
by� w porz�dku; w drugim jest wdzi�czno�� za fakt, �e jest, pewno��, �e jest, a ka�dy 
aspekt �ycia [potwierdza, �e jest, i dlatego kto� rzuca wyzwanie wszystkiemu 
i wszystko, co wydarza si� w �yciu jest po to, aby rozpoznawa� to, co jest. 
W przeciwnym razie, je�li tego nie ma, to kto jest w stanie patrze� na pewne smutne 
momenty w taki sposób, w jaki to cz�sto widzimy po�ród nas? Powiedzcie mi: tylko 
dlatego, �e jest. 

 
Maurizio (Bolonia): W tych dniach zostało powiedziane: „kategoria ludu jest 

nie do oddzielenia od kategorii wydarzenia, czyli ludu, tzn. lud jest tym 
wydarzeniem”. Tymczasem w do�wiadczeniu zdarza si�, �e komunia mi�dzy nami jest 
cz�sto dla nas celem jakiego� mojego po�wi�cenia si� b�d� tak�e jakiej� wielkiej 
hojno�ci. Co koryguje takie zało�enie? 
 
 Cesana: Oczywisto��, �e tak nie jest. Tu jeste�my wszyscy przyjaciółmi, ale od 
czego zale�y to nasze bycie tutaj? Czy od naszego po�wi�cenia si�? Tym jest wła�nie 
wydarzenie, czym�, czego nie uczynili�my sami. Czy to, �e w �wiecie urodził w Desio 
ks. Giussani, �e powołał do istnienia całe to poruszenie jest mo�e jak�� nasz� zasług�, 
czy zale�y od naszego po�wi�cenia si�? Wydaje mi si� by� oczywiste, �e to nie zale�y 
od naszego po�wi�cenia, a zatem jest uczynione przez kogo� innego. 
 Je�li nie jeste�my tym zaskoczeni [zdumieni], to nie istnieje komunia czy lud, 
istnieje jaka� partia polityczna, czyli skutek moich manewrów wskutek władzy [przez 
władz�, dla władzy]. 
 

Carrón: A kiedy potrzebne jest tak wielkie po�wi�cenie, taka wielka hojno�� to 
dlatego, �e nie zrozumieli�my tego i dlatego zast�pujemy fakt rozpoznania tego, co si� 
wydarzyło z naszym wysiłkiem, z naszym usiłowaniem, a nasze usiłowanie nie ma nic 
wspólnego z tym, co si� wydarza, co On czyni, poniewa� On jest tym, który działa. 
 

Cesana: Oczywi�cie, od nas oczekuje si� przylgni�cia, tzn. rozpoznania Go, 
nadania mu imienia: uznania imienia, które ma. To jest zawsze zasadnicz� spraw�.  
 
 Gianni (Mediolan): Jeszcze raz odno�nie do kwestii ludu. Zdanie: 
„Zwyci�stwem Chrystusa jest lud chrze�cija�ski” wydaje mi si� by� oczywiste, ale 
w do�wiadczeniu pytam siebie, dlaczego jest to pewno��, która nie dotyczy mnie 
i mojego �ycia, problemów, tak�e upadków, które komu� przychodzi prze�ywa�. 
Wydaje mi si�, �e �yj� jako� podzielony, wskutek czego jest lud, b�d�cy zwyci�stwem 
Chrystusa, dokonanym w czasie i w historii, ale nie w stosunku do mnie. To za� 
podzielenie jest jakby symptomem pewnej krucho�ci w przynale�no�ci. St�d te� 
jestem razem z moimi przyjaciółmi, robimy wspólnie wiele rzeczy, razem �yjemy, 
współdzielimy je wspólnie, ale pozostaje jakby jaka� ostatnia rezerwa wobec 
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całkowitego przylgni�cia, poniewa� masz ró�ne swoje problemy, które pozostaj� 
nierozwi�zane. Pytam wi�c, gdzie tkwi bł�d tej mojej pozycji? 
 
 Cesana: Zadaj� sobie pytanie: czy ty jeste� naprawd� pewny, kiedy mówisz te 
rzeczy? Rozumiem, �e jest pewnego rodzaju opór, jaka� obiekcja – kto� mo�e nie chce 
by� posłuszny, nie chce pój�� za, nie chce rozpozna� – ale nie mog� powiedzie�, �e si� 
nie przynale�y. W przeciwnym razie, co takiego istnieje, co ciebie stwarza? Albowiem 
jedn� rzecz� jest przynale�e�, tzn. wiedzie�, z czego jeste�my uczynieni; inn� rzecz�, 
by� mo�e, opiera� si�, jak dziecko, które opiera si� swemu tacie, jednak�e nie mo�e 
powiedzie�: „To nie jest mój tato...”. 
 
 Carrón: Według mnie tu s� dwie sprawy: pierwsz� jest to, �e my niekiedy 
mylimy krucho�� z problemem poznania. Sprawa przynale�no�ci przede wszystko jest 
rozpoznaniem istniej�cego faktu.  
 Je�li, tak jak zawarłe� to w pytaniu, dostrzegasz ów lud, w którym to si� 
wydarza, owo zwyci�stwo Chrystusa si� wydarza, to ono nie mo�e nie dotyczy� 
ciebie. Poniewa� je�li kto� jest dotkni�ty jak�� chorob�, uwa�an� dotychczas za 
nieuleczaln�, i zobaczy kogo�, jaki� lud, �e jest z tej choroby uleczony, a ty chorujesz 
na to samo, to nie mo�esz powiedzie�, �e ciebie nie dotyczy to, �e widziałe�, i� 
wszyscy inni zostali uzdrowieni: ten fakt budzi w tobie nadziej�, zmienia ci�. Id�cie 
powiedzie� komu�, kto dotkni�ty jest chorob�, uwa�an� dot�d za nieuleczaln�, �e 
pojawił si� nowy lek: jak podskoczy na krze�le na sam� tylko wie�� o tym, a nie �e ju� 
został wyleczony, lecz tylko dlatego, �e si� dowiedział. Je�li my nie podskakujemy na 
krze�le, to nie jest problem naszej przynale�no�ci, ale oznacza to, �e nie 
zrozumieli�my jeszcze, co si� wydarzyło, czyli jest to problem poznania. To jest 
pierwsza sprawa. 
 I druga kwestia: problem poznania nie rozwi��e problemu dramatyczno�ci 
�ycia, poniewa� kto� mo�e czeka� na poznanie oblicza ukochanej osoby, i dopóki go 
nie znajdzie, czeka, by je znale��. Kiedy jednak je spotyka, to cho� to wcale nie 
rozwi�zuje wszystkiego, lecz rozpoczyna si� dramat, rozpoczyna si� relacja, a w tej 
relacji mie�ci si� wszystko; nie usuwam jednak dramatu przez to, �e rozwi�zuj� 
problem tajemnicy; dramat rozpoczyna si� wła�nie dlatego, �e rozwi�zany jest 
problem tajemnicy a teraz pora zobaczy�, jak to ma zwi�zek ze wszystkim, całe za� 
�ycie jest nam dane wła�nie po to, aby zobaczy� to zwyci�stwo Chrystusa. Lecz je�li 
my, gdy ono si� nie dokonuje, podajemy w w�tpliwo�� [podwa�amy] to, co si� stało, 
zamykamy sobie drog� do zobaczenia tego� zwyci�stwa. Zwyci�stwo bowiem i tak si� 
wydarzy: problem w tym, aby�my nie odeszli wcze�niej, zanim Pan nie nadejdzie i nie 
objawi Swej obecno�ci. Jednak�e to nie my decydujemy o momencie Jego przyj�cia. 
 

