
Na najwikszych Targach Ksiki Ameryki aciskiej wę ąż ł ń  Buenos Aires, argentyski ń prymas dokonał 

27 kwietnia 2001 r. prezentacji hiszpaskiej edycji ksiki ń ąż Atrakcyjno Jezusaść .

„Miejscem spotkania jest czuo miosierdzia Jezusa Chrystusa wzgldem mojego grzechu”.łść ł ę

Silvina Premat, ArgentynaSilvina Premat, Argentyna
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Arcybiskup Buenos Aires, a od niedawna kardyna Jorge Mario Bergoglio, zaprezentowa ksikł ł ążę 

El Atractivo de Jesucristo (Atrakcyjno  Jezusa Chrystusaść ), opublikowan przez wydawnictwo „Eną -

cuentro”, na Midzynarodowych Targach Buenos Aires zatytuowanych ę ł Ksika od autora do czyąż -

telnika. Targi te nale  do najwikszych wżą ę  Ameryce aciskiej. WŁ ń  cigu dwudziestu dni, milioną  

osób – na powierzchni 25 000 metrów kwadratowych – odwiedzio stoiska ponad ł 1 300 wystawców 

(wydawnictw, ksigarni, fundacji, ambasad ię  regionów). Starali si oni pozna jakiego pisarzaę ć ś  

o midzynarodowej renomie, posucha wykadu na jaki aktualny temat lub znale jak interesuę ł ć ł ś źć ąś -

jc ofert.ąą ę

Kardyna Bergoglio dokonywa prezentacji ksiki ł ł ąż ksidza Giussaniego wę  jednej z najwikszychę  

sal, która – ku zaskoczeniu wszystkich – i tak okazaa si za maa. ł ę łTrzeba byoł usun  kilka rzdówąć ę  

krzese, aby zrobi wicej miejsca dla wszystkich obecnych.ł ć ę

Bya to pierwsza sytuacja tego typu, e ł żarcybiskup Buenos Aires i prymas Argentyny wzi udziaął ł 

w Targach Ksiki jako wygaszajcy prelekcj, aąż ł ą ę  ponadto, e zgodzi si zaprezentowa ksik auż łę ć ążę -

torstwa Luigi Giussaniego. Owszem, w 1999 roku, dokona prezentacji ksiki ł ąż Zmys religijnył , po-

magajc obecnym wówczas ludziom rozpozna wą ć  ich historii egzystencjaln warto  tych tekstów.ą ść  

(To wydarzenie jednak miao miejsce wł  siedzibie Nuncjatury Apostolskiej – przyp. tum.ł ) „Zgodzi-

em si zaprezentowa ksik ksidza Giussaniego zł ę ć ążę ę  dwóch powodów: pierwszy jest bardzo osobi-

sty ze wzgldu na dobro, jakie wę  ostatnich dziesiciu latach ten czowiek ę ł (ksidz Giussanią ) mi wy-

wiadczy, jakie wniós wś ł ł  moje kapaskie ycie, dziki lekturze jego ksiek iłń ż ę ąż  artykuów. Drugimł  

powodem jest moje przekonanie, e jego myl jest gboko ludzka iż ś łę  e dociera do najgbszych poż łę -

kadów czowieczestwa”.ł ł ń

Godne podkrelenia jest to, e prezentacja dokonana przez ś ż ksidza ę kardynaa bya bardzo krótkał ł  

i zarazem bardzo jasna. Rozumno Tajemnicy; grzech iść  przebaczenie jako uprzywilejowane miejsce 

spotkania; nieprzewidywalne miosierdzie; Bóg zł  nami, który „dziaa zł  wyprzedzeniem” i który oka-

zuje czuo  naszemu grzechowi. Włść  35 minut przedstawi najwaniejsze momenty zł ż  dialogów 

z ksiki, porównujc niektóre stwierdzenia ksidza Giussaniego ząż ą ę  podobnymi mylami w. Teresyś ś  

z Lisieux oraz w. Augustyna.ś

Publiczno  bya bardzo zrónicowana: od wielu kolegów iść ł ż  znajomych przyjació zł ruchu Comu-

nione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie), po osoby z otoczenia ksidza ę kardynaa, ał  takeż 

uznani teologowie i filozofowie. Po zakoczonym spotkaniu – jak to okreli ks. Mario Peretti – ń śł kar-
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dyna Bergolio „niczym ojciec, który pomaga nam by dziemi Ojca, dziemi Kocioa, ał ć ć ć ś ł  takeż 

