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„Oczekiwanie” to sowo okrelajce kadego zł ś ą ż  nas. To wanie ono nas tu sprowadzio, włś ł  prze-
ciwnym razie nie przyjechalibymy. Lecz jednoczenie wszyscy wiemy jak bardzo jest ono zagrooneś ś ż  
przez liczne troski, przez mas rozprosze, które odrywaj nas od nas samych, od najgbszej prawę ń ą łę -
dy o nas.
Dlatego, wiadomi naszej saboci, naszej kruchoci, promy Ducha witego, aby sprawi, bymyś ł ś ś ś Ś ę ł ś  

byli sob, to znaczy tym, czym jestemy naprawd: nieskoczonym oczekiwaniem spenienia.ą ś ę ń ł

Przybd Duchu wityąź Ś ę
Ballada starego czowiekał 1

Witam kadego zż  was: przybylicie zś  Argentyny, Austrii, Belgii, Rosji, Sowenii, Hiszpanii, Szwajł -
carii, Ugandy oraz oczywicie zś  Woch, zł  tym woaniem, które wanie wypiewalimy, poniewa imł łś ś ś ż  
wicej czasu upywa, im dalej posuwa si ycie, tym bardziej zdajemy sobie spraw, jak bardzo jesteę ł ęż ę -
my potrzebujcy, jak nieskoczone jest nasze oczekiwanie.ś ą ń
Dlatego haso tegorocznych Rekolekcji nikogo nie pozostawio obojtnym. Kady poczu sił ł ę ż ł ę 

sprowokowany, bo dotyka ono wraliwego miejsca wż  kadym zż  nas, jak pisze na przykad ta przyjał -
cióka: ł „Kiedy dowiedziaam si, jakie bdzie haso Rekolekcji, zaczam si troch ba, bo to pytanieł ę ę ł ęł ę ę ć  
wcale nie jest banalne: «Czy nam kto kiedykolwiek co obieca? Wobec tego, dlaczego czekamy?ś ś ł ». 
Dla mnie to pytanie pociga za sob inne: czy ja na co czekam czy nie? Czy wą ą ś  yciu penym rzeczyż ł  
do zrobienia musz znajdowa czas na oczekiwanie, czy yj wę ć żę  oczekiwaniu? Bo midzy jednymę  
a drugim jest przepa. Bo jeli poszukuj tylko wtedy, kiedy nic innego mnie nie zajmuje, to znaczy,ść ś ę  

1 C. Chieffo, Ballada starego czowiekał , t. J. Loroch, w: ł Nasz gosł, Wyd. witego Krzya wŚ ę ż  Opolu, 2011, s. 8.
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e nie kocham, poniewa kiedy jestem zakochana, to obecno  ukochanej twarzy przenika wszystko,ż ż ść  
co jest do zrobienia. Jeli yj wśżę  oczekiwaniu, to drzwi mojego serca s uchylone na moliwo, byą ż ść  
Obecno, na któr czekam, wesza wść ą ł  kadych okolicznociach, cznie zż ś łą  tymi, które wanie przeyłś ż-
wam. Przez cay czas, kadego dnia, trwa we mnie walka midzy tymi dwiema postawamił ż ę ”.

1. To definiuje nasz byt i geniusze poezji uchwycili i wyrazili to w niezwyky sposób: ł „Zamknityę 
wród rzeczy miertelnych / (Nawet gwiadziste niebo si skoczy) / Dlaczego pragn Boga?ś ś ź ę ń ę ”2, 
mówi Ungaretti. „Dlaczego pragn?ę”. Niech nie rozprasza was teraz sowo ł „Boga”: dlaczego tak bar-
dzo pragn? ęSkd ten krzyk, dlaczego tak bardzo mi to dolega? Pragn. ą ęPragn  to chcie czego inąć ć ś -
tensywnie, z pasj, wą  sposób niemal niepohamowany. Zdumiewajce jest, e my, cho zamknicią ż ć ę 
wród rzeczy miertelnych, rzeczy chwilowych, mamy wś ś  sobie tak wielkie, nieskoczone pragnienie.ń  
I zdajemy sobie z tego spraw szczególnie wę  niektórych okolicznociach.ś
„Odpowiadajc na prowokacj, jak byo haso Rekolekcji, nie mog przemilcze tego, co ogarną ę ą ł ł ę ć ę-
o moje ycie wł ż  cigu ostatnich dni: mierci taty Stefano, naszego przyjaciela zą ś  Turynu. Byo toł  
pierwsze z serii niezwykych wydarze, wł ń  kontekcie których byo zaskakujco atwo dostrzec obecś ł ą ł -
no Kogo Innego: wść ś  wiadectwie ony, dzieci, wś ż  cigym rozkwitaniu naszych relacji, wął  naszej jed-
noci. Zdaem sobie spraw do jakiego stopnia hegemonia kulturalna, wadza, oś ł ę ł  której tak czstoę  
nam przypominasz, wpywa na stan wiadomoci naszego serca, poniewa wł ś ś ż  tych dniach odkryemł  
na nowo, z czego tak naprawd zbudowane jest moje serce. ę Moje serce jest oczekiwaniem. Te oko-
licznoci na nowo otworzyy ran, która stanowi natur mojego serca, we wszystkich nas rozwaryś ł ę ę ł 
potrzeb znaczenia, szczcia ię ęś  prawdy, o której mówi Zmys religijnył . Dowiadczenie ostatnich dniś  
jasno pokazao, e moje pragnienie moe by tak wielkie tylko dlatego, e jest równie wielka Obecłż ż ć ż -
no, która na nie odpowiada, iść  wanie to pragnienie wprawio mnie włś ł  ruch i stao si probł ę śą”. My 
rzeczywicie nie jestemy wś ś  stanie odpowiedzie na cae to pragnienie, na cae to oczekiwanie. Aleć ł ł  
bardzo czsto to oczekiwanie jest jak gdyby pogrzebane, aę  wtedy musi sta si co, co bdzie mogoć ę ś ę ł 
je przebudzi wć  caej jego potdze, jak dopiero co usyszelimy. Albo jak kilka osób opowiadao mił ę ł ś ł  
niedawno przy kolacji: naga mier mamy naszej przyjacióki, która złś ć ł  tego powodu nie moga przył -
jecha na Rekolekcje, zmusia ich, by na powanie traktowa ycie, przebywanie razem, wszystkieć ł ż ćż  
yciowe sprawy, co sprawia, e s bardziej autentycznie sob. To pokazuje, e oczekiwanie, oż ż ą ą ż  którym 
mówimy, nie odbywa si wę  spokoju, bo na wiele sposobów próbuje si mu przeszkadza.ę ć

2. Rilke dobrze nazwa to d enie do przeszkodzenia oczekiwaniu, przenikajce klimat, wł ąż ą  którym 
tkwimy, i kady nasz dzie: ż ń„I sprzysiga si wszystko, by nas przemilcze, moe na wpó jak hab,ę ę ć ż ł ńę 
na wpó jak niewyraaln nadziejł ż ą ę”3. Oczekiwanie jest powstrzymywane, wszystko sprzysiga si, byę ę  
je uciszy, równie wród nas, wć ż ś  banalnoci naszych dni, wś  codziennym roztargnieniu; i to przemil-
czanie wydaje si nas dotyczy na wiele sposobów, przy wielu okazjach. Kto zę ć  nas moe si uzna zaż ę ć  
nieobcionego t bolesn iąż ą ą realistyczn diagnoz?ą ą
Jeden z was pisze: „Przykad, który chc przytoczy, pochodzi zł ę ć  dzisiejszego dnia. Wychodzę 

z uczelni, poniewa czuj si tak nieswojo jak nigdy od czasu pierwszego roku, nie ma we mnie krztyż ęę  
zadowolenia, jestem cakiem zgaszony. Zdaj sobie spraw, e od momentu, kiedy si obudziem,ł ę ęż ę ł  
robiem dokadnie to, co zamierzaem, zrealizowaem wszystkie plany co do tego dnia, uczyem sił ł ł ł ł ę 
tego, co lubi, poszedem na wykady, które mnie interesuj, ale pozostaje we mnie poczucie pustki.ę ł ł ą  
Jedyn pewnoci po dzisiejszym dniu jest to, e nie jestem zadowolony, e nie mam ochoty pooyą śą ż ż łżć 
si spa, e skoczy si dzie, aę ćż ń łę ń  nic si nie wydarzyo. Jest ewidentne, e nie jestem wę ł ż  stanie wywo-
a Tego, co mnie wypenia, nie znam Tego, iłć ł  dopóki To si nie wydarzy, nie wydarza si nic. Prawę ę -
d jest, e czego oczekuj”.ą ż ś ę

2 G. Ungaretti, Dannazione, w: Vita di un uomo. Tutte le poesie, Mondadori, Milano 1992, s. 35.
3 R.M. Rilke, Elegia II, w. 42–44, t. M. Jastrun, w: tego, ł żPoeta, Prószyski iń  S-ka, Warszawa 1999, s. 76.
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Oczekuj nawet wtedy, gdy jestem zgaszony. Jak mówi inny nasz przyjaciel, opisujc t walk, któę ą ę ę -
ra moe by walk kadego zż ć ą ż  nas: „Pierwszy rok studiów spdziem odpowiadajc «nie» na kadę ł ą żą 
propozycj przychodzc od Ruchu ię ąą  generalnie od rzeczywistoci. Za tym «nie» staa caa seriaś ł ł  
uprzedze, które wynikay przede wszystkim zń ł  porówna zń  dawn wspólnot ią ą z dowiadczeniemś  
przeytym wczeniej wż ś  Ruchu. Przeuwaem wż ł  sobie to narzekanie, tworzc powierzchownie rozumą -
ne usprawiedliwienia, które pozwalay mi przetrwa ił ć odeprze tysice prowokacji, które do mnie doć ą -
cieray. To powtarzane bezustannie «nie» gruntownie skrócio list moich pyta na temat ycia, moł ł ę ń ż -
ich potrzeb, mojego pragnienia. Nie oczekiwaem ju niczego od rzeczywistoci. Po tym, jakł ż ś  
przeyem wżł  Ruchu wiele lat, wyksztacia si we mnie postawa wygody iłł ę  oczywistoci wobec Ruchuś  
i ycia, ju wszystko wiedziaem, nie potrzebowaem ju oż ż ł ł ż nic pyta. Dowiadczenie Ruchu sprować ś -
dziem do «kwestii intelektualnej», do «pogldu na ycie ił ą ż  na Boga», wykluczyem moliwo, by toł ż ść  
mogo by miejsce dla mnie, które zostao mi dane, bym móg dojrzewa; wrcz przeciwnie, wspólł ć ł ł ć ę -
nota staa si dla mnie miejscem wrogim. Zaczem wic pierwszy rok peen waha ił ę ął ę ł ń zmartwie,ń 
zdezorientowany, nie wiedzc, dlaczego jeszcze tam jestem, zą  jakiego niedorzecznego powodu jeszcze 
tego nie zostawiem. Ał  potem stao si to, czego nigdy bym nie przewidzia. Pewnego wieczoru, gdył ę ł  
byem na piwie zł  przyjacielem, postanowiem odkry przed nim ca moj niepewno, wtpliwocił ć łą ą ść ą ś 
co do wspólnoty, nie po to, by narzeka, jakby odpowiedzialno  za mój brak satysfakcji spadaa nać ść ł  
niego, ale by spróbowa zrozumie, dlaczego po wszechogarniajcym dowiadczeniu sprzed czasówć ć ą ś  
studenckich teraz czuem taki dystans, tak niezgod na wszystko. Na jego proste ił ą ę  trudne do zakwe-
stionowania pytania musiaem szuka wymówek ił ć  usprawiedliwie, by unikn  odpowiedzi, omijajcń ąć ą 
problem, mylc, e nie zrozumia dobrze, co chciaem mu powiedzie, e nie zna mnie wystarczajśą ż ł ł ćż ą-
co, by móc zrozumie, na czym polega mój problem. Ać  przecie zrozumia a za dobrze. Wbio mi siż łż ł ę 
w pami jedno zęć  pyta, które wci mi powtarza, na które za wszelk cen próbowaem nie odpoń ąż ł ą ę ł -
wiedzie: «Ale czego ty szukasz?». Nie odpowiadaem, poniewa zć ł ż wyyn mojej dumy iż  pychy mylaś-
em, e skoro spdziem wł ż ę ł  Ruchu cae ycie, to takie podstawowe pytania nie s dla mnie, sdziem,łż ą ą ł  
e mam je ju za sob. Im bardziej mylaem, e on nie rozumie, na czym tak naprawd polega mójż ż ą śł ż ę  
problem, tym bardziej odsuwaem go od siebie, odkadaem go, odpowiadaem nie na temat, ponieł ł ł ł -
wa to pytanie: «czego ty szukasz?» byo zbyt niewygodne. On po prostu stawia przede mn prawd,ż ł ł ą ę 
nic poza tym, i jego nacisk tylko wpdza mnie wę ł  zo, bo kaza si wysili, eby zrozumie, czegołść łę ćż ć  
szukam, i co moe mi pomóc rozjani te poszukiwania. Iż ść  w pewnym momencie musiaem ustpi,ł ąć 
ju nie mogem powstrzyma impetu prawdy, on by zbyt silny”ż ł ć ł .
Pomidzy tymi dwiema postawami, t przypominan przez Ungarettiego: ę ą ą „Dlaczego pragn?ę” 

i t opisan przez Rilkego: ą ą „Wszystko si sprzysigaę ę ”, która jest suszna? Oczekiwanie czy przemilł -
czanie? Musimy spojrze wć  twarz tej alternatywie: z jednej strony to, czego pragniemy, czego tak in-
tensywne pragnienie w sobie odkrywamy, a z drugiej to sprzysiganie si, by przemilcza, dostrzegaę ę ć -
ne wokó ił w nas samych, bo i my jestemy tu wspóodpowiedzialni. Co jest suszne? To nie jestś ł ł  
problem ugrupowania, to nie jest problem sentymentalny, to nie jest problem opinii; to jest problem 
prawdy: co jest suszne?ł