Cesana: Sposobem przezwyci��enia oporu jest tak�e to, by pragn�� pozna� 
jeszcze wi�cej, czyli nie s�dzi�, �e wiemy ju� wszystko, co nale�ałoby pozna�. St�d to 
pytanie: Chryste, lecz kim ty jeste� dla mnie? Pierwszym sposobem przezwyci��enia 
oporu wobec przynale�no�ci do tego istniej�cego ludu jest to, by nie traktowa� jako 
czego� oczywistego powy�szego pytania, ale by pokornie za nim kroczy� . 
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Carrón: Trzeba si� pyta�: „Co chcesz, abym nauczył si� przez te sytuacj�?”. 
Dlatego problem od którego rozpocz�li�my te dni jest czym� zasadniczym: 
zatrzymujemy si� wcze�niej, na tym bowiem polega ów brak zaanga�owania 
z całokształtem rzeczywisto�ci, jest po prostu tego aplikacj�: wobec jakiej� sytuacji 
zamiast zapyta�: „Czego chcesz mnie nauczy�?”, wychodzimy z podejrzeniem; 
zamiast pozwoli�, by rzeczywisto�� pobudziła do pytania, reagujemy podejrzeniem. 

 
Cesana: Podejrzenie i roszczenie s� dwiema postaciami raka ludzkiego ducha. 

 
Carrón: Ile razy widzieli�my, �e w naszym �yciu wydarzały si� rzeczy, 

o których my�leli�my, �e nie mog� si� wydarzy�, a potem musieli�my ust�pi� wobec 
oczywisto�ci czego� wr�cz przeciwnego! Problem w tym, i� Bóg jest inny ni� my, jak 
m�� jest inny ni� �ona, i nie zawsze sprawy układaj� si� po naszej my�li, i to nas 
oszukuje [wystawia do wiatru], albowiem kto� drugi nie jest nigdy przedłu�eniem 
mojego ramienia, jest kim� innym, Bóg natomiast jest absolutnie inny; nasza droga 
ró�ni si� od Jego drogi, nasze �cie�ki nie s� Jego �cie�kami, i my�li nasze nie s� Jego 
my�lami. 
 
 António (Portugalia): Powiedziałe�, �e bez modlitwy wszystko staje si� 
w�tpliwo�ci� a my jeste�my niewolnikami interpretacji. Dla mnie normaln�, naturaln� 
metod� jest konfrontowanie si� z towarzystwem. Jak� rol� w tym odgrywa modlitwa? 
 
 Carrón: Metod� wyj�cia z w�tpliwo�ci nie jest konfrontowanie si� 
z towarzystwem. Je�li idziesz kupowa� buty, nie idziesz z pytaniem do towarzystwa, 
które buty s� dla ciebie wła�ciwe b�d� nie. Metoda jest odpowiednio��. Poniewa� je�li 
sprzedawca zechce sobie z ciebie za�artowa�, to sprzeda ci inne, ni� ty chcesz, 
zgadzasz si�? 
 Wyja�niałem młodzie�y w oparciu o nast�puj�cy przykład: boli ci� noga 
i trzeba ci zało�y� gips; po dwóch dniach wracasz do lekarza, mówi�c: „Nadal mnie 
boli”, a lekarz odpowiada ci: „Nie mo�e ci� bole�, poniewa� ja jestem najlepszym 
w �wiecie ekspertem od zakładania gipsu. Nie mo�e ci� bole�: uczestniczyłem ostatnio 
w kongresie mi�dzynarodowym, przyznali mi nagrod� Nobla”; co ty odpowiesz? Czy 
b�dziesz pytał towarzystwa? „Przykro mi, doktorze, ale mnie boli”, albowiem 
kryterium mojego os�du jest we mnie, i nie decyduje o tym lekarz. To jest najwi�ksze 
potwierdzenie ludzkiego ja, tzn. ludzkiej osoby, w przeciwnym razie jeste�my 
niewolnikami władzy, towarzystwa lub kogokolwiek, doktora lub jakiego� guru. Czy 
jasno si� wyraziłem? Dzi�ki temu uwolnimy si� od w�tpliwo�ci; i to jest wła�nie to, 
o co musimy prosi�: by przylgn�� do prawdy. Modlitwa jest patrzeniem na to, jest 
pami�ci� o tym, co nam odpowiada, st�d staje si� ci�głym błaganiem o to. Kiedy 
wydaje si�, �e nie ma tego typu odpowiednio�ci, nie nale�y w�tpi�, ale rzuca� 
wyzwanie w�tpliwo�ciom. Je�li ty, za ka�dym razem, gdy najdzie ci� w�tpliwo��, nie 
b�dziesz spogl�dał w inn� stron�, je�li nie rzucisz jej wyzwania i nie pójdziesz a� do 
ko�ca, by j� rozpozna�, zwyci��y w�tpliwo��. Ale to nadal jest problem zwi�zany 
z poznaniem. 
 Inny przykład, jaki podałem młodzie�y w tym roku: kto� jest w seminarium, 
a tymczasem jego kolega z roku opuszcza seminarium; tego pierwszego nachodzi wi�c 
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w�tpliwo��, czy i on nie powinien zrezygnowa�. Przychodzi do mnie, mówi�c mi: 
„prze�ywam kryzys z powodu odej�cia tamtego”. Mógłbym go troch� pocieszy�, 
próbuj�c odwróci� jego uwag� od problemu. Natomiast mówi� mu: „A ty, dlaczego 
nie odejdziesz? Dlaczego nie odejdziesz i ty?”. Rzucam mu wyzwanie, aby ponownie 
zastanowił si�, aby umiał uzasadni� to, dlaczego zostaje, aby zdał sobie spraw� ze 
swego powołania. Je�li za ka�dym razem, gdy kto� zrezygnuje, b�d� nachodzi� go 
w�tpliwo�ci, skurczy si� [pogubi si�]; je�li natomiast, za ka�dym razem, gdy kto� 
odejdzie, zrobi tak, jak dopiero powiedziałem, to okrzepnie [umocni si�]... czy jest to 
jasne? Tak si� pokonuje w�tpliwo�ci. W przeciwnym razie b�dziemy ci�gle si� �y� na 
ruchomych piaskach. 
 

 Cesana: Przypomina mi si�, �e ks. Giussani powiedział kiedy�, �e w�tpliwo�� 
nie jest nigdy pocz�tkiem lecz kresem jakiego� procesu. Kiedy Koch szukał [badał] 
pr�tka gru�licy i nie wiedział gdzie go szuka�, jednego był pewien, �e istnieje. 
Przeszedłszy cały proces, pytał: „Czy to b�dzie to? A mo�e tamto? Jak mam go 
szuka�?”. Oznacza to, �e w�tpliwo�� staj�ca si� zdrowym pytaniem jest tym, co 
przychodzi, aby móc pój�� za faktem odpowiadaj�cym. 
 