dziemi wiadków, midzy innymi ksidza Giussaniego, jakich Pan stawia na naszej drodze”, zć ś ę ę  wiel-

k uwag rozmawia zą ą ł kadym, kto si do niego zbliy.ż ę żł

Tam, na Targach Ksiki, wąż  tym samym miejscu, w którym róni intelektualici przemawiaj doż ś ą  

modych ludzi, którzy nie wiedz, jak drog pod a, ponad piset osób usyszao kogo, kto zł ą ą ą ążć ęć ł ł ś  całą 

pewnoci stwierdzi, e „droga, która prowadzi nas ku temu, co jest nam najblisze, popycha nas dośą łż ż  

wprowadzenia w Tajemnic, przynagla do wejcia wę ś  Tajemnic”.ę

Ksidz Giussani wą  nadesanym telegramie, ał  odczytanym przez Martín Sisto na pocztku spotkaą -

nia, dzikujc ę ąkardynaowi Bergoglio napisa, e ł łżjego obecno  „pozwala nam odczu blisko  Paść ć ść -

piea iż  caego Kocioa, naszej Matki, dla którego zostalimy powoani do istnienia ił ś ł ś ł  wybrani, aby 

przyczynia si do wzrostu owego strumienia ludu chrzecijaskiego dziki atrakcyjnoci Jezusa,ć ę ś ń ę ś  

Boga-czowieka, który doczy do nas ił łą ł  nas przekona, do tego stopnia, e poszlimy za Nimł ż ś  

z wszystkimi naszymi ograniczeniami, i z wszystkimi naszymi porywami, ofiarujc Jemu wszystkoą  

z radoci iśą w prostocie serca. Niech Eminencja nadal bdzie nam nauczycielem ię  ojcem, jak mi opo-

wiadaj moi przyjaciele zą  Buenos Aires, wdziczni Jego osobie ię  posuszni jak Jezusowi. Niech mi bł ę-

dzie wolno podzikowa wszystkim obecnymi, którzy jestecie dla mnie wielkim znakiem szacunkuę ć ś  

dla Tego, który poprzez krucho  naszych osób, staje si widzialny, syszalny iść ę ł  dotykalny w wiecie”.ś

Proponujemy obszerne fragmenty zProponujemy obszerne fragmenty z prelekcji kard. Jorge Mario Bergoglio podczas prelekcji kard. Jorge Mario Bergoglio podczas  

prezentacji ksi ki 27 kwietnia 2001 r.��prezentacji ksi ki 27 kwietnia 2001 r.��

Zgodziem si zaprezentowa t ksik ksidza Giussaniego zł ę ćę ążę ę  dwóch powodów: pierwszy jest 

bardzo osobisty ze wzgldu na dobro, jakie wę  ostatnich dziesiciu latach ten czowiek ę ł (ksidz Giusą -

sani) mi wywiadczy, jakie wniós wś ł ł moje kapaskie ycie, dziki lekturze jego ksiek iłń ż ę ąż  artykuów.ł  

Drugim powodem jest moje przekonanie, e jego myl jest gboko ludzka iż ś łę  e dociera do najgbż łę-

szych pokadów czowieczestwa.ł ł ń

Omielam si powiedzie, e chodzi tutaj oś ę ćż  jak  gbsz, aąśłę ą  dziki temu jeszcze bardziej zrozuę -

mia fenomenologi nostalgii jako faktu transcendentalnego. Jest pewna taka fenomenologia nołą ę -

stalgii (nostos algos), poczucie bycia wezwanymi do domu, dowiadczenie odczucia, i jestemy poś ż ś -

cignici ku czemu, co jest nasze wasne, co jest najbardziej zgodne zą ę ś ł  naszym bytem. W kontekcieś  

rozwaa ksidza Giussaniego spotykamy prawdziwy zarys fenomenologii nostalgii.żń ę

Ksika ąż Atrakcyjno Jezusaść , któr dzisiaj prezentujemy, nie jest adnym traktatem teologiczą ż -

nym, lecz jest dialogiem przyjani; s to rozmowy przy stole prowadzone przez ksidza Giussanieź ą ę -

go z jego uczniami. To nie jest ksika dla intelektualistów, ale dla kadego, kto jest m czyzn czyąż ż ęż ą  

kobiet. Jest opisem owego pocztkowego dowiadczenia, do którego odnios si póniej, opisemą ą ś ę ę ź  

zdumienia, jakie dochodzi do gosu wł  dialogu dotyczcym codziennego dowiadczenia sprowokoą ś -

wanego, zafascynowanego obecnoci iśą wyjtkowo ludzkim ią  boskim spojrzeniem Jezusa. Jest to 

opowie ość osobowej relacji, intensywnej, tajemniczej i konkretnej, a równoczenie rozumnej iś  peł-
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nej pasji mioci do osoby Jezusa, iłś  to pozwala Ksidzu Giussaniemu dotrze do progu Tajemnicy,ę ć  

aby powiedzie do niej Tyć .