3. Przed nami wic trzeci punkt, wę  który wpisuje si temat naszych Rekolekcji: ę „Jake wielka jestż  
myl, e tak naprawd śż ęnic nam si nie naleyę ż. Czy nam kto kiedykolwiek co obieca? Wobec tego,ś ś ł  
dlaczego czekamy?”4.
Dlaczego prawdziwsze jest oczekiwanie ni przemilczanie go? Dlaczego ta postawa jest prawż -

dziwsza? Poniewa nic, jak moglimy zobaczy, nie moe jej uciszy, cho mona j przykry tysiż ś ć ż ć ć ż ą ć ą-
cem spraw, tysicem uprzedze, tysicem obiekcji. Dlaczego wci czekamy? To zdanie Pavese weą ń ą ąż ź-
miemy ze sob do grobu: ą „Wobec tego, dlaczego czekamy?”. Niech kady powie, czy mona coż ż ś 
przeciwstawi temu pytaniu. Wielkim aktem przyjani, który moe wykona czowiek wobec druć ź ż ć ł -
giego, jest wanie postawienie prawdziwego pytania: łś „Czy nam kto kiedykolwiek co obieca? Woś ś ł -

4 C. Pavese, Rzemioso yciałż , t. A. Dukanovi, PIW, Warszawa 1972, s. 378.ł ć
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bec tego, dlaczego czekamy?”. W oczekiwaniu potwierdza si nasza naturalna budowa, istota naszeję  
duszy. Oczekujemy, poniewa uż pocztku jest obietnica, ona jest pocztkiem naszego tworzenia si,ą ą ę 
tego, jak zostalimy uczynieni. Ten, kto uczyni czowieka, stworzy go jako obietnic. Iś ł ł ł ę wiemy o tym 
wanie dlatego, e czekamy.łś ż
„Czowiek oczekuje ł strukturalnie; w swojej strukturze jest ebrakiem: ycie strukturalnie jestż ż  

obietnic”ą5. Moemy mówi iż ć robi, co tylko chcemy – próbowa oć ć tym nie myle, uciekajc si dość ą ę  
znanych nam metod, bra udzia wć ł caym tym sprzysieniu podejmowanym dzi przeciwko wszelł ęż ś -
kiemu oczekiwaniu; kady moe doda to, co umie, wszystkie swoje strategie ucieczki od patrzeniaż ż ć  
na to (moemy od tego ucieka równie, gdy jestemy razem) ale nie moemy wykorzeni zż ć ż ś ż ć siebie 
tego oczekiwania, poniewa zż niego jest utworzona nasza natura, nie my si na nie zdecydowalimy,ę ś  
i tak samo nie moemy zdecydowa, by si go pozbawi, to od nas nie zaley, nie moemy tu nicż ć ę ć ż ż  
zmieni. Moemy natomiast postanowi je wspomóc lub zć ż ć  nim walczy, kocha je lub go nienawić ć -
dzi, ić tak alternatyw kady zą ę ż  nas ma codziennie przed sob.ą
Pragn, poniewa istot „ja” jest oczekiwanie; aę ż ą  skoro czowiek jest pierwotnie ukonstytuowanył  

jako oczekiwanie, to najstraszniejsz rzecz, jak mog zrobi przeciw tej mojej naturze, jest nieczeą ą ą ę ć -
kanie na nic. Pavese pisze: „Czeka to jeszcze jakie zajcie. Nie czeka na nic – to dopiero jestć ś ę ć  
straszne”6. Oczekiwanie jest dramatyczne, ale nieczekanie na nic jest tragiczne. Rzeczywicie, alterś -
natyw dla oczekiwania jest nuda. Dobrze to wyraa Maurice Blanchot: „Nuda to rozkad oczekiwaą ż ł -
nia”7. Ale stawia tak duy opór, e, jak pisze Marcel Proust, „wiadomo  braku wszelkich nadzieiż ż ś ść  
nie przeszkadza nam dalej czeka”ć8; jest w nas wbudowane, jest z nami jednoci, definiuje cakowiśą ł -
cie cae nasze istnienie, wic nie moemy nie oczekiwa. Jak znów mówi Rilke: ł ę ż ć „Czy nie bye wciłś ąż 
jeszcze rozproszonym oczekiwaniem, / jakby ci wszystko zapowiadao umiowan kobiet?”. Czoł ł ą ę ł-
wiek spostrzega, e jest „rozproszony”, bo oczekuje. Jak zakochany: „No iż  o czym ty mylisz?”,ś  
„O czym tak rozmylasz?”. „Czy nie bye wci jeszcze rozproszonym oczekiwaniem, / jakby ciś łś ąż  
wszystko zapowiadao umiowan kobiet?”ł ł ą ę 9.
Piosenkarze mówi oą  tym samym, co poeci, jak moglimy si przekona na wystawieś ę ć  

o rock’n’rollu na tegorocznym Meetingu, na przykad wł  tej piosence Coldplay: „Nie wiem, jak droą -
g id, nie wiem, jak drog przyszedem. Ukryj moj gow wą ę ą ą ł ął ę  swoich doniach, potrzebuj kogo,ł ę ś 
kto rozumie. Potrzebuj kogo, kogo, kto sucha. Na ciebie czekaem przez te wszystkie lata. Na cieę ś ś ł ł -
bie czekabym a nadejdzie Królestwo. Dopóki nie speni si mój dzie. Ił ż ł ę ń  powiedz, e przyjdziesz, eż ż 
mnie uwolnisz, powiedz tylko, e bdziesz czeka, e bdziesz na mnie czeka”ż ę ćż ę ć10. Przewaa oczekiż -
wanie, jak w piosence, któr piewalimy na pocztku.ąś ś ą
O tym oczekiwaniu wiadcz osoby najróniejsze, które pozwalaj nam na róne sposoby odczuś ą ż ą ż ć 

co, co dotyka gbi naszego wntrza, co nas okrela. ś łę ę ś Posuchajmy tego wiersza Rebory:ł
„Od natonego obrazu / czuwam nad chwil / węż ą  nieuchronnym oczekiwaniu – / i nie czekam na 

nikogo: / w cieniu zapalonym / obserwuj dzwonek / co niezauwaalnie / spuszcza pyek dwiku – /ę ż ł ź ę  
i nie czekam na nikogo: / poród czterech cian / oszoomionych przestrzeni / bardziej ni pustyniaś ś ł ą ż  
/ nie czekam na nikogo: / ale musi nadej, / przyjdzie, jeli wytrzymam, / by rozkwitn  niezauwaść ś ąć -
ony, / przyjdzie znienacka, / gdy najmniej si bd spodziewa: / przyjdzie jak przebaczenie / tego,ż ęęę ł  
co sprowadza mier, / przyjdzie, by mnie upewni / oś ć ć  swoim i moim skarbie, / przyjdzie jak po-
krzepienie / w moim i swoim cierpieniu / przyjdzie, moe ju przychodzi / jego szept”ż ż 11. Przyjdzie.

5 L. Giussani, Zmys religijnył , t. K. Borowczyk, Pallottinum 2000, s. 90.ł
6 C. Pavese, Rzemioso yciałż , dz. cyt., s. 397.
7 M. Blanchot, L'attente, l'oubli, Gallimard, Paris 1962, s.59.
8 M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu, t. II, W cieniu zakwitajcych dziewcztą ą, t. T. eleski (Boy), PIW,ł Ż ń  

Warszawa 1992, s. 156.
9 R.M. Rilke, Elegia Pierwsza, w. 31–32, w: tego, żElegie duinejskie, t. B. Antochewicz, Ossolineum, Wrocaw 1973, s.ł ł  

7–8.
10 Coldplay,’Til Kingdom Come, z albumu X&Y, Capitol Records, 2005.
11 C. Rebora, Dall’immagine tesa, w: Le poesie, Garzanti, Milano 1988, s. 151.
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Bymy byli gotowi na to przyjcie, rozpoczynamy te dni proszc oś ś ą  oczekiwanie. Promy oś  to 
oczekiwanie, promy, by móc je rozpozna, bymy byli sob, bymy byli gotowi odpowiedzie, poś ć ś ą ś ć -
magajmy sobie sowami, które piewalimy: ł ś ś „Wysuchaj mnie, pozosta jeszcze tu, ił ń  powtórz jeszcze 
raz Twoje Sowo. Ił  powtórz mi to Sowo, które ju raz powiedziae mi, które mnie wyzwolioł ż łś ł”12. 
Moemy by pewni, e przyjdzie, poniewa, jak mówi Papie, ż ć ż ż ż„Bóg (…) nie przestaje nas szuka,ć 
jest wierny czowiekowi, którego szuka ił ł odkupi, pozostaje blisko naszego ycia, poniewa nas koł ż ż -
cha. Ta wanie pewno powinna nam towarzyszy kadego dniałś ść ć ż ”13.
Jak mówi ta nasza przyjacióka: ł „Kiedy pierwszy raz usyszaam haso Rekolekcji, niemal zabrakoł ł ł ł 