Carrón: Pytanie [Błaganie] jest tym, co wyrasta z rzeczywisto�ci. 
 

Cesana: Pytanie jest tym, co wyrasta z wła�ciwej relacji z rzeczywisto�ci�, tzn. 
z prostego punktu wyj�cia, albowiem to pewno��, a nie w�tpliwo�� jest t�, która 
pozwala �y�; w�tpliwo�� pozwala ci uładzi� [usystematyzowa�] co nieco rzeczy, albo 
ci� zablokuje. 
 
 Liubow (Kazachstan): Kiedy Carrón mówił o ludzie chrze�cija�skim, 
zacytował �w. Augustyna: „Nie chc�, aby�cie byli moimi, ale aby�cie byli ze mn�”46. 
Chciałbym to zrozumie� w kontek�cie do�wiadczenia wychowawczego. 
 
 Cesana: Je�li kto� ci mówi: „Chc�, aby� była moja”, czyni z ciebie niewolnic�. 
W do�wiadczeniu wychowania musz� zaproponowa� ci nie tyle to, co ja my�l�, lecz to 
za czym ja id� [co ja na�laduj�], tak, aby� mogła os�dzi� mnie w oparciu 
o proponowana ci warto��. St�d te� musz� ci zaproponowa� bycie ze mn�, a nie bycie 
moj�. 
 Mówił ks. Giussani: „To czego pragn�, to nie przekona� was do tego, co ja 
my�l�, ale  
da� wam metod�, dzi�ki której b�dziecie mogli os�dza� prawomocno�� tego, co my�l� 
ja i co my�l� wszyscy inni”. Tym jest wła�nie wychowanie. 
 Wychowanie jest czym� absolutnie odwrotnym [przeciwnym] do poj�cia 
posiadania, poniewa� dziecko idzie za tym [na�laduje to], za czym idzie ojciec 
i spojrzeniem, słowem b�dzie pytał ojca o to, za czym idzie. W ten sposób ten, który 
wychowuje, wychowuj�c – jak ci�gle powtarzał ks. Giussani – ma zawsze okazje 
przywoła� siebie do ideału, jakim �yje. W ten sposób kto� uczy si� od młodych i to 
jest to, co mu odpowiada, nikt bowiem z nas nie chce by� niewolnikiem kogo� 
drugiego. 
                                                 
46 Zob. przypis 33. 
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Carrón: A to, z wychowawczego punktu widzenia jest decyduj�ce, poniewa� 

jest nieustannym rzucaniem wyzwania wolno�ci drugiego. 
 
Cesana: W ka�dym b�d� razie rozumiem teraz pewn� rzecz, która co prawda 

nie wi��e si� bezpo�rednio z postawionymi pytaniami, a mianowicie, i� 
egzystencjalnym problemem odpowiednio�ci jest obecna [aktualna] miło��, obecne 
rozpoznanie. To jest łask� Bo��, niezale�nie od tego wszystkiego, co kto� mo�e 
pomy�le�. 
 

Carrón: To prawda, ks. Giussani bowiem powiada dosłownie tak: „Miło�� jest 
zdumieniem obecn� odpowiednio�ci�”47. Poniewa� jest to zdumienie czym�, co kto� 
znajduje... 
 

Cesana: ...co� czystego. Czysta jest równie� miło��, je�li idzie za czym�, dzi�ki 
czemu osiedla si�, dzi�ki czemu jest uczyniona; nie je�li pod��a za tob� jako 
przedmiotem miło�ci, albo je�li pod��a za mn� jako podmiotem miło�ci. Miło�� jest 
czysta je�li pod��a za Bogiem: je�li idzie za tym, co jest jej fundamentem, nie je�li 
idzie za sob�. Je�li miło�� pod��a za sam� sob�, jest nieczysta. 
 

Carrón: Dlatego wła�nie ideałem miło�ci jest dziewictwo, prawdziw� relacj� 
z rzeczywisto�ci� jest dziewictwo. 
 

Katie (Kalifornia): Carrón powiedział, �e wierno�� modlitwie jest czym� 
istotnym, ale ja sama nie potrafi� by� temu by� wierna. Co to zatem znaczy dla mnie? 

 
Cesana: Powiedziała�: „wierno�� modlitwie jest czym� istotnym, ale ja sama 

nie potrafi� by� temu by� wierna”... ja te� nie potrafi�, witaj wi�c w klubie! Wła�nie 
po to jeste�my razem. Ja, chrze�cija�skie ja nie jest ja samotniczym; od pierwszej 
chwili, pierwszym gestem chrze�cija�skim jest Chrzest �w., tzn. ten gest 
przynale�no�ci do Chrystusa, w jego ciele, jakim jest Ko�ciół. St�d te� ja, ja 
ochrzczone, jest ju� od samego pocz�tku ja przynale��cym, poniewa� od pocz�tku ma 
w sobie, je�li kto� jest �wiadomy, bycie razem z innymi, którzy rozpoznaj� Jezusa. 
Dlatego od samego pocz�tku jeste� umieszczona wewn�trz, po�rodku owego ludu, 
który podtrzymuje ci� w tym błaganiu. My bowiem – jak powiada �w. Paweł – „nie 
umiemy si� modli� tak, jak trzeba”48, redukujemy ci�gle błaganie. Potrzebujemy 
zatem, by przybył Duch �wi�ty i pomógł nam błaga�. 
 
 Cesana: Kolejn� rzecz�, która pomaga, jest reguła. Podobnie jak z ciałem, aby 
je wy�wiczy� trzeba wykonywa� �wiczenia, tak samo trzeba �wiczy� ducha poprzez 
duchowe �wiczenia i mie� równie� pewn� reguł�, reguł�, która nie rozwi��e całego 
problemu miło�ci, jednak�e pomaga go rozpozna�. Dlatego istniej� formuły 
modlitewne. Z tego wzgl�du, �e my nie potrafimy si� modli�, Ko�ciół podpowiada 
nam, by�my modlili si� rano, zaraz po wstaniu, w południe i wieczorem. St�d te� 

                                                 
47 L. Giussani, Dal temperamento un metodo, dz. cyt., s. 114-115. 
48 Rz 8, 26. 
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gromadzimy si� razem: w taki sposób potem, w ci�gu całego dnia, pami�tamy o tym, 
by si� modli�, aby zawsze si� modli�, tzn. błaga� w ka�dej okazji dnia, jaki jest sens 
naszego �ycia. 
 
 Claudio (Florencja): Carrón powiedział wiele razy, zarówno podczas lekcji, 
jak i dzi�, �e trzeba zrozumie� to, co nam si� wydarzyło, �e nale�y poj�� to, co si� 
wydarzyło, aby tego nie zredukowa�. Otó�, rozmawiaj�c troch� o tym razem 
dochodziło do głosu, �e prawdopodobnie to ma zwi�zek z tym, co powiedziałe� we 
Wprowadzeniu, gdy mówiłe� o �yciu rzeczywisto�ci� i o cało�ciowym zaanga�owaniu 
w rzeczywisto��; chciałbym jednak dobrze zrozumie�, co masz na my�li mówi�c 
„pojmowa�”, poniewa� widz� ryzyko zredukowania pojmowania do jakiego� mojego 
wyobra�enia, a to wła�nie jest ju� pewn� redukcj�. 
 