Wszystko w naszym yciu dzisiaj, tak samo jak wż  czasach Jezusa, zaczyna si od spotkania. Spoę -

tkanie z tym Czowiekiem, ciel zł śą Nazaretu, czowiekiem jak wszyscy inni, ał  jednoczenie tak róś ż-

nym od wszystkich innych. Pierwsi, jak Jan, Andrzej, Szymon poczuli si ogarnici spojrzeniem aę ę ż 

do samej gbi, zrozumiani włę  ich sercach, i to wzbudzio zaskoczenie, zdumienie, które natychmiastł  

pozwolio im do Niego przylgn , sprawiajc, e poczuli si kim innym.ł ąć ą ż ę ś

Kiedy Jezus zapyta Piotra: „Czy Mnie kochasz?”, owo „tak” nie byo wynikiem ani siy woli anił ł ł  

rezultatem „decyzji” owego modego czowieka Szymona: byo ujawnieniem si, ukazaniem si owejł ł ł ę ę  

nici czuoci iłś  przylgnicia, przejawiajcej si jako szacunek, jaki on ywi do Jezusa – jest wic akę ą ę ż ł ę -

tem rozumu; by to akt rozumny, dlatego nie móg nie powiedzie „tak”.ł ł ć

Nie sposób zrozumie dynamiki spotkania, które budzi zdumienie ić  przylgnicie, jeli wę ś  nim nie 

zostanie uruchomiona – prosz darowa mi to sowo – fantazja miosierdzia. Tylko ten, kto doę ć ł ł -

wiadczy miosierdzia, kto dozna czuoci miosierdzia dobrze si czuje przy Panu. Prosz obecś ł ł ł łś ł ę ę -

nych tutaj teologów, aby nie donieli na mnie do witego Oficjum iś Ś ę  do Inkwizycji, jednak podej-

mujc zą  moc ten argument omielam si powiedzie, e uprzywilejowanym miejscem spotkaniaą ś ę ćż  

jest pieszczota (czuołść) miosierdzia Jezusa Chrystusa wobec mojego grzechu.ł

W obliczu tego ucisku miosierdzia – kontynuujc tok mylenia ksidza Giussaniego – przychoś ł ą ś ę -

dzi naprawd ch  udzielenia odpowiedzi, przemiany, odpowiednioci; rodzi si nowa moralno.ę ęć ś ę ść 

Stawiamy sobie problem etyczny, etyki, która rodzi si ze spotkania, zę  tego spotkania, które dotdą 

opisywalimy. Moralno  chrzecijaska nie jest jakim tytanicznym wysikiem woli, wysikiem koś ść ś ń ś ł ł -

go, kto decyduje, e bdzie spójny iś ż ę  e sobie poradzi; nie jest samotnym wyzwaniem wobec wiata.ż ś  

Nie! chrzecijaska moralno  jest po prostu odpowiedzi; jest ona odpowiedzi wzruszon wobecś ń ść ą ą ą  

zaskakujcego, nieprzewidywalnego, „niesprawiedliwego” (powróc jeszcze do tego przymiotnika)ą ę  

miosierdzia. Miosierdzie zaskakujce, nieprzewidywalne, „niesprawiedliwe” zł ł ą  czysto ludzkimi kry-

teriami kogo, kto mnie zna, kto wie oś  moich zdradach, a mimo to mnie kocha, szanuje, przytula 

mnie, ponownie mnie wzywajc, pokada we mnie nadziej na mnie ią ł ę  czeka na mnie. Z tego powodu 

chrzecijaska koncepcja moralnoci jest pewn rewolucj, nie jest nigdy upadkiem, ale cigym poś ń ś ą ą ął -

wstawaniem, podnoszeniem si. Jak wida, ta koncepcja autentycznej moralnoci chrzecijaskiej,ę ć ś ś ń  

któr prezentuje ksidz Giussani, nie ma nic wspólnego zą ą  duchowymi rodkami uspokajajcymi,ś ą  

które wypeniaj religijne póki wspóczesnych supermarketów. Oszustwa, podobnie jak tak modnył ą ł ł  

wspóczesny pelagianizm wł  swoich rónorodnych iż  wyrafinowanych przejawach. Pelagianizm, 

w gruncie rzeczy, usiuje ponownie wznie wie Babel. Owe duchowe rodki uspokajajce s wył ść żę ś ą ą -

sikiem modlitwy lub jakiej wewntrznej duchowoci, które nigdy nie wychodz poza siebie.ł ś ę ś ą