mi sów. Prawie jakbym si baa, tak bardzo uderzyo to wł ę ł ł  moje serce. Udawaam, e nic si nie stał ż ę -
o, poprzestaam na zapisaniu si na te Rekolekcje, pewna, e Twoje sowa wł ł ę ż ł  jaki sposób rozjaniś śą 
mi spraw. Ale za kadym razem, gdy syszaam to haso, drao we mnie serce, ię ż ł ł ł żł  zrozumiaam dlał -
czego: w obliczu pytania Pavese nie mog ię nie chc udawa, e nic si nie dzieje, potrzebuj odpoę ćż ę ę -
wiedzie: ale dlaczego ja czekam? Radykalizm tego pytania jest taki sam jak radykalizm, który nać -
znaczy moje ostatnie miesice. Dwa miesice temu znalazam si pod cian, sama wobec moichł ą ą ł ę ś ą  
lków ię  cigych upadków. Nie potrafiam siebie kocha, nie interesowao mnie to, co studiowaam,ął ł ć ł ł  
byo mi trudno pozostawa na uniwersytecie, nie potrafiam kocha mojego chopaka ił ć ł ć ł  moich przy-
jació. Poza tym byam cakowicie przytoczona przez lk. Wł ł ł ł ę  pewnym momencie jednak jeden 
z przyjació zacz patrze na mnie inaczej, kocha mnie tak, jak byam, ał ął ć ł ą ą ł  jednoczenie rzuca miś ł  
wyzwanie, z wolnoci iśą mioci do mojego przeznaczenia, jakiej nigdy wczeniej nie doznaam.łśą ś ł  
Byam kochana. ł To spojrzenie powoli zaczo mnie przemienia. Wczeniej wszystkie racje, by wieęł ć ś -
rzy, e moje ycie ma sens, e Bóg mnie stworzy, ićż ż ż ł stworzy mnie dobrze, byy jak zawieszoneł ł  
w próni iż  im duej je powtarzaam, tym bardziej si starzay, staway si stche; ale kiedy ten przyłż ł ę ł ł ę ę ł -
jaciel zacz na mnie patrze tak bardzo prawdziwie, wszystko si zmienio, poniewa te racje nieął ć ę ł ż  
byy ju tylko ide, stay si ciaem, nie mogam ju myle oł ż ą ł ę ł ł ż ść sobie nie widzc tego spojrzenia, nieą  
mogam ju uczy si, nie pragnc choby takiej samej pasji, jak ma on, nie mogam ju patrze nał ż ć ę ą ć ą ł ż ć  
mojego chopaka, nie pragnc go kocha takim, jakim jest, poniewa jest, ił ą ć ż  ten tak ciki krzy staęż ż ł 
si moj najlepsz broni. Skamaabym, gdybym Ci powiedziaa, e chciaabym by inna, spokojna,ę ą ą ą ł ł łż ł ć  
taka, jaka wydaje si reszta wiata; aę ś  nie kami, gdy mówi, e jestem dzi cakowicie pewna tego, eł ę ęż ś ł ż 
Bóg stworzy mnie bez adnej usterki. Ca prac, wszystkie kroki wykonane wł ż łą ę  tych miesicach moą -
gam zrobi, poniewa zaczam patrze na siebie wł ć ż ęł ć  caoci. [O to chodzi: by patrze na siebie włś ć  ca-
oci]. Moje codzienne nawrócenie to podchodzenie do wszystkiego biorc za punkt wyjcia to, kimłś ą ś  
jestem ja, caa. Nie mog ju pozwoli sobie na to, by patrze na cokolwiek ił ę ż ć ć  rozpoczyna dzie nieć ń  
zwaajc na siebie. Ja jestem pierwszym miejscem, wżą  którym wydarza si Tajemnica, ię  tylko dlatego, 
e wydarza si Tajemnica, mog patrze na siebie wż ę ę ć  ten sposób. ycie stao si prawdziwym dramaŻ ł ę -
tem, poniewa odkryam, jak bardzo potrzebuj, by wydarzaa si Tajemnica odkrywajc prawd,ż ł ę ł ę ą ę 
odkrywajc mnie sam przed sob. Tylko tego potrzebuj ią ą ą ę tylko to mnie ocala. Tajemnica, która się 
wydarza, jest przyczyn mojej nadziei, ią  nic poza tym”.
Promy, by wś  tych dniach wydarzaa si Tajemnica.ł ę

12 C. Chieffo, Ballada starego czowiekał , w: Nasz gosł, dz. cyt., s. 9.
13 Benedykt XVI, Audiencja generalna z 14 listopada 2012.
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8 grudnia, rano

Jedna z Was pisze: „Haso tegorocznych Rekolekcji byo dla mnie wielkim wyzwaniem. Byo rył ł ł -
zyko, by udzia wł tych Rekolekcjach uzna za co cakiem normalnego, nawet zastanawiaam si, czyć ś ł ł ę  
na nie jecha, bo wytrcay zć ął  rutyny ycia (musiaam opuci jedne obowizkowe zajcia). Ale kiedyż ł ść ą ę  
tylko usyszaam, jakie ma by haso, skoczyy si wtpliwoci: bo dokd zmierzam, czemu suy to,ł ł ć ł ń ł ę ą ś ą łż  
co robi, jeli nie mam przed sob adnego horyzontu? Teraz, jak wielokrotnie przedtem, grozio mię ś ąż ł  
to, e bd robi wszystko iż ęę ć  nic. Pikno tego hasa zostao dla mnie potwierdzone na spotkaniu, naę ł ł  
którym powiedziano, e to zdanie Pavese dotyczy mioci do siebie, aż łś  ja wanie to naprawd chcłś ę ę 
zrozumieć”. Czemu suy to, co robi, jeli nie mam przed sob horyzontu? Jaki to ma zwizek złż ę ś ą ą  mi-
oci do siebie? Przedstawmy pierwszy punkt: mio do siebie.łśą łść

1. MIOŁ ŚĆ DO SIEBIE
Mio  do siebie łść − mówi ksidz Giussani ą − jest „przywizaniem penym szacunku ią ł  wzruszenia, 

litoci do siebie samego (…). To tak jakby by do siebie przywizanym troch wś ć ą ę  taki sposób, jak 
twoja matka, zwaszcza, kiedy bye may”. Wyobramy sobie czuo, zł łś ł ź łść  jak mama trzyma wą  ramio-
nach swoje dopiero co urodzone dziecko, caa wzruszona faktem, e ono jest, wiadoma caego prał ż ś ł -
gnienia szczcia, które si węś ę  nim wyzwoli, bo przeznaczenie, do którego jest wezwane, jest wielkie. 
Jeli nie ma wś  nas odrobiny takiej mioci do siebie samych – kontynuuje ksidz Giussani – „to tak,łś ą  
jakby nie byo gruntu, na którym mona budowa”ł ż ć14.
Wszyscy wiemy, e ywienie do siebie takiej mioci wżż łś  adnym razie nie jest odruchowe, wiemy,ż  
e bardzo czsto zamiast by czuli jestemy okrutni, surowi, bezlitoni wobec siebie samych; zamiastż ę ć ś ś  
mioci przewaa ualanie si nad sob, narzekanie. Czuo  wobec siebie jest rzecz cakowicie niełś ż ż ę ą łść ą ł -
oczywist. Wystarczy, by kady pomyla, kiedy ostatnio poczu wobec siebie odrobin czuoci ią ż śł ł ę łś  jak 
bardzo czsto traktowa siebie surowo, ze zoci, bezlitonie, do tego stopnia, e niemal nie móg naę ł łśą ś ż ł  
siebie patrze.ć
By pomóc nam w odkryciu, w jaki sposób rodzi si taka czuo, ksidz Giussani zwraca namę łść ą ł  

uwag na zjawisko naszego rozwoju, obserwowanego wę  tym, jak si dzieje: „W psychologicznej hię -
storii osoby ródem uczuciowoci jest osoba tak dobrze rozpoznana, e zostaje przyjta iź ł ś ż ę  ugoszczo-
na”15. Twoja uczuciowo uruchamia si, gdy gocisz iść ę ś  rozpoznajesz osob, która si przed tob znaję ę ą -
duje. Pomylmy oś  dziecku: ródem uczucia, tym, co pozwala wyzwoli si caemu jego uczuciu, jestź ł ćę ł  
obecno  jego mamy. Jego uczuciowo  pojawia si wść ść ę  odpowiedzi na umiech mamy, na pieszczoty,ś  
na mio  iłść obecno  mamy. Ta obecno  jest tak bardzo decydujca dla dziecka, e jeli jej nie ma,ść ść ą ż ś  
to ródo uczuciowoci pozostaje suche, poniewa nie jest czym, co dziecko mogoby zapewni soź ł ś ż ś ł ć -
bie samo. Ono nie moe zapewni sobie samo takiej umiejtnoci kochania; dlatego dziecko nież ć ę ś  
przywizuje si przede wszystkim do siebie, ale do mamy. Caa jego uczuciowo  rozwija si wą ę ł ść ę  kon-
tekcie tej dobrej, pozytywnej obecnoci. By sprawi, bymy zrozumieli, Tajemnica nie wyjaniaś ś ć ś ś  
nam rzeczy – nie daje dziecku wykadu oł  mioci do siebie – ale sprawia, e rzeczy si wydarzaj.łś ż ę ą 
Dziecko zatem najpierw przeywa mio , odczuwa mio  mamy, przywizuje si do mamy, aż łść łść ą ę  po-
tem, powoli, poprzez to, zaczyna przywizywa si do siebie samego, uruchamia swoj zdolno  doą ćę ć ą ść  
kochania.

14 L. Giussani, Uomini senza patria (1982–1983), Bur, Milano 2008, s. 291.
15 L. Giussani, È venuto il tempo della persona, pod red. L. Cioni, „Litterae Communionis CL”, nr 1, stycze 1977, s. 12ń .

strona 6/36



CZY NAM KTO  KIEDYKOLWIEK COS OBIECA ?� � LEKCJA

Ksidz Giussani przypomina nam, e wą ż  pewnym momencie – i z dowiadczenia wszyscy dobrześ  
to wiemy – „ten naturalny znak”, jakim jest mama, „ju nie wystarcza”ż 16, nie dlatego, e postaważ  
mamy wobec dziecka si zmienia albo e ju go nie kocha. Wszystko jest jak wczeniej, ale wę ł ż ż ś  pew-
nym momencie jej obecno  ju nie wystarcza. Dlaczego? Poniewa kady zść ż ż ż  nas dorós do wiekuł  
modzieczego, ił ń  nasz byt jak gdyby si poszerzy, zaczyna ksztatowa si nasze oblicze, ukazuje się ł ł ć ę ę 
caa wielko  naszego przeznaczenia, cay ogrom naszego pragnienia, ił ść ł  ta obecno  okazuje si zaść ę  
maa wł  stosunku do tego wszystkiego, czego pragniemy, wida, e ju nam nie wystarcza. Wćż ż  jaki 
sposób zdajemy sobie z tego spraw? Znów nie dlatego, e kto nam to wyjania. Czowiek zdaje soę ż ś ś ł -
bie z tego spraw, bo – jak mówi ksidz Giussani – „wpada wę ą  zamt”, zaczyna odczuwa brak przyę ć -
wizania, tak jakby to przywizanie, które do pewnego momentu wystarczao, teraz ju nie wystarą ą ł ż -
czao; wł  takim momencie czowiek czuje si niepewny, zagubiony, niepoukadanył ę ł 17. Jak bardzo byoł 
decydujce do niedawna tamto uczucie, tak teraz brak porównywalnego przywizania wpdza moą ą ę ł-
dego czowieka wł  zagubienie, tak, e musi powiedzie sobie: ale jeli wszystkie czynniki s te same,ż ć ś ą  
jeli mama iś  tata s wci obecni ią ąż  nie zmienili swojej postawy wobec mnie, dlaczego teraz czuj się ę 
zagubiony i nic mnie ju nie zadowala?ż
Jeli my nie rozumiemy tego, co si tu wydarza, bdzie przewaa zagubienie, niepewno , iś ę ę żć ść w tej 

niepewnoci rozpoczniemy wielk pogo wś ą ń  poszukiwaniu wypenienia jej jakim bd sposobem, bł ąź ę-
dziemy szuka wszystkich rozwiza, jak mówia mi dziewczyna zć ąń ł  liceum: „Ostatnio czsto widzę ę 
jak gdyby dysproporcj midzy sob aę ę ą wszystkim, co robi. Za kadym razem, gdy robi co, co, owę ż ę ś -
szem, lubi (wieczór zę  przyjaciómi, gra wł  siatkówk), czuj, e to wę ęż  gruncie rzeczy mnie nie satys-
fakcjonuje, nie wystarcza mi, i wtedy rzucam si wę  wir rzeczy do zrobienia, które tylko sprawiaj, eąż 
ronie we mnie ten krzyk; chc prosi oś ę ć pomoc w osdzeniu tego, wą  patrzeniu na to”. Jeli my nieś  
rozumiemy, co si wydarzyo wę ł  pewnym momencie naszego ycia, naszego rozwoju, to mylimy, eż ś ż 
znajdziemy rozwizanie wą  mnóstwie rzeczy do zrobienia, a wtedy co si dzieje? Zamiast rozwizaę ąć 
problem, pogarszamy go; a poniewa to, co robimy, wydaje si nam zawsze niewystarczajce, toż ę ą  
chcemy robi jeszcze wicej, a do wyczerpania, ale jedynym rezultatem ć ę ż − zamiast rozwizania spraą -
wy − jest to, e ronie wż ś  nas krzyk, poczucie pustki. Ta dziewczyna zdaa sobie spraw, e rzucanieł ęż  
si wę  wir rzeczy do zrobienia nie jest odpowiedzi: trzeba zrozumie, co ukazao si wą ć ł ę  pewnym mo-
mencie naszego ycia, uwiadomi sobie naprawd siebie, zrozumie do koca, co si nam wydarza.ż ś ć ę ć ń ę  
W przeciwnym razie nie rozwiemy problemu, aąż  tylko na róne sposoby go powielimy. Dlatego poż -
wiedzielimy, e chodzi oś ż  to, by doj do wiadomoci siebie. To jest problem samowiadomociść ś ś ś ś.
Czym jest ta samowiadomo? Samowiadomo  jest ś ść ś ść „jasnym, penym mioci dostrzeeniemł łś ż  

siebie, penym wiadomoci wasnego przeznaczenia ał ś ś ł  wic uzdalniajcym do prawdziwego kochaę ą -
nia siebie”18. Tylko pod warunkiem, e zauwaymy, kim jestemy, moemy naprawd kocha saż ż ś ż ę ć -
mych siebie. A zatem, co si wydarzyo? Wę ł  pewnym momencie naszego rozwoju, ukazaa si wł ę  penił 
struktura naszego „ja”. Pragnienie i oczekiwanie, z jakich jestemy utworzeni, stay si wś ł ę  penił 
uwiadomione. Dlaczego ta dziewczyna zauwaa, e nic jej nie wystarcza? Poniewa poszerzyo siś ż ż ż ł ę 
w niej ostatecznie cae oczekiwanie serca, caa otwarto  na spenienie, do którego zostalimy stwoł ł ść ł ś -
rzeni, ukaza si jasno ogrom naszego przeznaczenia. Ałę  wtedy czowiek zaczyna rozumie, e jest toł ćż  
„moment Innego [przez due I], prawdziwego, trwaego, zż ł  którego jestemy utworzeni, jakiej obecś ś -
noci, której nie da si zaprzeczy, która nie ma twarzy, jest niewypowiedziana”ś ę ć 19. Jeli nie zdamyś  
sobie z tego sprawy, to bdziemy próbowa zastpi rodziców czym innym, nie rozumiejc, eę ć ąć ś ą ż 
w tym rozwoju ukazuje si wę  sposób jasny, kim jestem ja, e ja jestem stworzony dla tego Innego. Jeż -
li to si nie wydarzy, nie wyjdziemy poza wiek nastoletni, nie zrobimy kroku wś ę  kierunku rozpozna-
nia Innego, niewypowiedzianego, Innego, którego jeszcze nie znam, bez twarzy, którego rysów nie 