Carrón: Poj��, oznacza nade wszystko, nie redukowa�, ale patrze� na to, co ci 
si� wydarzyło, nie wyobra�a� sobie tego, ale patrze�. Nast�pnie, poniewa� tak�e to - 
nie widz�c wszystkiego - mo�esz zredukowa�, dlatego wła�nie jest �ycie wewn�trz 
ludu i prze�ywanie do�wiadczenia, które za ka�dym razem bardziej u�wiadamia ci to, 
co si� wydarzyło. A w trakcie �ycia, gdy widzisz, �e prze�yte spotkanie pozwala ci 
patrze� na wszystko, �e ci� podtrzymuje – na przykład – w mał�e�stwie, �e pozwala ci 
patrze�, gdy przychodzi choroba, gdy zdarzaj� si� pewne rzeczy, �e ka�e ci pój�� do 
pracy inaczej – to wszystko pozwala ci poj�� czym jest spotkanie, które prze�yłe�. Nie 
jest jak�� abstrakcj�, przez co redukujesz do jakiego� wyobra�enia: całe �ycie masz na 
to, by poj�� prze�yte spotkanie, ono za� nie daje si� zredukowa� do �adnego 
wyobra�enia, do tego stopnia, �e zawsze jest zdumieniem. Dlatego u�ywam słowa 
„zdumienie”: człowiek bowiem nie posiada go od pocz�tku; u�wiadamia sobie coraz 
bardziej w trakcie �ycia, czym jest naprawd� to spotkanie. Któ� z nas s�dził, �e to 
spotkanie przetrwa wszystko? Jest to po prostu co�, co si� wydarzyło. W trakcie �ycia 
człowiek u�wiadamia sobie to, co naprawd� si� wydarzyło. 
 

Cesana: Carrón przywołał, stwierdzaj�c: “Nietzsche powiadał, �e nie ma ju� 
faktów, istniej� jedynie interpretacje”. 
 Dzisiejsze spotkanie pyta� wydaje mi si� by� wielk� demonstracj�, �e 
wychowanie mi�dzy nami jest wła�nie takim przynagleniem do rozpoznania faktów. 
Wszystko to bowiem, o czym dzisiaj dyskutowali�my zwi�zane jest z tym, jak 
przezwyci��y� pokus� – co pó�niej nas unieszcz��liwia – aby uczyni� nasz� my�l 
czym� absolutnym; w jaki sposób natomiast ufa� faktom, ufa� temu, co si� wydarza, 
zaufa�, by przywoła� po imieniu rzeczy, które istniej�, zaufa�, �e owa przypadkowo�� 
ma swój sens, itd. Otó�, dzisiejsze spotkanie pyta� jest wła�nie demonstracj�, jak 
bardzo tego nam potrzeba. 
 
 Rossella (Florencja): Pytanie zrodziło si� we mnie teraz, podczas spotkania 
pyta�. Kiedy powiedzieli�cie, �e metod� nie jest towarzystwo, ale odpowiednio��, 
a nast�pnie, �e kryterium mojego os�du jest wewn�trz mnie, a nie w towarzystwie, 
pogubiłam si� co nieco: czym zatem jest os�d? To znaczy, co mam robi�, by os�dzi�? 
Przytoczyłe� wcze�niej przykład z butami, tzn., je�li szukam pary butów, które by mi 
pasowały, to nie pytam towarzystwa, ale... 
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 Carrón: Czy ty masz w sobie kryterium os�du, czy owe buty ci odpowiadaj�? 
Czy masz kryterium, aby rozpozna�, jakie buty s� prawdziwe? 
 
 Rossella: Tak. 
 
 Carrón: Tak. A czy ono jest w tobie czy poza tob�? 
 
 Rossella: Jest wewn�trz mnie. 
 
 Carrón: Decydujesz czy nie decydujesz o nim ty? Jest czy nie jest ono 
obiektywne? 
 
 Rossella: Jest obiektywne. lecz nie ja o ty decyduj�. 
 

Cesana: Jak to: „nie o tym decyduj�”? 
 
Carrón: Nie, ty mo�esz zało�y� buty, jakie chcesz. Niekiedy mówili mi: 

„Owszem, swego czasu kupiłam buty, oczekuj�c, �e z czasem si� dopasuj�”; je�li tak 
post�pisz, nast�pnego dnia b�dziesz musiała pój�� kupi� sobie nast�pn� par� 
a sprzedawca b�dzie przeszcz��liwy... 
 
 Cesana: Kiedy idziesz do towarzystwa zapyta� o zdanie, o os�d, aby 
skonfrontowa� si�, co powiniene� zrobi�, w oparciu o co na koniec o tym 
zadecydujesz? W oparciu o to, co ci mówi�, w relacji do tego, co czujesz, �e tobie 
odpowiada. 
 
 Rossella: Tak, ale najpierw zrobi� to, co mi mówi�, a po zweryfikowaniu 
tego... 
 
 Cesana: Nie! poniewa� ty, aby zrobi� to, co ci mówi jaka� osoba, musisz jej 
zaufa�. Lecz co zrobisz, aby jej zaufa�? Musiała� mie� do�wiadczenie, �e ta osoba 
dała ci wła�ciw� odpowied�. To nie jest tak, �e ty ufasz pierwszemu człowiekowi 
z ulicy. Jak powiada sam ks. Giussani: �wiadek musi by� godny zaufania. 
 Tak wi�c kryterium, tzn. twoja ostateczna odpowiedzialno��, jest twoja, a nie 
innych. Oznacza to, �e nie mo�esz przyj�� do mnie, mówi�c: „Post�piłem w ten 
sposób, poniewa� tak mi powiedziała wspólnota”. Zrozumiała�? Czyli nie mo�esz by� 
nieobecny/ 
 
 Carrón: Dlaczego jeste� w tym towarzystwie? Czy na pocz�tku, w spotkaniu 
prosiła� wspólnot�, aby tutaj by�? Nie, poniewa� dokonała� porównania owego 
pragnienia i tego, co miała� przed sob� w pierwszej chwili. To jest wła�nie to 
kryterium, z jakim wybrała�, aby tutaj by�. 
 Temu kryterium serca poddał si� nawet sam Jezus. Zastanów si� wi�c, czy 
nasze towarzystwo nie powinno podda� si� temu os�dowi.  
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 Cesana: Towarzystwo sprzyja umacnianiu, a nie usuni�ciu twojej osoby, aby 
coraz pełniej wyłoniło si� twoje kryterium. Towarzystwo nie usuwa ciebie, ani twojej 
odpowiedzialno�ci, twojej wolno�ci: sprawia, �e to wszystko si� ujawnia. Daje tobie 
wi�ksz� zdolno�� zderzenia si� z ow� słynn� odpowiednio�ci�. W przeciwnym razie 
oznaczałoby to, �e wszyscy tu zebrani jeste�my band� plagiatorów: co jest nieprawd�. 
 