Jezusa spotykamy dzisiaj, podobnie jak 2000 lat temu, w pewnej ludzkiej obecnoci, wś  Kociele,ś  

w towarzystwie tych, których On do siebie przycza, włą  Jego ciele, w znaku i sakramencie Jego obec-

noci. Czytajc t ksik, czowiek zdumiewa si iś ą ę ążę ł ę jest peen podziwu wł  obliczu tak osobistej i głę-

bokiej wizi zę  Jezusem, co jednak jemu samemu moe wydawa si czym trudnym. Kiedy mówiż ć ę ś ą 

ksidzu Giussaniemu: „Jakiej odwagi potrzeba, by móc Jezusowi powiedzie «tak» albo: ę ć «Jest we 
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mnie pewna taka trudność» to wida, e ksidz Giussani kocha Jezusa, ja natomiast nie potrafi koćż ą ę -

cha Go tak samo, jak on”. Wówczas ksidz Giussani odpowiada: „Dlaczego przeciwstawiacie to, coć ą  

wam si zdaje, e nie macie, temu, co ja mam? Ja mam owo «tak» ię ż  nic wicej, aę  was mówienie Jezu-

sowi «tak» nie powinno kosztowa duo wicej ni to kosztuje mnie... Ić ż ę ż  bd mówi to, nawet gdyęę ł -

bym przewidzia, e jutro obra  Go tysic razy”. Niemal identyczn myl wypowiada w. Teresałż żę ą ą ś ś  

z Lisieux, mówic: „Mówi «tak» Jezusowi, bo gdybym Jemu tego nie mówia, to nie mogabym móą ę ł ł -

wi «tak» ani gwiazdom na niebie, ani moim lub twoim wosom...”. Nie ma nic bardziej prostego odć ł  

tego: „Nie wiem jak to jest, nie wiem, jak by powinno by: wiem jedno, e musz mówi «tak». Poć ć ż ę ć  

prostu nie mog nie mówi «tak»”. To jest rozumne, ię ć  ksidz Giussani wą  kadym momencie tejż  

ksiki odwouje si do rozumnoci dowiadczenia.ąż ł ę ś ś

Rzecz w tym, by zacz  mówi do Chrystusa „Ty” iąć ć  by Mu to mówi jak najczciej. Nie sposóbć ęś  

bowiem pragn  Go, nie proszc Go oąć ą  to. A kiedy zaczynam prosi Go, wówczas zaczynam sić ę 

zmienia. Zć  drugiej strony, jeli kto Go prosi, to dlatego, e wś ś ż  gbi swego bytu czuje si pocigniłę ę ą ę-

ty, wezwany, objty spojrzeniem, oczekiwany. Ię  dowiadczenie w. Augustyna: „W gbi mego jesteś ś łę -

stwa co mnie pociga ku komu, kto jako pierwszy mnie poszukiwa, kto jako pierwszy na mnieś ą ś ł  

czeka; to jak ów kwiat migdaów zł ł  ksig prorockich, który na wiosn rozkwita jako pierwszy. Otoą ę  

przymiot waciwy Bogu, który pozwol sobie opisa sowem złś ę ćł  Buenos Aires: Dios ci primerea – 

Bóg, w tym przypadku Jezus Chrystus, zawsze nas wyprzedza; kiedy do Niego przychodzimy, On już 

nas wyczekuje. Kto spotyka Jezusa Chrystusa czuje pragnienie, by o Nim wiadczy lub aby dawaś ć ć 

wiadectwo oś  tym, co spotka, ił to jest wanie chrzecijaskie powoanie: i iłś ś ń ł ść dawa wiadectwo.ćś  

Nie mona nikogo przekonywa. Spotkanie wydarza si. To, e Bóg istnieje mona podda próbie,ż ć ę ż ż ć  

jednake nie przekonywanie sprawia, e kto spotka Boga. To bowiem jest czyst ask, po prostu aż ż ś ął ą ł-

sk. Wą  historii, odkd ona si zacza a po dzie dzisiejszy, aska zawsze jest pierwsza, aska zawszeą ę ęł ż ń ł ł  

poprzedza wszystko, a potem przychodzi caa reszta.ł
Tum. Krystyna Borowczykł

☐
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