16 Tameż.
17 Por. tame.ż
18 Tameż.
19 Tameż.
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jestem w stanie ustali, ale do którego wszystko mnie popycha, do którego skania si cae moje „ja”.ć ł ę ł  
Bez tego kroku nastoletnio  nigdy si nie koczy.ść ę ń
Ksidz Giussani jest dla nas przyjacielem, poniewa pomaga nam to odczyta, zrozumie ią ż ć ć osą-

dzi: „Modo  jest czasem Ty [przez due T], wć ł ść ż  którym zanurza si serce (…) jak wę  otchani, jestł  
czasem Boga”20. Bez rozpoznania tego Ty, tego Innego, dla którego istnieje ycie, nie da si odczuż ę -
wa czuoci wobec siebie samego, mioci do siebie, wszystko si gmatwa, czowiek jest coraz barć łś łś ę ł -
dziej niepoukadany ił  zagubiony. W modoci drenie caego naszego pragnienia powinno sprawi,ł ś ż ł ć 
e zaczynamy rozumie, i wż ćż  naszym yciu woa Tajemnica, e jestemy stworzeni dla wielkiego, taż ł ż ś -
jemniczego przeznaczenia: „Dostrzegasz, e jest wż  tobie pewna dynamika, pewien nieodwracalny 
pocig do jakiego nieograniczonego przeznaczenia, którego nigdy nie jeste wą ś ś  stanie do koca osiń ą-
gn , aąć  który jest ideaem szczcia, prawdy, sprawiedliwoci, pikna, dobra, do których brzegów nieł ęś ś ę  
potrafisz dobi, jaka niepowstrzymana dynamika, która nie pozostawia ci nigdy wć ś ę  spokoju, która 
popycha ci wę  kierunku jakiego nieznanego celu, wś  stron brzegu pozostajcego poza wszystkim,ę ą  
co potrafisz zobaczy, czego potrafisz dotkn , poza tym wszystkim, co robiszć ąć ”21. Jeli tego sobie nieś  
uwiadomimy, nie zrozumiemy samych siebie iś  nie zrozumiemy, dlaczego nic nas nie zaspokaja, po-
niewa rzucanie si wż ę  wir rzeczy do zrobienia nie jest odpowiedzi: wraz zą  dojrzewaniem nasze „ja” 
ukazao ca swoj prawdziw natur, odkryo si przed nami jako wiksze, zobaczylimy, do czegoł łą ą ą ę ł ę ę ś  
jestemy stworzeni.ś
Moemy podsumowa to dowiadczenie ż ć ś − gdy na naszych oczach w pewnym momencie ycia staż -

je si oczywiste, dla czego jestemy stworzeni ę ś − zdaniem Jezusa, które precyzyjnie ujmuje, co się 
w nas wydarza: „Ale co ci to obchodzi, jeli dostaniesz wszystko, czego chcesz, aę ś  stracisz siebie?”22. 
Jest to pytanie, które kady czowiek, zż ł  kadej szerokoci geograficznej iż ś  z kadej epoki, musi dopuż -
ci wść  sobie do gosu, poniewa najtrafniej opisuje, czym yje nasz byt. Có mi zł ż ż ż  tego, e zdobdż ęę 
cay wiat, e zanurz si włś ż ęę  wir rzeczy do zrobienia, skoro to mnie nie satysfakcjonuje, a wrcz przeę -
ciwnie, sprawia, e trac siebie? Jak wielka przemoc wobec wszystkiego iż ę  wszystkich pojawia si wę  yż-
ciu, jeli si tego nie zrozumie! Jeli si tego nie pojmuje, trudno oś ę ś ę  prawdziw mio do siebie. Zą łść  tego 
powodu, tak jak wczeniej denerwowaem si na mam, poniewa jej obecno ju mi nie wystarczaaś ł ę ę ż ść ż ł 
i „wpadaem wł  zamt”, teraz denerwuj si na przyjació, dziewczyn, siebie samego, wę ę ę ł ę  kocu nań  
wszystko i wszystkich. Zamiast mioci do siebie, mówi ksidz Giussani, s pretensje: „W modociłś ą ą ł ś 
nie ma mioci do siebie, s pretensje do siebie”łś ą 23. Musicie przyzna, e ycie zćżż  pretensjami do wszyst-
kiego i wszystkich, poczynajc od siebie, nie jest najlepszym, co moglibymy sobie wymarzyą ś ć.
Ale poniewa moje czowieczestwo wynurza si wż ł ń ę  caej swojej wielkoci, mio  do siebie nieł ś łść  

moe lekceway wszystkich moich wymogów, moich potrzeb, takich, jakimi si one ukazay. Dlateż żć ę ł -
go ksidz Giussani nalega: ą „Ta mio do siebie przekada si najprociej na powag wobec wasnychłść ł ę ś ę ł  
potrzeb, na powane potraktowanie swoich potrzebż ”24, na uczciwo  wobec pragnienia, takiego jaść -
kim byo, gdy wybucho na naszych oczach.ł ł

2. NATURA PRAGNIENIA
Zatem w pewnym momencie naszego rozwoju wyranie ukazuje si wź ę  kadym natura naszegoż  

pragnienia: jest ono niezmierzone, nie ma koca. Zdajemy sobie spraw zń ę przeznaczenia, do które-
go zostalimy stworzeni, e zostalimy stworzeni dla nieskoczonoci, dla Innego (przez due I),ś ż ś ń ś ż  
oraz e modo  jest czasem Innego, czasem Ty. Ale tego wszystkiego nie rozumiemy od razu. Cayż ł ść ł 
dynamizm rzeczywistoci, wś  tym, jak jej dowiadczamy, wychowuje nas do poczucia Tajemnicy,ś  
poczucia Innego, Ty. Jest wic dla nas decydujce zatrzyma si na moment, by zobaczy, jak toę ą ć ę ć  

20 Tameż.
21 J. Carrón, «Anche noi vogliamo essere vergognosamente felici». La vita come vocazione, Società Cooperativa Edito-

riale Nuovo Mondo, Milano 2012, s. 7.
22 Por. Mt 16, 26.
23 L. Giussani, Uomini senza patria..., dz. cyt., s. 292.
24 Tameż, s. 295.
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wszystko, co przeywamy, zaprasza na nowo do tego dowiadczenia iż ś  wychowuje nas cigle do poą -
czucia Tajemnicy.
Pomagajc nam wą  drodze poznawania wiary, Benedykt XVI zatrzyma si na pragnieniu czowiekałę ł  

i na dynamice, z jak realizuje si ono wą ę  yciu, wskazujc na nie jako na drog, jako na pomoc wż ą ę  spoj-
rzeniu na nasze pytanie: „Podejmowana przez nas wspólnie w tym Roku wiary droga refleksji prowa-
dzi nas do przemylenia jednego zś  fascynujcych aspektów dowiadczenia ludzkiego ią ś  chrzecijaskieś ń -
go: czowiek niesie wł  sobie pewn tajemnicz tsknot za Bogiem”, jak stwierdza równie Katechizmą ąę ę ż  
Kocioa Katolickiego: „Pragnienie Boga jest wpisane wś ł  serce czowieka, poniewa zosta on stworzoł ż ł -
ny przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciga czowieka do siebie ią ć ł  tylko w Bogu czowiekł  
znajdzie prawd ię szczcie, których nieustannie szuka (n. 27)”. Papie kontynuuje: „Wielu naszychęś ż  
wspóczesnych moe wysuwa zastrzeenia, twierdzc, e wł ż ć ż ą ż  ogóle nie odczuwaj takiego pragnieniaą  
Boga. Dla znacznej czci spoeczestwa nie jest On ju tym oczekiwanym, po danym, [widzicie toęś ł ń ż żą  
u waszych kolegów z uczelni: wielu z nich mogoby powiedzie: «ja wł ć  sobie nie dostrzegam takiego 
pragnienia», wydaj si obojtni, ale Papie mówi:]. Wą ę ę ż  istocie to, co okrelilimy jako «pragnienieś ś  
Boga» cakowicie nie zaniko ił ł ukazuje si, take ię ż  dzi, na wiele sposobów ludzkiemu sercu”ś 25.
Jest wic wane zrozumie, wę ż ć  jaki sposób przedstawia si sercu, poniewa czowiek nie odkrywaę ż ł  

w sobie pragnienia Boga dyskutujc oą  nim. Czsto równie Wy mówicie: ę ż „To jest abstrakcyjne”, 
prawie tak samo jak Wasi koledzy. Papie wskazuje nam, jak mona zobaczy wż ż ć  dowiadczeniu, eś ż 
ten Bóg, ten Inny, ukazuje si naszemu yciu wę ż  najbardziej konkretny sposób. „Ludzkie po danie żą − 
wyjania ś − zmierza zawsze do pewnych konkretnych dóbr, czsto zupenie nie duchowych, aę ł  mimo 
to staje wobec pytania czym jest naprawd dobroę ”. Rzeczywicie, gdyby to, czego pragn, byo tylkoś ę ł  
jakim konkretnym dobrem, powinno wystarczy, aś ć  przecie nie wystarcza; iż  tak zostajemy po-
pchnici do pytania oę  to, „czym jest naprawd dobro, aę  wic [stajemy] wę  obliczu czego innego odś  
siebie, czego czowiek nie moe wybudowa, lecz jest wezwany do rozpoznaniał ż ć ”26. To zupenie nieł  
jest abstrakcyjne! Dlaczego, skoro „prawdziwe dobro” jest abstrakcyjne, nie zadowala mnie dobro 
konkretne i pragn czego innego? Dlaczego nie zatrzymuj si na tym, co konkretne, i, czego jak mię ś ęę  
si zdaje, naprawd pragn? Dlaczego rodzi si wę ę ę ę  czowieku pytanie postawione przez Papiea: „Cół ż ż 
moe naprawd zaspokoi ludzkie pragnienie?”. Dlaczego stawiam sobie takie pytanie? Dlaczegoż ę ć  
wielokrotnie stawiacie sobie to pytanie? Czy to pragnienie wykraczajce dalej jest rzecz abstrakcyją ą -
n?ą Nie, to co najkonkretniejszego, najbardziej prowokujcego, co wś ą  sobie dostrzegamy! Nie moeż-
my otworzy ust, nic powiedzie ani zrobi, eby nie pojawiao si wyranie to pragnienie: onoć ć ćż ł ę ź  
„krzyczy” we wszystkim, co mówimy, w kadym naszym dowiadczeniu. Staje si to jasne na przyż ś ę -
kad wł  mioci, jak zauwaa Papie: łś ż ż„Taki dynamizm zachodzi w dowiadczeniu ludzkiej mioci,ś łś 
w dowiadczeniu, które wś  naszych czasach jest atwiej postrzegane jako chwila ekstazy, wyjcia zł ś  sie-
bie, miejsca w którym czowiek odczuwa, e przenika go pragnienie, które go przekraczał ż ”27. Dlacze-
go pragniesz wicej? Dlaczego, nie wę  momencie, kiedy jeszcze nie spotkae dziewczyny, na którłś ą 
czekae, ale kiedy ona ju jest przy tobie, pragniesz czego wicej? Odkrywasz, e twoje pragnieniełś ż ś ę ż  
przewysza take iż ż  to.
„Chciaam opowiedzie Ci oł ć  pewnym wydarzeniu, które przemienia moje ycie, przede wszystż -

kim moje pojcie oę  sobie. Pewnego popoudnia kilka tygodni temu, po paru dniach cakowitego brał ł -
ku uczu, spotykam na uczelni mojego chopaka ić ł  id zę nim na kaw, bardzo pragnc si dowieę ą ę -
dzie, co uć  niego, spdzi zę ć  nim chwil, aę  moe przedstawi mu kilka zmartwie. Nawet nież ć ń  
zd ylimy jeszcze wej do kawiarni, aąż ś ść  ju zaczynamy si kóci, poniewa wszystko nam wż ęł ć ż  sobie 
nawzajem przeszkadza [niezgodno  charakterów, jak si czsto mówi: ale to s wszystko gupoty,ść ę ę ą ł  
co si mówi oę  zgodnoci lub niezgodnoci charakterów, poniewa nie na tym polega problem; moś ś ż ż-
na by razem majc bardzo róne temperamenty, jeli zrozumie si, oć ą ż ś ę  co chodzi]. Sowem, dwójkał  