 Mike (Indiana): Kiedy spotkałem ks. Giussaniego opowiedziałem mu moje 
do�wiadczenie. Latem ubiegłego roku był w Evansville tylko jeden członek Bractwa: 
ja. I mówiłem sobie: potrzebuj� przyjaciół, którzy byliby ze mn� i pomagali mi �y� 
posłusze�stwem. I tak powiedziałem ks. Giussaniemu, �e w duchu posłusze�stwa 
wobec listu, jaki on napisał ubiegłego lata, zacz�łem błaga� Matk� Bo��, abym spotkał 
takich wła�nie przyjaciół. Kiedy wróciłem z La Thuile zadzwoniła do mnie Bruce, 
mówi�c mi: „Zapisałem si� do Bractwa”. Pi�tna�cie minut pó�niej to samo powiedział 
mi Chuck. Ci dwaj nie byli przyjaciółmi mi�dzy sob�: ka�dy z nich był moim 
przyjacielem. Obecnie w Evansville jest nas pi�cioro przyjaciół z Bractwa.  
 To jest to, co zrozumiałem z tego, co powiedział mi ks. Giussani: „Twoje serce 
jest otwarte, to jest serce dane ci przez Matk� Bo�� i jest sercem, które współdzielisz 
ze swoimi przyjaciółmi; to za� jest tym, co przyci�ga do ciebie innych. Nawet je�li 
stracisz twój głos, inni zobacz� to serce i b�d� uderzeni. Módl si� ka�dego dnia do 
Dziewicy Maryi”. 
 A teraz pytanie: jaka relacja zachodzi mi�dzy niemo�liwa odpowiednio�ci� 
a Madonn�?  
 

Carrón: Według mnie sprawa jest bardzo wa�na do poj�cia za ka�dym razem 
bardziej, aby nasze odniesienie do Matki Bo�ej nie było jedynie pietyzmem. 
Ks. Giussani poleca nam ci�gle modli� si� Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam: to 
per Mariam wskazuje, �e zbawienie przychodzi do nas przez Matk� Bo��, tzn. przez to 
cielesne miejsce, jakim jest Ko�ciół, dla którego Matka Bo�a jest punktem odniesienia, 
decyduj�cym znakiem; to za� oznacza, �e to jest wła�nie to miejsce, w którym 
odnajduj� ow� niemo�liw� odpowiednio��. Ona jest t�, która mówi�c „tak” udzielonej 
jej łasce, postawiła przed wszystkimi owoc swojego łona, Jezusa, co jest tym, co 
odpowiada. St�d te� przez ciało Ko�cioła, Matki Bo�ej my uczestniczymy 
w do�wiadczeniu tej niemo�liwej odpowiednio�ci. Dlatego modlitwa do Matki Bo�ej 
i do Ducha �wi�tego, tak jak nas uczy ks. Giussani, jest pro�b� o to, aby pozwolił nam 
do�wiadczy� tej niemo�liwej odpowiednio�ci. To za� jest nam dane nie przez jak�� 
inspiracj� (a ty dobrze o tym wiesz) protestanck�, lecz poprzez ciało Ko�cioła, czyli 
Matk� Bo��.  
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Sobota rano 
21 sierpnia 2004 
 
 
SYNTEZA 
__________  
 
Juliàn Carrón 
 
 
 
 
 „S�dz�, �e nie mógłbym dłu�ej �y�, gdybym go ju� nie słyszał, jak 
przemawia”49, poniewa� moje ja ma w sobie t� piln� potrzeb� spełnienia. Jest czym� 
niemo�liwym otworzenie rano oczu i nie odczucie tej pilnej potrzeby w sercu. Czym 
byłby jaki� dzie�, w którym moje ja nie mogłoby Go rozpozna�, nie mogłoby Go 
znale��? Je�li to, co spotkali�my nie mo�emy odnajdywa� ka�dego dnia, na có� by si� 
to zdało? Je�li ja za ka�dym razem, gdy budz� si� rano nie mog� spotka� tego czego� 
jedynego, co jest w stanie wypełni� moje serce, na có� by si� to zdało? Jak 
mogliby�my �y�? „Nie mógłbym dłu�ej �y�, gdybym go ju� nie słyszał, jak 
przemawia”, gdybym za ka�dym razem nie mógł go rozpozna�. 

Lecz kim jestem ja, który bez Ciebie, Chryste, nie mog� �y�? Czym ja jestem, 
�e nie wystarcza mi �adna osi�gni�ta satysfakcja? Kim ja jestem, �e nie mog� usun�� 
z mego serca tej pilnej potrzeby? Kim ja jestem, i� �adna zdobyta satysfakcja nie jest 
w stanie usun�� owej pilnej potrzeby, co wi�cej pokazuje j� z jeszcze wi�ksz� 
oczywisto�ci�? Skoro nawet nie wystarcza osi�gni�ta satysfakcja, to z czego 
uczynione jest moje ja, czego ono oczekuje? 

Lecz kim jeste� Ty, Chryste, który jako jedyny potrafisz za ka�dym razem 
wypełni� serce Twoj� obecno�ci�?. Lecz kim ty jeste�, i� jeste� jedynym, który mi 
odpowiada, jedyny, b�d�cy w stanie naprawd� zaspokoi� serce? Kim jeste� Ty, za 
którym, raz spotkanym i rozpoznanym, moje serce ci�gle t�skni? Kim jeste� Ty, �e 
nawet ujrzenie sło�ca b�d� jego zachodu, słuchanie muzyki albo przyjaciół jest 
niczym innym, jak piln� potrzeb� rozpoznania, piln� potrzeb� Ciebie? 

Nie byłoby rzecz� rozumn� poranne wstawanie, po tym, jak Go spotkali�my, 
gdyby�my nie mogli Go spotyka� w ka�dej chwili, gdyby�my nie mogli Go 
rozpoznawa�: byłoby to niesprawiedliwe, albowiem czas jest nam dany dla tego 
wtargni�cia [wkroczenia] Wieczno�ci, bez tego wtargni�cia Wieczno�ci bowiem nic 
nie wystarcza, �ycie jest puste, ma zawsze jak�� gorycz w sobie. 

Czym Ty jeste� Chryste? My bowiem mo�emy zamieni� Go z jak�kolwiek inn� 
rzecz�. Kiedy mówimy o niemo�liwej odpowiednio�ci, to o czym mówimy, jakie 
do�wiadczenie jest wewn�trz? Czy s� to tylko słowa? Czy jest to czysta forma? Jaka� 
definicja? Albo wyraz jakiego� jedynego do�wiadczenia, tego do�wiadczenia, które 
jest u pocz�tku wszystkiego, owo do�wiadczenie, wskutek czego pierwsi, którzy Go 
spotkali, nie mogli nie pój�� Go szuka� nast�pnego dnia, a potem nast�pnego dnia 
i jeszcze nast�pnego? Czytajcie Ewangeli� wg �w. Jana. Nie mogli nie pój�� odszuka� 
                                                 
49 Zob. A.J. Mohler, Dell’unità della Chiesa [O jedno�ci Ko�cioła], Tipografia e libreria Pirotta e C. 18850, s. 50 
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Go50. Co to było? O jakie do�wiadczenie chodzi? Czym była owa odpowiednio��? 
Spotkali wiele osób, lecz co miał ów człowiek? Kim Ty jeste�? 

To za� ponawia si� tak�e dzi�. St�d te� pierwsz� rzecz� jest patrzenie na to, co 
si� w tych dniach wydarzyło, poniewa� to, co zobaczyli�my w tych dniach jest 
ponownym wydarzeniem si� pocz�tkowego wydarzenia. Nie chodzi tylko 
o wspomnienie z przeszło�ci, nie chodzi tylko o czyste wspomnienie! Gdybym nie 
mógł go ju� słysze� dzisiaj, to czym byłby ten dzie�? 

Ponowne wydarzenie si� pocz�tku, poniewa� nie ma dwóch momentów: 
pocz�tek a potem kontynuacja: ci�gło�� tego pocz�tku jest odzyskaniem owego 
pocz�tku a korekta jest wła�nie odzyskiwaniem pocz�tku. Jak mówił ks. Giussani, nie 
istnieje moment nawrócenia a potem droga; dla chrze�cijanina istnieje tylko czas 
nawrócenia. Nawrócenie za� to nie najpierw jaki� pocz�tek, a potem w�drówka, 
nawrócenie jest ci�głym pocz�tkiem, w�drówka jest kontynuacj� pocz�tku, jest 
ponownym wydarzeniem si� pocz�tku, i to jest tak prawdziwe, �e je�li si� ponownie 
nie wydarza, to wszystko staje si� formalno�ci� i pr�dzej czy pó�niej przestanie nas 
interesowa�. Chodzi o to, by odpowiada� Obecno�ci, która jest tera�niejsza, poniewa� 
za ka�dym razem Obecno�� ta jest przed naszymi oczyma. To nie jest tylko pami�� 
o przeszło�ci, gdy� ta nie wyja�nia naszej tutaj obecno�ci. Pami�� rozpocz�ła si� 
w przeszło�ci, lecz jest ci�gł� Obecno�ci� w tera�niejszo�ci, jest wkroczeniem, 
narzuceniem si� Jego obecno�ci w tera�niejszo�ci. Bez tego narzucania si� Jego 
obecno�ci, pr�dzej czy pó�niej przestanie nas interesowa�. 

Czy� nie zobaczyli�my tego w tych dniach? Czy� raz jeszcze nam si� nie 
narzucił? Lecz to, przyjaciele, oznacza i� my nie jeste�my skazani, by �y� tylko 
wspomnieniem owego pi�knego dnia, który ju� przemin�ł: jeste�my tutaj wła�nie 
dlatego, �e ponawia si� owo narzucenie si� Jego Obecno�ci, my za� od tej chwili 
musimy liczy� si� z tym, co w tych dniach zobaczyli�my; wskutek narzucenia si� tu 
Jego obecno�ci, raz jeszcze naszej wolno�ci, naszemu rozumowi zostaje rzucone 
wyzwanie przez to, co si� stało. St�d te� pierwsz� rzecz� jest patrzenie, patrzenie na 
to, co si� stało, niczym zdumienie czym� nowym, tym, �e Pan ponownie przybywa, �e 
wkracza w nasze �ycie, �e pozwala si� usłysze� i po raz kolejny nas zaskakuje. Lecz 
kim ty jeste�, Chryste? Lecz jak to mo�liwe, by nie poczu� si� zdumionym, 
powtarzaj�c: kim On jest? 

Pami�� jest permanentnym zdumieniem t� Obecno�ci�, która przemienia, t� 
wkraczaj�c� w nasze �ycie i narzucaj�c� si� obecno�ci�: to jest wła�nie On, to jest 
Pan, który teraz nieustannie podejmuje inicjatyw� wobec ciebie i wobec mnie. Nie 
tylko w jakim� momencie: rozpocz�ł w pewnym momencie, w Chrzcie �w., w którym 
– jak mówił kilka lat temu ks. Giussani – Pan, jako vir pugnator, zacz�ł zdobywanie 
naszego �ycia dla dobra naszego �ycia51, nie pozwalaj�c nam zagubi� si� w nico�ci, 
ale który kontynuuje poprzez nieustann� inicjatyw�, jak to zobaczyli�my w tych 
dniach, gdy� „On nie pozwoli zachwia� si� twej nodze, ani si� nie zdrzemnie Ten, 
który ci� strze�e. Oto nie zdrzemnie si� ani nie za�nie, Ten, który czuwa nad 
Izraelem”52. 

                                                 
50 Zob. J 1, 35, nn. 
51 Zob. L. Giussani, S. Alberto, Generare tracce... 
52 Ps 121, s-4. 
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Jakie� do�wiadczenie mieli ludzie owego stra�nika, który nigdy si� nie 
zdrzemn�ł! A ile� razy byli�my zmuszeni uzna�: „To jest wła�nie On! To jest Pan!”, 
jak uczniowie. To wła�nie Pan jest tym , który za ka�dym razem si� narzuca, poniewa� 
On nie ust�puje. 

W taki wła�nie sposób ma na sercu twoje przeznaczenie, w taki sposób ma na 
sercu moje przeznaczenie, �e nic go nie powstrzyma: nie zatrzyma si� wobec twojego 
zakłopotania, wobec twoich trudno�ci czy twoich w�tpliwo�ci. Nic sobie nie robi 
z twoich w�tpliwo�ci i nie przestaje wykazywa� inicjatywy wobec ciebie i wobec 
mnie. Pomy�lcie, z iloma sprawami na głowie przybyli�my tutaj Czy cokolwiek Go 
powstrzymało? Nic! On za ka�dym razem odsłania si� wolny, wolny w podejmowaniu 
inicjatywy wobec ka�dego z nas, wobec ciebie i mnie, poniewa� On nie chce wej�� 
tylko jaki� moment w �yciu, nie chce ocali� tylko jaki� moment w �yciu, nie chce 
ocali� jaki� moment naszego �ycia, ale chce je na zawsze i dlatego za ka�dym razem 
podejmuje inicjatyw�, dlatego �e Wieczno�� jest tym, co przez spotkanie wkracza 
w nasze �ycie. Ile� jeszcze musimy si� nauczy� kim jest Chrystus! Czas �ycia jest nam 
dany, aby bardziej rozumie� kim jest Chrystus, który za ka�dym razem przełamuje 
wszystkie nasze schematy, wszystkie nasze my�li o Nim i pozwala nam coraz bardziej 
odkrywa� kim On jest. 

Nie wkracza na jeden moment: wkracza Wieczno��. Ale wieczno�� nie oznacza 
czego� statycznego; wieczno�� jest t� ci�gle now� inicjatyw� Chrystusa wobec ciebie 
i wobec mnie, od najstarszego po najmłodszego. Ta inicjatywa wobec ka�dego z nas, 
w jakiejkolwiek okoliczno�ci: „Jestem tu, jestem nadal tu”. 