25 Benedykt XVI, Audiencja generalna z 7 listopada 2012, za: serwis eKAI.pl.
26 Tameż.
27 Tameż.
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cakiem obcych sobie ludzi. Zaczynamy kóci si oł ł ć ę jakie gupstwo iśł  próbuj, jak zwykle, wygosię ł ć 
dobre kazanie, eby nawróci tego czowieka, którego czsto okrelam jako «tego buntownika, moż ć ł ę ś -
jego chopaka». Ił  tak do momentu, kiedy koczymy na siebie krzycze iń ć widz wę  jego oczach i w jego 
twarzy ten dziwny, znajomy smutek, ale próbuj oę tym nie myle iść wracam do nauki. Wieczorem, 
po imprezie z okazji obrony dwojga naszych przyjació, odwozi mnie samochodem do domuł  
i w pewnym momencie, z wielkimi zami wł  oczach, mówi do mnie: «Ju mi nic nie wystarcza: naż -
uka, przyjaciele, ty. To wszystko dla mnie za mao». Ja, troch si buntujc, ał ę ę ą  troch wzruszajc,ę ą 
przytulam go. Dopiero w tym momencie zrozumiaam, e on nie jest mój ił ż  e nie mog uczyni goż ę ć  
szczliwym, e mog mówi sobie co chc, e mog go napycha wszystkimi piknymi rzeczami,ęś ż ę ć ęż ę ć ę  
które przeywam iż  w dobrej wierze próbowa rozwiza problem jego ycia, ale jego serce da wić ą ć ż żą ę-
cej. Kto wkada cay ten smutek wł ł  jego oczy i serce? Kto moe da mu spenienie? ż ć ł Te pytania spo-
wodoway pomidzy nami jaki dobry dystans: on sta si rzecz wit, jako znakł ę ś łę ąś ęą  dobrego Boga, 
który go woa ił teraz woa take mnie. Sta si tym nie przez opowiadanie mi susznych rzeczy, nieł ż łę ł  
bdc idealnym ukochanym, ale majc węą ą  oczach Boy smutek. Zdaam sobie spraw, e mog oddyż ł ęż ę -
cha tylko wtedy, kiedy On porywa, wdziera si wć ę  cae moje ycie, poniewa ja nie umiem kochał ż ż ć 
nawet mojego chopaka, najdroszej mi osoby. Uznanie tego nie pozostawia mnie wł ż  spokoju, ponie-
wa ziemia zaczyna dre pod moimi stopami iż żć  kadego dnia rozgrywa si walka pomidzy zaborż ę ę -
czym, egoistycznym posiadaniem wszystkiego a wiadomoci, e wszystko naley do Innego. Nieś śąż ż  
jest to rzecz prosta, ale tylko to mnie satysfakcjonuje, poniewa nigdy nie jestem tak bardzo sob jakż ą  
wtedy, gdy Chrystus mi si wydarza ię  ogarnia mnie Swoj obecnocią śą”.
W takim razie, przyjaciele, kocha drug osob to kocha takie przeznaczenie, to kocha takieć ą ę ć ć  

pragnienie, to przygarnia ten Boy smutek. Jeli sprowadzicie wszystko do posiadania, tak naprawć ż ś -
d nie posidziecie drugiej osoby: posidziecie jej najbardziej nietrwa posta, najbardziej powierzę ą ą łą ć -
chown, ale nie bdziecie jej kocha, poniewa druga osoba jest utworzona zą ę ć ż  tego smutku, z tego 
pragnienia, które daje jej wiadomo, e jej nie wystarczacie. Dlatego, mówi Papie, poprzez doś śćż ż -
wiadczenie mioci ś łś „moe si wż ę  czowieku stopniowo pogbia poznanie tej mioci, jakiej doł łę ć łś -
wiadczy na pocztku. Bdzie si równie coraz bardziej zarysowywa tajemnica, jak jest taś ł ą ę ę ż ć ą  
mio”. Bowiem „nawet osoba kochana nie jest włść  stanie zaspokoi pragnienia, jakie mieszka wć  ser-
cu czowieka, wrcz im bardziej autentyczna jest mio wzgldem drugiego, tym bardziej wyrazicieł ę łść ę ś  
ujawnia si pytanie dotyczce jej pochodzenia ię ą  przeznaczenia, dotyczce moliwoci, aby trwaaą ż ś ł 
ona na zawsze. Tak wic ludzkie dowiadczenie mioci zawiera wę ś łś  sobie pewien dynamizm, który 
odsya poza samych siebie, jest dowiadczeniem dobra prowadzcego do wyjcia zł ś ą ś  siebie samego 
i znalezienia si wę  obliczu tajemnicy obejmujcej ca egzystencj”. S inne dowiadczenia, podobneą łą ę ą ś  
do tego podstawowego dowiadczenia mioci, iś łś  Papie je wymienia: „Mona by dokonywa podobż ż ć -
nych rozwaa odnonie do innych ludzkich dowiadcze, jak przyja , dowiadczenie pikna,żń ś ś ń źń ś ę  
umiowanie wiedzy: kade dowiadczane przez czowieka dobro zmierza do tajemnicy, obejmujcejł ż ś ł ą  
take samego czowieka; wszelkie pragnienie nasuwajce si ludzkiemu sercu staje si echem zasadż ł ą ę ę -
niczego pragnienia, które nigdy nie jest w peni zaspokojone”ł 28.
Nic nam nie wystarcza, nic nigdy nie zaspokoi naszego serca. To takie samo dowiadczenie, jakieś  

przeywaj muzyczni idole, którym czasem zazdrocimy, jak komentuje John Waters swoj wystawż ą ś ą ę 
o rocku: „Czsto dopiero wę  momencie, kiedy jaka gwiazda popu umiera, moemy zobaczy, jakś ż ć  
bardzo zwyczajne lub pene cierpienia byo ycie osoby, oł łż  której mylelimy, e ma wszystko, czegoś ś ż  
pragniemy, e yje pod kloszem, wolna od ludzkich trosk. Dokadnie wżż ł  momencie, kiedy znajdują 
zwoki, moemy spojrze na ycie, które wyobraalimy sobie jako pene ił ż ć ż ż ś ł  odkry, e byo dokadniećż ł ł  
odwrotnie. «Co si dzieje, kiedy masz wszystko?». Kiedy za jaka inna gwiazda niszczy sobie ycieę ś ś ż  
przez to, co nazywamy «naduywaniem», szukamy jakich wyjanie co do przyczyn. Iż ś ś ń  po krótkim 
czasie dochodzimy do typowej konkluzji: «Ach te gwiazdy, taki ju maj styl ycia, e czsto naduyż ą ż ż ę ż-
waj alkoholu ią  narkotyków» i rzadko kiedy dochodzimy gbiej ni do takiej powierzchownej analiłę ż -

28 Tameż.
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zy. By moe na jakim gbszym, ciemniejszym poziomie, odczuwamy co wć ż śłę ś  rodzaju mciwoci:ś ś 
z bycia «normalnymi» te s jakie korzyci. Ale tak naprawd te wyjanienia zupenie nas nie uzdalżą ś ś ę ś ł -
niaj do zrozumienia tej zmarej osoby. Tym, co pomijaj wą ł ą  historii «tragicznej Amy» albo «samot-
nej Whitney», jest fakt, jak bardzo ich ycie osobiste jest podobne do naszego. Takie wykonawczynież  
jak Amy albo Whitney otrzymay bogosawiestwo: ogromny talent, który przyniós im saw, boł ł ł ń ł ł ę -
gactwo i moliwoci, oż ś  których olbrzymia wikszo  ludzkoci moe tylko pomarzy. Dostaj ycie,ę ść ś ż ć ąż  
w którym wspaniae domy, drogie samochody ił  najlepsze apartamenty w hotelach s na porzdkuą ą  
dziennym. yj szalenie bezpiecznie, otoczone ochroniarzami, wysokimi murami iŻ ą  elektrycznymi 
zamkami. ycie tych osób, gdy schodz ze sceny iŻ ą  wracaj do swojej obwarowanej egzystencji, moeą ż 
mocno si róni od tego, co ich publiczno  sobie wyobraa wracajc wieczorem autobusem doę żć ść ż ą  
domu. Maj wszystko, oą  czym zawsze marzyy, ale zdaj sobie spraw, e gdy ju to wszystko osił ą ęż ż ą-
gny, to wszystko nie zadowala pewnej potrzeby, która uparcie pozostaje [a my tak czsto twierdzięł ę -
my, e mówienie oż  tej potrzebie jest abstrakcyjne: mówimy, e to jest abstrakcyjne, iż  sdzimy, e jeą ż -
stemy genialni!], cho wiat patrzy na nie ze czci iś ćś ą zazdroci. Czsto kocz wśą ę ń ą  cakowitej izolacji,ł  
czuj dystans oddzielajcy je od siebie ią ą  od innych. Nikt, kogo spotykaj, nie pozostaje obojtny naą ę  
ich bogactwo i saw, wic przestaj ufa innym, mylc, e nie podobaj si nikomu ił ę ę ą ć śą ż ą ę  nie s kochaą -
ne za to, kim s [a tylko za to, co posiadaj, albo za swoj saw]. Gubi si wą ą ął ę ą ę  faszywej wizji rzeczył -
wistoci, zbudowanej przez przemys, by chroni swoj inwestycj. Wś ł ć ą ę  tej sytuacji talent, któremu 
brakuje jakiego realnego oparcia, poszukuje na zewntrz wsparcia chemicznego. Jak powiedziaaś ą ł 
Céline Dion, trzeba «bra piguki przed wystpem, inne, eby móc si obudzi, kolejne przed pójć ł ę ż ę ć -
ciem spa». (…) Ale jedyny rzeczywisty moment wś ć  yciu takiej osoby, jedyny, wż  którym dostrzega 
ona jak  rzeczywisto rzucajc wyzwanie yciu, (…) nastpuje, kiedy gwiazda znajduje si na sceąś ść ąą ż ę ę -
nie. Wewntrznie nie definiuj jej ani symbole sawy ani efekty sukcesu, ale te same emocjonalneę ą ł  
siy, które drcz kadego zł ęą ż  nas”29.
„Niewtpliwie – mówi Papie – zą ż  takiego gbokiego pragnienia, które ukrywa równie co załę ż ś -

gadkowego, nie mona bezporednio doj do wiary. Czowiek (…) dobrze wie, co go nie zaspokaja,ż ś ść ł  
nie moe jednak sobie wyobrazi lub okreli tego, co pozwolioby mu dowiadczy tego szczcia,ż ć ść ł ś ć ęś  
do którego tskni wę  swoim sercu. (…) Z tego punktu widzenia pozostaje tajemnica: czowiek poszuł -
kuje Absolutu, stawiajc kroki mae ią ł niepewne. A jednak ju dowiadczenie pragnienia, «niespokojż ś -
nego serca», jak je nazywa w. Augustyn, jest do  znamienne. Dowodzi ono, e czowiek jestłś ść ż ł  
w swej gbi istot religijn (…). Moemy powiedzie sowami Pascala «czowiek nieskoczeniełę ą ą ż ćł ł ń  
przerasta czowieka»”ł 30.
Papie zachca nas wic do „pedagogii pragnienia” do podjcia drogi, do uywania wszystkiego,ż ę ę ę ż  

co nam si wydarza do osignicia celu: otwarcia si na t tajemnic, od autentycznych radoci yę ą ę ę ę ę ś ż-
cia, które pozwalaj pojawi si pragnieniu Boga, do dowiadczenia faktu, e nic nas nie satysfakcjoą ćę ś ż -
nuje, abymy mogli nauczy si oczekiwa, rozbrojeni, na to dobro, którego nie moemy skonstruś ć ę ć ż -
owa ani sobie zapewni, ić ć bymy nie pozwolili odebra sobie odwagi przez trud iś ć  przeszkody, które 
wynikaj zą naszego za, zł  naszego grzechu.
Jedna z Was mówi: „W czasie, gdy uczyam si do egzaminu, zmary wł ę ł  przecigu kilku dni dwieą  

osoby, które znaam (cho pobienie). Te dwa wydarzenia nie day mi spokoju ił ć ż ł  postawiy przedeł  
mn dwie moliwoci: mogam albo myle, e moja nauka jest bezuyteczna (bo ią ż ś ł śćż ż  tak wszystko koń-
czy si wę  nicoci), albo prosi, bym moga przeywa wszystko, równie mój egzamin, na poziomieś ć ł ż ć ż  
ycia iż  mierci. Pierwsza moliwo, która stawaa przede mn kadego ranka, wykluczaa moje prześ ż ść ł ą ż ł -
czucie, e moje ycie jest dobre. Wydawao si, e ta obietnica nie jest do mocna, by mona byo jejż ż ł ęż ść ż ł  
uwierzy, ić wynikiem tej postawy byo ycie na minimalnym poziomie iłż  bez zainteresowania, nie 
oczekujc ju na nic. Pomoc dla mnie bya przede wszystkim praca po Inauguracji Roku: wtedy zaą ż ą ł -

29 J. Waters, „Memorial Room”, w: Tre accordi e il desiderio di verità. Rock’n’roll come ricerca dell’infinito, pod red. 
J. Waters, Società Editrice Fiorentina, Firenze 2012, s. 76–77.

30 Benedykt XVI, Audiencja generalna z 7 listopada 2012.
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czam dawa szans hipotezie, e caa rzeczywisto moe by dla mnie, e kade moje dowiadczeęł ć ę ż ł ść ż ć ż ż ś -
nie [mio, przyja , dowiadczenie pikna, te wszystkie rzeczy, które wymienia Papie] moe byłść źń ś ę ż ż ć 
dla mnie, bym moga dojrzewa, by wzrastaa moja samowiadomo, bym zdaa sobie spraw zł ć ł ś ść ł ę tego, 
czym jestem i czym jest tak naprawd moje pragnienie; zauwayam, e pragn znacznie wicej nię żł ż ę ę ż 
tego, by zda egzamin, e tym, czego chc od ycia, nie jest wiele maych sukcesów, ale spenienieć ż ę ż ł ł ”.
Ale czstokro, jak sygnalizowa ju Papie, czowiek zatrzymuje si na wasnych bdach. ę ć łż ż ł ę ł łę „W ostat-

nim czasie − pisze do mnie jeden z Was − widz, e ronie we mnie cynizm, wynikajcy nie zęż ś ą  tego, eż 
nic nie spotkaem, ale zł  faktu, e zdradziem to, co spotkaem, iż ł ł  po popenieniu niektórych bdów wił łę -
dz, e moje rozumienie siebie jest zdeterminowane przez te bdy ięż łę  niespójnociś”.
Wiedzc oą  tym, Papie mówi nam: nie pozwólcie, by trud iż  przeszkody wynikajce zą  naszego 

grzechu was zatrzymay; poniewa ł ż„nawet po grzechu − jak pisa wł Przesaniu na Meeting wł  Rimini 
− pozostaje w czowieku drczce pragnienie tego dialogu, (…) [pozostaje cae pragnienie]: ł ęą ł «Boe,ż 
Ty Boe mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tob tskni moje ciao, jak ziemia zeż ąę ł -
scha, spragniona, bez wodył »”. adne zo, aden bd nie moe tego wymaza; „Nie tylko moja duŻ łż łą ż ć -
sza, ale kade wókno mojego ciaa jest stworzone po to, by odnalazo swój spokój, swoje spenienież ł ł ł ł  
w Bogu. I tego d enia nie da si usun  ząż ę ąć ludzkiego serca: nawet wtedy gdy Boga si odrzuca alboę  
neguje, nie znika pragnienie nieskoczonoci, które zamieszkuje wń ś  czowieku. (…) Nie sposób wył -
eliminowa pragnienia duszy oraz tsknoty ciaa, oć ę ł  których mówi psalmista”31. Jest to znak, e praż -
gnienia Boga nie przekrela nasze zo, aś ł  Tajemnicy wci na nas zaley, wąż ż  przeciwnym razie Bóg już 
by nas usun zął powierzchni ziemi.
Pragnienie pozostaje. „Nie chodzi wic oę  stumienie pragnienia, które jest wł  ludzkim sercu, lecz 

o jego wyzwolenie, aby mogo osign  sw prawdziw wielko. Kiedy wł ą ąć ą ą ść  pragnieniu otwiera się 
okno ku Bogu, jest to ju znakiem obecnoci wż ś  duszy wiary, wiary, która jest Bo  ask. wity Aużął ąŚ ę -
gustyn stwierdzi: «Bóg przez oddalenie powiksza tsknot, ał ę ę ę  przez tsknot serce, czynic je przezę ę ą  
to zdolnym do przyjcia»ę ”32. Tutaj mona zrozumie, do jakiego stopnia nie mamy racji powtarzajcż ć ą 
czstoę , e stwierdzenie, i jestemy relacj zż ż ś ą nieskoczonoci, jest abstrakcyjne.ń śą
„Tego wieczora zdaam sobie spraw, e wł ęż  wywodach jestem mocna, e teoretycznie zrozumiaż -
am wszystko, ale potem, wł  codziennoci, nigdy nie pozwalam, by to, co spotkaam, stao si kryteś ł ł ę -
rium moich dni, moich wyborów; przez to, zamiast z coraz wikszym spokojem zajmowa si sob,ę ć ę ą 
utwierdzam si wę  jakim sceptycyzmie. Na przykad, kiedy powiedziae, e jestemy stworzeni dlaś ł łśż ś  
nieskoczonoci, zirytowaam si, bo wydawao mi si to bardzo abstrakcyjne. Pomylaam oń ś ł ę ł ę śł  tym, 
jak trudno mi dogada si ze wspólokatork ić ę ł ą skwitowaam: przykro mi, ale kiedy na ni patrz toł ą ę  
fakt, e jestemy relacj zż ś ą nieskoczonoci nie wytrzymuje krytyki, jest abstrakcyjnyń śą ”. Ale czy fakt, 
e zocisz si na swoj koleank, pokazuje e nasze bycie ż łś ę ą ż ę ż „relacj zą nieskoczonociń śą” jest abstrak-
cyjne, czy te pokazuje, e wrcz przeciwnie, jest naprawd konkretne? Dlaczego nie wystarcza ciż ż ę ę  
adna forma relacji zż  Twoj wspólokatork? Dlaczego ona Ci denerwuje? Tylko zą ł ą ę  powodu rónychż  
temperamentów czy dlatego, e pragniesz czego innego równie wż ś ż  relacji z ni? Nasza przyjaciókaą ł 
pisze dalej: „Pomylaam, e kilka dni wczeniej postpiam dokadnie wedug tego mojego rozumośł ż ś ął ł ł -
wania, kiedy powiedziaam, e jestem bardzo za, ił ż ł  wyszam zł  mieszkania, eby zaczerpn  powież ąć -
trza. Ale natychmiast zdaam sobie spraw, e nawet po tym, jak uciekam ił ęż ł  zadziaaam po swojełł -
mu, nie jestem zadowolona”. W takim razie problem tkwi nie w innych, poniewa nawet, kiedyż  
uciekamy, nie jestemy zadowoleni. ś „Fakt, e uznaam, e ona si myli iż ł ż ę  kropka i uciekam, nie wył -
zwoli mnie, tylko mnie wyalienowa. Kilka dni potem rozmawiaam zł ł ł  jedn koleank ią ż ą w tej roz-
mowie nie to, e znika moja uzasadniona zo, ale pomylaam: «Kime ja jestemż ł łść śł ż , eby sprowadzaż ć 
kogo do jego bdów, skoro na mnie nikt nie patrzy wś łę  ten sposób? Skoro Jezus nie patrzy na nas 
przez pryzmat naszych bdów, to dlaczego my mielibymy tak robi?». Iłę ś ć  musz Ci powiedzie, eę ćż 

31 Benedykt XVI, Uzna, e jestemy stworzeni dla nieskoczonocićż ś ń ś, w: „lady – Litterae CommunionisŚ ” wrzesie/pań ź-
dziernik 2012, s. 13.

32 Benedykt XVI, Audiencja generalna z 7 listopada 2012.
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uznanie, e jestemy wiksi od naszych redukcji, nie byo rzecz abstrakcyjn ani intelektualn. Toż ś ę ł ą ą ą  
nie znaczy, e nasze bdy nas nie dotycz, ale e moemy na nie patrze nie uciekajc. ycie wż łę ą ż ż ć ą Ż  taki 
sposób daje mi wicej zadowolenia. Zdaam sobie spraw, e nie jestem stworzona, by ucieka, aleę ł ęż ć  
ebym bya caa, wż ł ł  caym moim yciuł ż ”.
Kiedy widzimy taki ogrom naszego pragnienia, w obliczu tej niezmierzonej wielkoci, pojawia siś ę 

w nas pytanie: ale czy to jest korzy czy przeklestwo? Bo czy tak wielkie pragnienie nie jest prześć ń -
klestwem? Wanie do takiego pojawiajcego si wń łś ą ę  nas zastrzeenia, do tego rodzaju buntu, odnosiż  
si Papie: ę ż„W tym miejscu pojawia si jednak pytanie: czy przypadkiem nie jest strukturalnie nieę -
moliwe dla czowieka ycie na poziomie wasnej natury? Iż ł ż ł  czy to gorce pragnienie nieskoczonoą ń -
ci, które czowiek odczuwa, nie mogc go jednak nigdy wś ł ą  peni zaspokoi, nie jest przypadkiemł ć  
przeklestwem?ń ”33 Czy nie byoby lepiej, gdybym nie spotka nic, albo gdyby to nie obudzio weł ł ł  
mnie takiego pragnienia nieskoczonoci? Czasem wolelibymy, eby tamto wydarzenie, które nasń ś ś ż  
przebudzio, nigdy nie nastpio, wolelibymy wróci do ndzy Egiptu jak lud Izraela (byli niewolnił ął ś ć ę -
kami, ale dostawali przynajmniej jakie jedzenie!). ś Po co tak bardzo pragn ?ąć
„To pytanie prowadzi nas prosto” − im mocniej i dramatyczniej przeywa si oczekiwanie ż ę − 

mówi Papie ż− „do serca chrzecijastwaś ń ”34. To jest ostatni punkt naszej drogi, w którym posuymyłż  
si sowami ęł Péguy: „By mie nadziej, (…) trzeba otrzyma wielk ask”ć ę ć ął ę35.