I to wła�nie tu rodzi si� milczenie. Milczenie wytryska z ogromu [ze 
wspaniało�ci] Jego obecno�ci, a Jego obecno�� wypełnia mnie milczeniem. I to jest 
znak, �e On jest, �e si� narzuca, �e czyni nas milcz�cymi, lecz nie z powodu czego�, 
co brakuje, lecz na skutek obfito�ci tego, co jest, a co zdumiewa nas tak bardzo, �e 
mo�emy jedynie zamilkn��. St�d tez milczenie nie jest tylko dla niektórych, nie jest 
tylko dla Memores, ale jest dla wszystkich nas, poniewa� jest znakiem obecnego 
wydarzenia. Je�li w nas nie wytryska milczenie, je�li nie odkrywamy, �e wytryska 
milczenie, co si� dzieje? To nie tylko reguła do wypełnienia! To jest pełne 
wdzi�czno�ci, pełne wzruszenia zdumienie z powodu Jego obecno�ci. „Któ� jest 
w stanie mówi� nam o miło�ci wła�ciwej Chrystusowi, przepełnionej pokojem?”53. 

St�d te�, przyjaciele, id�cie, id�cie wsz�dzie, nie l�kajcie si� i dokonujcie 
porównania ze wszystkim. Kto a� tak kocha wasze przeznaczenie? Rzucam wyzwanie 
ka�demu z was: id�cie wsz�dzie, dok�d chcecie, jed�cie na wakacje, id�cie do pracy, 
nawi�zujcie relacje z kimkolwiek chcecie, odejd�cie nawet st�d a zobaczycie co si� 
stanie, zobaczycie kim On jest. Kto tak kocha wasze serce? Kto tak kocha wasze 
przeznaczenie? Wtedy, w owym porównywaniu ze wszystkim, zrozumiecie czym jest 
ta niemo�liwa odpowiednio��. I co si� wydarza, nie tylko wobec pi�kna, ale tak�e 
w obliczu zła, w obliczu nieszcz��cia, choroby, w obliczu �mierci, poniewa� to 
wła�nie w tym wszystkim Pan objawi jeszcze pełniej to, kim On jest, nade wszystko 
w obliczu zła, wobec grzechu, który jest tym, co nas oszukuje [wystawia do wiatru], 
co nas blokuje, poniewa� najwy�szy wyraz tej niemo�liwej odpowiednio�ci nazywa 
si� miłosierdzie. Nie istnieje �adne inne gł�bsze, bardziej wyj�tkowe wyra�enie owej 
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niemo�liwej odpowiednio�ci, jak to: „Czy ty mnie kochasz?”54. St�d te� �ródłem 
[pocz�tkiem] ludu Bo�ego jest miłosierdzie; zmartwychwstanie Chrystusa jest 
ostatecznym wyrazem miłosierdzia Tajemnicy. 

St�d te� nie l�kajcie si�, odejd�cie nawet: któ� tak kocha, któ� ma tak na sercu 
wasze przeznaczenie, jak Chrystus? Kto ma tak na sercu spełnienie twojego �ycia? 
Kogo nie powstrzyma twoje zło? Kto ciebie podniesie? Kto ciebie na nowo 
przygarnie? Kto si� nigdy nie zgorszy? Kto Na ciebie zawsze czeka? Kto? 
Wyzwaniem, bowiem, tej niemo�liwej odpowiednio�ci jest wyzwanie kogo�, kto tak 
ci� kocha, kogo�, kto do tego stopnia potwierdza nasze przeznaczenie: to wła�nie 
budzi w nas afektywno�� nie z tego �wiata. Zobaczenie tego jest za ka�dym razem 
pocz�tkiem tej�e afektywno�ci. 

St�d ju� nigdy nie odejd�. Ale dlaczego? – Aby by� dobrymi chrze�cijanami? 
Aby by� dobrymi ciellinami? Ale� odejd�cie st�d! – Aby nie utraci� tego! 
Wyzwaniem, przed jakim staje twoje „ja”, moje „ja” wobec tej niemo�liwej 
odpowiednio�ci jest to: dlaczego st�d nie odchodz�? Jak w przypadku apostołów: 
dok�d pójd�?55. Lecz gdzie znajd� cos podobnego? St�d te� nie usuwa [nie odbiera] 
wolno�ci, co najwy�ej rzuca jej wyzwanie, i rzuca wyzwanie twojemu ja, twojemu 
rozumowi i twojej wolno�ci. Nie l�ka si�, nie zakrada si�, nie okrada z ukrycia twego 
�ycia: rzuca wyzwanie na twoich oczach. Albo id� sobie st�d, je�li chcesz, odejd�. 

Wyzwaniem jest czy chc� to straci�, utraci� t� niezrównan� pełni�, jak� trudno 
było sobie wcze�niej wyobrazi�. A to gdzie si� dokonało? Gdzie to odnajduje 
kontynuacj�? Tutaj, w tym miejscu, które nazywa si� ludem, w tym ludzie, który 
nazywa si� Ko�ciołem, który dla nas przejawia si� w tej jedynej postaci charyzmatu; 
w tym miejscu, które jest miejscem stworzonym, wymy�lonym, piel�gnowanym przez 
Tajemnic� dla ciebie, wszystko uczynione jest dla ciebie, dla twojego spełnienia, dla 
twego dobra, dla twego oddechu, dla twojej realizacji, aby twoje �ycie si� nie 
zatrzymało, aby si� nie zablokowało, aby za ka�dym razem otwierał si� na nowo 
prawdziwy dramat twojej relacji z Tajemnic�, aby �ycie nie stawało si� grobem. 
Faktycznie, bez ponawiaj�cego si� otwierania tej tajemniczej relacji �ycie jest grobem, 
my za� upadamy. Bez tej jedynej inicjatywy Tajemnicy wszyscy sko�czymy w grobie 
i nasze wspólnoty stan� si� grobem. 

To miejsce wła�nie jest podarowane, jest stworzone, jest wymy�lone dla nas - 
dla mnie i dla ciebie - przez Tajemnic�. Jest to miejsce �ci�le okre�lone. Bóg stał si� 
ciałem, aby stworzy� w historii pewne miejsce, w którym moje ja mogłoby osi�gn�� 
przeznaczenie, w którym mogłoby do�wiadcza� towarzystwa dla osi�gni�cia 
przeznaczenia, w którym nadal podejmuje inicjatyw� wzgl�dem nas poprzez 
charyzmaty Ducha, poprzez t� łask�, która nazywa si� charyzmatem, poprzez te dary, 
jakie On daje Ko�ciołowi, poprzez osoby, przez stwarzanie wci�� na nowo tego 
miejsca, przez odnawianie tego miejsca, aby ja, które je spotyka mogło uczestniczy� 
w tym samym do�wiadczeniu, co ci pierwsi, aby mogło nadal uczestniczy� w tym 
samym do�wiadczeniu. Albowiem bez tej inicjatywy Tajemnicy nie ma tego typu 
miejsca, nie ma te� ludu chrze�cija�skiego bez Tajemnicy, bez tego jedynego �ródła 
Ducha, które je ci�gle na nowo stwarza od pocz�tku. To miejsce jest dane, zrodzone, 
stworzone przez Chrystusa za spraw� Ducha dla twojego dobra. 
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Kiedy człowiek to uzna, jedyne co mo�e, to wzbudzi� cał� afektywno�� wobec 
tego miejsca, w którym to si� wydarza. Nie chodzi o jak�� sentymentalna 
afektywno��, lecz o t� prawdziw�, poniewa� to w niej rozpala si� wci�� na nowo moja 
relacja z Tajemnic�, i dlatego potrzebuje tego cielesnego miejsca, poniewa� to wła�nie 
przez to historyczne, cielesne miejsce rozpala si� wci�� na nowo relacja z Tajemnic�, 
i ja do�wiadczam Tajemnicy, bez której wszystko jest tłamsz�ce, pozbawione 
oddechu. Nie istnieje nic, co dałoby si� porówna� z t� relacj� z Tajemnic�, 
umo�liwion� przez Chrystusa. 