3. OBECNOŚĆ, KTÓRA POZWALA MI KOCHAĆ SIEBIE TERAZ
„Sam Nieskoczony, wń  istocie – mówi Papie – by uczyni si odpowiedzi, której czowiekż ć ę ą ł  

mógby dowiadczy, przyj skoczon posta. Wcielenie – chwila, wł ś ć ął ń ą ć  której Sowo stao si ciaemł ł ę ł  
– pokonao niepokonaln przepa midzy skoczonym ał ą ść ę ń  nieskoczonym: wieczny iń  nieskoczonyń  
Bóg opuci swoje Niebiosa iśł  wszed wł  czas, zanurzy si włę  ludzkiej skoczonoci”ń ś 36, by da odpoć -
wied naszemu pragnieniu ź nieskoczonoci.ń ś
W obliczu takiej wiadomoci, jak moemy nie mie pewnoci, jak moemy nie wiedzie zś ż ć ś ż ć pewno-
ci, e to, co ogasza chrzecijastwo, si wydarzyo? Ci, którzy spotkali Chrystusa, rozpoznali Gośąż ł ś ń ę ł  
z powodu Jego zdolnoci do poznawania ludzkiego serca. ś „Tylko to, co boskie, moe «zbawi» czoż ć ł-
wieka, to znaczy: prawdziwe i znaczce wymiary ludzkiej osoby oraz jej przeznaczenie mog byą ą ć 
«zachowane», a wic rozpoznane, wezwane ię  obronione, tylko przez Tego, który jest ich ostatecznym 
sensem”. Jezus bowiem, Bóstwo, które stao si ciaem, nieskoczono , która staa si skoczona,ł ę ł ń ść ł ę ń  
„w swoim yciu przejawia pasj, zaangaowanie na rzecz kadego pojedynczego czowieka, zapaż ę ż ż ł ł 
w d eniu do szczcia jednostki, co prowadzi nas do uznania nienaruszalnej iąż ęś  nieporównywalnej 
z niczym wartoci osoby”. Dla niego „problem istnienia wiata to pytanie oś ś  szczcie jednostki”ęś 37, 
moje i twoje. To wanie dostrzegamy na kadej karciełś ż  Ewangelii.
„Kiedy zblia si do Jerycha, jaki niewidomy siedzia przy drodze, ebrzc. Gdy usysza przeżłę ś ł ż ą ł ł -

chodzcy tum, pyta, co si dzieje. Powiedzieli mu, e Jezus Nazarejczyk przechodzi. Wtedy zawoą ł ł ę ż -
a: «Jezusie, Synu Dawida, zmiuj si nade mn!». Ci, którzy szli złł ł ę ą  przodu, nalegali, by zamilkł 
[wszystko sprzysiga si, aby uciszy ten krzyk], ale on jeszcze goniej krzycza: «Synu Dawida, zmię ę ć łś ł -
uj si nade mn!» [i to jest walka toczca si wł ę ą ą ę  kadym zż  nas, pomidzy tymi, którzy mówi «cicho,ę ą  
nie przeszkadza!» ać  naszym krzykiem: niewidomy od urodzenia krzycza goniej; włłś  tej walce nikt 
nas nie wyrczy: co bardziej nam odpowiada, milcze czy krzycze? Tylko temu, kto ma odwagę ć ć ę 
krzycze, moe wydarzy si to, co stao si temu niewidomemu]. Jezus zatrzyma si ić ż ć ę ł ę łę kaza go doł  
siebie przyprowadzi [w tym gecie Jezus wyraa ca swoj pasj dla pojedynczego czowieka; onć ś ż łą ą ę ł  
nikogo nie obchodzi, wszyscy chc go uciszy ą ć− i czsto to wanie «przyjaciele» mówi: «nie przeę łś ą -

33 Benedykt XVI, Uzna, e jestemy stworzeni dla nieskoczonocićż ś ń ś, dz. cyt.
34 Tameż.
35 Ch. Péguy, Przedsionek tajemnicy drugiej cnoty, t. L. Zarba, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2007, s. 40ł ę .
36 Benedykt XVI, Uzna, e jestemy stworzeni dla nieskoczonocićż ś ń ś, dz. cyt.
37 L. Giussani, Chrzecijastwo jako wyzwanie. Uś ń  róde chrzecijaskiego roszczeniaź ł ś ń , t. D. Chodyniecki, Pallottinum,ł  

Pozna 2002, s. 131–132.ń
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szkadza!» ć − ale jest Kto, kto bierze wś  opiek cae jego pragnienie: zatrzymuje si ię ł ę kae go do Sież -
bie przyprowadzi]. Gdy on si zbliy, zapyta go: «Co chcesz, abym ci uczyni?». ć ę żł ł ł Odpowiedzia:ł 
«Panie, ebym przejrza». Jezus odrzek: «Przejrzyj, twoja wiara ci uzdrowia»”ż ł ł ę ł 38. Od momentu, kie-
dy si to zdarzyo, mino dwa tysice lat, ale nie moemy ju wymaza tego faktu zę ł ęł ą ż ż ć  powierzchni zie-
mi: oczywicie, moemy si nie przejmowa, ignorowa to, albo moemy otworzy si na t moliś ż ę ć ć ż ć ę ę ż-
wo . Potrzeba mioci do siebie samego, by dostrzec wść łś  gecie Jezusa ca obietnic, jak staje si dlaś łą ę ą ę  
ycia czowieka pragncego wszystkiego, tak jak ten niewidomy. Bowiem ż ł ą „najwikszym cudem, któę -
ry codziennie uderza Jego uczniów, nie byo przywrócenie sprawnoci chorym nogom ani oczyszł ł ś -
czenie skóry zaraonej trdem, ani te przywrócenie wzroku. Najwikszym cudem (…) byo (…)ż ą ż ę ł  
spojrzenie odsaniajce to, co ludzkie, przed którym nie mona si byo ukry. Nic bardziej nie przeł ą ż ę ł ć -
konuje czowieka ni spojrzenie zdolne pozna ił ż ć zrozumie to, kim on jest, spojrzenie, które moeć ż 
pomóc czowiekowi odkry samego siebieł ć ”39.
Tak samo, jak wydarzyo si tej Samarytance, wystarczy to przeczyta, by przeszy czowiekał ę ć ł ł  

dreszcze: „I przybliy si do miejscowoci samarytaskiej zwanej Sychar, pooonej niedaleko pożłę ś ń łż -
siadoci, któr przekaza Jakub swojemu synowi Józefowi. Tam znajdowaa si studnia Jakuba. Jełś ą ł ł ę -
zus, zmczony przebyt drog, usiad obok studni, aę ą ą ł  byo to okoo godziny szóstej. ł ł Nadesza wtedył  
kobieta – Samarytanka – aby zaczerpn  wody. Jezus poprosi j: «Daj mi si napi». ąć łą ę ć Jego ucznio-
wie natomiast poszli do miejscowoci, aby kupi co do jedzenia. Kobieta odpara jednak: «Jakeś ć ś ł ż 
Ty, yd, moesz prosi mnie, kobiet samarytask, oŻ ż ć ę ń ą  wod?». ydzi bowiem nie utrzymuj konę Ż ą -
taktu z Samarytanami. Na jej sowa Jezus odpowiedzia: «Gdyby znaa dar Boy, ał ł ś ł ż  take wiedziaa,ż ł 
kim jest Ten, który ci rzek ‘Daj mi si napi’, to by Go poprosia, ał ę ć ś ł  On daby ci wody». [Jezusł  
mógby da si wcign  wł ć ę ą ąć  te gierki: yd nie yd, Samarytanin; ale ucina krótko: «Gdyby wiedziaŻ Ż ś -
a, kim jest Ten, który ci rzek ‘Daj mi si napi’…»; niezalenie, od czego zacznie si rozmow, wił ł ę ć ż ę ę -
da odmienno ; kiedy rozmawiaj oć ść ą tym, o czym rozmawiaj wszyscy, Jezus natychmiast dochoą -
dzi do sedna sprawy. Ale ta kobieta, jakby go nie syszaa, mówi:] «Panie, przecie Ty nie maszł ł ż  
nawet czerpaka, a studnia jest gboka. Skd wic wemiesz wod yw? Czyby by wikszy odłę ą ę ź ęż ą ż ś ł ę  
naszego ojca Jakuba, który da nam t studni? Zreszt on sam zł ę ę ą  niej korzysta, jego synowie ił  trzo-
dy». Wówczas Jezus oznajmi jej [dalej j prowokuje, nie wycofuje si]: «Kady, kto pije t wod,ł ą ę ż ę ę 
nadal bdzie odczuwa pragnienie. Kto natomiast napije si wody, któr Ja mu dam, ju nigdy wię ł ę ą ż ę-
cej nie bdzie odczuwa pragnienia, gdy woda, któr mu dam, stanie si wę ł ż ą ę  nim obfitym ródemź ł  
na ycie wieczne”. [W tym momencie kobieta przestaje gra, jest tak bardzo dotknita wż ć ę  gbi swołę -
jej istoty, ten fakt jest tak odpowiadajcy temu, czego pragnie, e przemienia swoj arogancj wą ż ą ę  py-
tanie:] «Panie, daj mi tej wody, abym ju wicej nie odczuwaa pragnienia iż ę ł  nie musiaa przychoł -
dzi tutaj ić  czerpa». Jezus wic poleci jej [dajc jej znak]: «Id, zawoaj swojego m a ić ę ł ą ź ł ęż  przyjdcieź  
tutaj». Ona za odpara: «Nie mam m a». Na co Jezus rzek: «Susznie powiedziaa: ‘Nie mamś ł ęż ł ł łś  
m a’. ęż Miaa ich bowiem piciu, ałś ę  i ten, którego masz, nie jest twoim m em» [nawet piciu męż ę ę-
ów nie ugasio pragnienia tej kobiety; moecie doda, co chcecie, ale ta kobieta bya bardziej spraż ł ż ć ł -
gniona ni wczeniej]. Wtedy kobieta zawoaa: «Panie, widz, e Ty jeste prorokiem! (…) Wiem,ż ś łł ęż ś  
e ma nadej Mesjasz, czyli Chrystus. Iż ść  gdy tylko On przybdzie, wszystko nam wyjani». Jezusę ś  
oznajmi jej wówczas: «To Ja nim jestem, Ja, który mówi do ciebie». Wł ę  tym czasie wrócili ucznio-
wie i zdziwili si, e rozmawia zęż ł kobiet. […] Kobieta za zostawia naczynie do czerpania, wróciaą ś ł ł 
do swojej miejscowoci iś  zacza namawia mieszkaców: «Chodcie zobaczy kogo, kto wyjawięł ć ń ź ć ś ł 
mi wszystko, co uczyniam. ł Czy nie jest On Chrystusem?». ż Ci wic wyszli zę  miasta i przybyli do 
Jezusa. (…) Wielu Samarytan z tej miejscowoci [po spdzeniu zś ę  Nim kilku dni] uwierzyo wł  Niego 
na podstawie wiadectwa danego przez ow kobiet: «Wyjawi mi wszystko, co uczyniam». Przyś ą ę ł ł -
szli wic do Niego zę  prob, aby pozosta uśą ł nich. I przebywa tam dwa dni. Wtedy jeszcze wicejł ę  
uwierzyo dziki goszonej przez Niego nauce. Do tej kobiety za mówiono: «Teraz wierzymy juł ę ł ś ż 

38 kŁ 18, 35–42.
39 L. Giussani, Chrzecijastwo jako wyzwanieś ń , dz. cyt., s. 81.
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nie na podstawie tego, co nam powiedziaa, lecz dlatego, e sami Go usyszelimy. Wiemy, e Onłś ż ł ś ż  
naprawd jest Zbawicielem wiata»”ę ś 40.
Komentujc ten tekst, Papie zauwaa: ą ż ż „Nie ma m czyzny ani kobiety, którzy węż  swoim yciu nież  

znaleliby si, jak kobieta samarytaska, uź ę ń  studni, z pustym dzbanem, w nadziei, e ugasz tam najż ą -
gbsze pragnienie serca, to, które jako jedyne moe nada yciu pene znaczenie. Jest dzi wielełę ż ćż ł ś  
studni, które maj ugasi ludzkie pragnienie, ale trzeba rozrónia pomidzy nimi, by unikn  zaą ć ż ć ę ąć -
nieczyszczonej wody. Konieczne jest dobre zorientowanie poszukiwa, by nie dozna, by moeń ć ć ż 
niszczcego, rozczarowania. Jak Jezus uą  studni w Sychar, równie Koció czuje, e musi usi  obokż ś ł ż ąść  
m czyzn ięż  kobiet naszych czasów, by uobecni Pana wć  ich yciu, tak, by mogli Go spotka, ponież ć -
wa tylko Jego Duch jest wod dajc ycie prawdziwe iż ą ąąż  wieczne. Tylko Jezus potrafi czyta gbićłęę 
naszego serca i objawia nam prawd oć ę nas: «Wyjawi mi wszystko, co uczyniam». (…) Ił ł  to sowoł  
ordzia ę − do którego docza pytanie otwierajce wiar: «Czyby on by Mesjaszem?» łą ą ę ż ł − pokazuje jak 
ten, który w spotkaniu z Jezusem otrzyma nowe ycie, ze swej strony musi sta si gosicielemł ż ćęł ”41.
To jest pikne, ale czy zdarza si dzisiaj? Takie pytanie zadawali mi moi uczniowie: ę ę „To jest 

wspaniae, my te odczuwamy wzruszenie gdy tylko czytamy sowa Ewangelii. Gdyby tylko sobieł ż ł  
wyobrazi, e tam jestemy! To wspaniae, ale czy dzisiaj si tak dzieje?ćż ś ł ę ”.
Posuchajmy relacji jednej zł  Was: „Jaki miesic temu moje ycie wś ą ż  kocu znalazo si na zakrń ł ę ę-