Pierwszym znakiem Jego obecno�ci jest to, i� natychmiast wzbudza ona 
pytanie, błaganie; jest tak okazała, �e człowiek nie mo�e sta� wobec niej i nie pragn�� 
jej, a zatem nie błaga� jej. My jednak wielokrotnie redukujemy błaganie, lecz jest Pan, 
który je na nowo otwiera, który pozwala nam błaga� o to, co niemo�liwe, który na 
nowo otwiera pełni� mojego błagania, mojego pragnienia, tzn. czyni mnie samym 
sob�, czyni ciebie sob�, z cał� rozległo�ci� pragnienia serca. Nie pozwala ci ugrz�zn�� 
w twojej mierze, w twojej dziurze, raz jeszcze przełamuje twoj� miar�, ponownie 
ciebie otwiera. Błaganie o to, co niemo�liwe, o to, co zdaje si� by� niemo�liwe, o moja 
przemian�, która wydaje si� niemo�liwa, o �ycie w ró�nych okoliczno�ciach, 
o przezwyci��enie ka�dej okoliczno�ci, o zwyci�stwo nad złem, o bycie wolnym 
w rzeczywisto�ci, aby nie upa��: to, co uznajemy za niemo�liwe jest tym, co si� wci�� 
na nowo rozpala jako błaganie. Dlatego ks. Giussani mówił nam – jak to 
powiedzieli�my – o wierno�ci modlitwie, poniewa� do�wiadczenie faktu Chrystusa 
wydarza si� – mówił – w tym jedynym sposobie, który jest wierno�ci� modlitwie, 
w przeciwnym razie jest pustk�56. 

Pan wkracza, aby pobudzi� nasze ja do tego najwy�szego wyrazu, najbardziej 
współgraj�cego z nasz� natur�, który nazywa si� błaganiem. Nie istnieje �aden inny 
wyraz natury mojego ja ni� wła�nie błaganie. Dlatego Pan nie wkracza, aby ci� 
zast�pi�, ale by przebudzi� twoje ja, aby obudzi� twoje pragnienie, aby uczyni� ciebie 
sob�, jak dziecko całe wyt��one ku spełnieniu. 

Wobec tego pragnienia za ka�dym razem czujemy potrzeb� odmawiania 
modlitwy Anioł Pa�ski. Jak mo�na wstawa� rano nie pozwalaj�c na wej�cie w to 
pragnienie, w to oczekiwanie pami�ci o pocz�tku? To wła�nie dzisiaj, teraz, w tym 
pragnieniu Pan si� objawia, wychodzi z inicjatyw� wobec ciebie. St�d te� wierno�� 
modlitwie Anioł Pa�ski, Liturgii godzin, Veni Sancte Spiritus, tekstom jest sposobem, 
w jaki wyra�a si� to bałaganie. 

A to precyzyjne miejsce, stworzone przez Pana dla ciebie, towarzyszy ci a� po 
Australi�, w Minnesocie i w Kosowie za spraw� owego narz�dzia, które zwie si� 
Szkoł� wspólnoty; �ycie w ka�dej okoliczno�ci, prze�ywane w towarzystwie 
Chrystusa, dzi�ki owemu narz�dziu zwanemu Szkoł� wspólnoty. Nie pozostawia nas 
samymi, ale towarzysz nam poprzez os�d. Im dłu�ej si� �yje, tym bardziej rozumie si� 
Szkoł� wspólnoty, �yje si� lepiej i bardziej si� �yje. Jest nam ona podarowana, aby si� 
uczy� przezywa� j� jako hipotez� wchodzenia w rzeczywisto��, nie za� by zast�powa� 
twoj� prac� i powtarza�. W przeciwnym razie narodziny byłyby czym� strasznym, 
byłyby bowiem podobne do zabawki podarowanej dziecku bez poinstruowania go, jak 
si� z ni� obchodzi�: dziecko zniszczyłoby j� w dwie minuty i nigdy nie poj�łoby jak 
ona funkcjonuje. My jednak nie przyszli�my na �wiat z instrukcj� obsługi, by nauczy�, 
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jaki jest sens �ycia. Pan pozwolił nam si� urodzi� wewn�trz pewnej tradycji, pozwala 
nam spotka� sens �ycia i daje nam pewn� hipotez�. T� hipotez� dan� nam przez 
Tajemnic�, aby wchodzi� w rzeczywisto��, aby j� ka�dorazowo weryfikowa�, jest 
wła�nie Szkoła wspólnoty.  

„Ko�ciół nie oszukuje, w takim sensie, �e wszystko to, co głosi i czyni jest 
całkowicie do dyspozycji ka�dego, by to zweryfikowa�. Jego formuła jest: ty spróbuj, 
ty sprawd�! Powierz całkowicie swoj� propozycj� tre�ci twojego do�wiadczenia: ty 
jeste� ty, który os�dza. Gdzie� znajdziesz wi�ksz� od tej otwarto��!”57. 

Trzeba jednak piel�gnowa� gest Szkoły wspólnoty, czyni� wszystko, by stawała 
si� ona gestem dla ka�dego, jako wzajemne �wiadectwo rzeczy, które ona wyja�nia, 
tego, jak uczy nas �y�. Szkoła wspólnoty jest takim wzajemnym, obopólnym 
�wiadectwem. 

I wraz z tym Bractwo, Bractwo jako miejsce, suma, sie� relacji, które 
w codzienno�ci czyni� nam bli�szym os�d, jakiego uczymy si� na Szkole wspólnoty. 
Pro� Pana, aby� za ka�dym razem znalazł u swego boku kogo�, kto słysz�c ciebie 
mówi�cego o pracy, o miło�ci, o relacji, o trudno�ciach, grzechu podsunie ci os�d 
Szkoły wspólnoty, poniewa� w ten wła�nie sposób staje si� bliskie [przyjazne] owo 
nowe spojrzenie, jakie Chrystus wprowadził w �ycie dla mnie i dla ciebie. 
W przeciwnym razie nadal b�dzie dominował os�d innych. To jest wła�nie to, co 
wnosi pewn� nowo�� na �wiat. Na tym polega misja. Misj� nie s� zaj�cia 
pozalekcyjne, lecz jest ni� �ycie w rzeczywisto�ci t� inno�ci�. 
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