cie. Wreszcie po dniach i miesicach cakowitej apatii spotkaam co tak bardzo piknego ią ł ł ś ę  wielkie-
go, e nie mogam ju pozosta wż ł ż ć  tym miejscu, co wczeniej. Ale gdzie byam wczeniej? Przeywaś ł ś ż -
am kolejne dni pragnc, by szybko miny, nie wiedzc zupenie co dzieje si wokó mnie, ał ą ęł ą ł ę ł  przede 
wszystkim w moim wntrzu. Przeyam wrzesie wę żł ń  lku ię  niepokoju, przeraona tym, e znalazamż ż ł  
si na uniwersytecie, nie wiedzc, e czeka mnie wiksze odkrycie, odkrycie samej siebie, prawdziweję ą ż ę  
mnie, upionej iś  zapomnianej. Dziki koleance zę ż  liceum we wrzeniu znalazam si na uniwersyteś ł ę -
cie i Kto, jestem tego pewna, zapragn mi co podarowa, nieoczekiwany prezent, za który jestemś ął ś ć  
wdziczna, ię  który zmieni moje ycie: fakt, e byam obecna na prezentacji mojego kierunku przył ż ż ł -
gotowanej przez kilku studentów 20 wrzenia (przypominam sobie nawet dokadn dat) iś ł ą ę  e zarazż  
potem, w holu, poznaam osoby, które wywary na mnie jeszcze teraz wzruszajce wraenie. Te osoł ł ą ż -
by uderzyy mnie, cho jeszcze nie wiedziaam nic oł ć ł  nich, o Ruchu, o ksidzu Giussanim, oę  Carró-
nie, ale mona byo zobaczy, e to jest co innego, e taka zayo , jaka bya pomidzy nimi, nież ł ćż ś ż żłść ł ę  
jest rzecz oczywist. Wróciam do domu szczliwa, e tego dowiadczyam, ią ą ł ęś ż ś ł  odrobin bardzieję  
przekonana do decyzji podjtej oę  studiach. W czasie pierwszego tygodnia zaj moje koleanki zaęć ż -
pytay: «Idziemy na Szko Wspólnoty. ł łę Idziesz z nami?». Odruchowo poszam zł  nimi, popychana 
przez ciekawo. śćPo raz pierwszy zobaczyam, co oznacza przeywanie razem czego tak gbokiegoł ż ś łę  
i prawdziwego. Mam ywe wspomnienia ze Szkoy Wspólnoty, ale przede wszystkim zż ł  tego, jak po-
czuam si, kiedy si skoczya: potrafiam powiedzie tylko «jakie to wspaniae! Nigdy nie widział ę ę ń ł ł ć ł -
am ił  nie przeyam czego takiego!». Wieczorem zadaam sobie pytanie: dlaczego sporód wszystżł ś ł ś -
kich studentów uniwersytetu spotkaam wanie tych zł łś  Ruchu? Czy to tylko przypadek, czy Ktoś 
czego ode mnie chce? Wszystkich zarzucaam pytaniami, niektóre zś ł  nich byy moe banalne, podł ż -
stawowe. Przeczytaam notatki zł  Inauguracji, zaczam drog od zera, jako pocztkujca. Moi rodzięł ę ą ą -
ce, odkd jestem na uniwersytecie, ciesz si, e jestem taka szczliwa, cho oni nie s zą ą ęż ęś ć ą Ruchu. 
Spojrzeli mi w oczy i po prostu poprosili, bym opowiedziaa im, co si stao. Wszystkim krytykanł ę ł -
tom, przyjacioom, zł  którymi musiaam si skonfrontowa, ił ę ć którzy na pocztku nie rozumieli (spoą -
ro z nich wci jest sceptycznych) mog powiedzie tylko: dzikuj. Jeli nie wytoczyliby przeciwkoąż ę ć ę ę ś  
temu argumentów, ja nie odnalazabym moich, nie pogbiabym tego, co przeyam. Zmierzenie sił łęł żł ę 
z ich racjami zmusio mnie do mylenia, do konfrontacji, do wytumaczenia sobie ił ś ł  im tego, co od-
nalazam. Wł  kocu tym, bez czego teraz naprawd nie mog y, s osoby, które spotkaam, spojń ę ężć ą ł -

40 J 4, 5–42.
41 Benedykt XVI, Przesanie do Ludu Boego na zakoczenie XIII Zgromadzenia Generalnego Zwyczajnego Synoduł ż ń  

Biskupów, 26 padziernika 2012.ź
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rzenia, które kieruj na mnie kadego dnia, mnóstwo uwagi, któr mi codziennie powicaj, któreją ż ą ś ę ą  
nie potrafi sobie wytumaczy. Dlaczego, gdy jest tam tylu ludzi, ię ł ć  kady zż  nas ma swoje problemy, 
oni znajduj czas, który mi powicaj? Jak to moliwe? To, wedug mnie, jest najbardziej dotykalnyą ś ę ą ż ł  
znak obecnoci Chrystusa. Nie tyle dyskusje, które mona oś ż  nim prowadzi, ale pikno, które przeć ę -
bija przez wszystkie osoby, które spotkaam wł  tym miesicuą ”.
„Sens naszego ycia ż − mówi ksidz Giussani ą − odkry ił odkrywa si przed nami, wstrzsa naszymę ą  
yciem, towarzyszy iż  wspomaga nasze ycie wż  czasie i przestrzeni, to znaczy w ludzkiej, fizycznie po-
strzegalnej rzeczywistociś”, jak w relacji naszej przyjacióki. Sens naszego ycia dociera do nas wł ż  rze-
czywistoci ludzkiej, ś „i ta fizycznie postrzegalna ludzka rzeczywisto , która towarzyszy nam wść  dro-
dze do dojrzaego poszukiwania przeznaczenia, wł  naszej przynalenoci iż ś  w naszym oczekiwaniu, by 
cakowicie objawi si sens naszego ycia, ta forma, ten kawaek czasu ił łę ż ł  przestrzeni nie zostaje przez 
nas wybrany, ale odnaleziony, rozpoznany (nie wybrany, lecz rozpoznany): to ten kawaek czasuł  
i przestrzeni, który nami wstrzsa, to jest spotkanie, aą  to spotkanie i ten wstrzs naszej wiadomocią ś ś 
nie maj sobie równych [jak pisze ta dziewczyna: «czego takiego nigdy nie przeyam»]. Chobyą ś żł ć  
byo niejasne, migocce, ledwie zarysowane, ale ma wł ą  sobie jaki cakiem wyrany rys obietnicy, naś ł ź -
dziei i perspektywy”42.
Opowiada o tym take kto inny: „Spotkaem dwóch nowych przyjació, ylimy razem na uniż ś ł łż ś -

wersytecie, i natychmiast w pierwszych dniach przedstawiem im kogo bardzo dla mnie wanego,ł ś ż  
wanego wiadka. Kiedy wracalimy samochodem, jeden zż ś ś  tych dwóch powiedzia: «Nikt nigdy nieł  
potraktowa mnie wł  ten sposób»”.
„Wiara − stwierdza ksidz Giussani ą − jest rozpoznaniem obecnej boskoci. Tak jak dwa tysiceś ą 

lat temu Szymon, Magdalena, Samarytanka, Zacheusz, podobnie i ty, cho wć  formie pozornie sabł-
szej i ulotniejszej, doznae wstrzsu przeczuwajc t Obecno, wstrzsna tob ta Obecno  wnołś ą ą ę ść ą ęł ą ść -
szc przeczucie odmiennego ycia, przeczucie obietnicy ycia. Wą ż ż  przeciwnym razie nie byoby cił ę 
tutaj! Kiedy zdasz sobie z tego spraw, spojrzysz na to wprost, nazwiesz to po imieniu, na ę «Ty», to 
pozwala przyj wszystko tak bardzo odmiennie, tak prawdziwie, pozwala spojrze na wszystko takąć ć  
prawdziwie, pozwala pamita oęć wszystkim tak prawdziwie!”43. Przeczucie obietnicy ycia. Ponieważ ż 
Jezus nie tylko obiecuje, ale i spenia obietnic.ł ę
„Drogi Juliánie, w zeszym tygodniu moja bliska przyjacióka powiedziaa mi, e wstpia do noł ł ł ż ął -

wicjatu Memores Domini i e niedugo zamieszka wż ł  domu Gruppo Adulto. Szkoda, e nie widziaeż łś 
jej zakochanej twarzy! Opowiadaa, jak narodzia si wł ł ę  niej i pogbia ta decyzja, złęł  oczami penymił  
mioci, przywizania do Chrystusa, jak gdyby by jej chopakiem złś ą ł ł  krwi i koci przez tych kilka ostatś -
nich lat. Patrzyem na ni przez cay wieczór zdumiewajc si, jak moga tak bardzo si zmieni ił ą ł ą ę ł ę ć być 
tak bardzo szczliwa. Naprawd węś ę  tamtym momencie pomylaem sobie: albo jest szalona, albo: ktośł  
moe tak bardzo odpowiedzie na pragnienie ludzkiego serca, e ta osoba postanawia odda cae yż ć ż ć łż-
cie, jeli nie jest to obecny teraz Chrystus? ś Na tej kolacji byo pitnacioro przyjació. ł ę ś łKiedy opowia-
daa, kilkakrotnie powtórzyy si dugie chwile ciszy, nie krpujcej, kiedy nie wiadomo co powieł ł ęł ę ą -
dzie, bo wszystko wydaje si nieodpowiednie, ale ciszy penej wzruszenia, penej zdumiewajcejć ę ł ł ą  
Obecnoci, Obecnoci tak bardzo zdumiewajcej iś ś ą  rzeczywistej, e przemienia iż ł  zawojowaa yciełż  
mojej przyjacióki ił  która w tamtym momencie, poprzez jej przemian, na nowo zdobywaa takeę ł ż 
mnie. Nic nie wprawia mojego serca w takie drenie, czasem doprowadzajc mnie nawet do ez, jakż ą ł  
rozpoznanie Chrystusa obecnego tutaj i teraz w odmienionym czowieczestwie. Byo to dla mnie coł ń ł -
raz janiejsze, poniewa przydarzyo mi si takie samo dowiadczenie, równie wś ż ł ę ś ż  momencie, kiedy 
na ostatniej Szkole Wspólnoty czytalimy list rodziców Bizzoś 44 po roku od jego mierci, czy wś  licieś  
Franceski45. Kiedy to si wydarza, odkrywam, e jestem wolny przede wszystkim do tego, by móc paę ż -

42 L. Giussani, Dall’utopia alla presenza..., dz. cyt., s. 381–382.
43 L. Giussani, Qui e ora (1984–1985), Bur, Milano 2009, s. 434–435.
44 Por. «Preferiti, anche dentro il dolore», List Flavio i Ester Bizzozero, 2 listopada 2012, Tracce.it.
45 Por. D. Perillo, «Con la loro stessa vita», „Tracce – Litterae Communionis” nr 9, padziernik 2012, s. 20–21; tego,ź ż 

„Wiecie co, id do Rajuę ”, „ladyŚ  – Litterae Communionis” wrzesie/padziernik 2012, s. 9.ń ź
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trze na siebie nie gorszc si moj maoci ić ą ę ą łśą wolny do proponowania innym tego, co spotkaem.ł  
Patrzc na to nie potrafi jednak pozosta spokojny, wą ę ć  tych dniach jestem jeszcze bardziej poruszony 
ni wczeniej, zaczynam dzie nie pragnc niczego innego, jak móc na nowo odkrywa rysy Jegoż ś ń ą ć  
twarzy w rzeczywistoci rzeczy, na które patrz, wś ę  spotkaniach, poniewa jeli to si nie wydarza, toż ś ę  
na koniec dnia widz, e robiem mnóstwo rzeczy (oddzia szpitalny, zajcia, nauka, spotkania, wydaęż ł ł ę -
rzenia Ruchu), ale musz sobie zada pytanie zę ć  nieskoczon tsknot wń ąę ą  sercu: czemu suyo tołżł  
wszystko, co dzi robiem, skoro nie mogem Ci spotka? Dlatego przyjechaem na te Rekolekcje,ś ł ł ę ć ł  
wdziczny, e zostaem wybrany, pragnc i dalej ię ż ł ą ść  by wychowywanym do prostoty rozpoznawaniać  
kadego dnia, e «dokadam si wż ż ł ł biegu, aby Go pochwyci, ja, którego ju pochwyci Chrystus»ć ż ł ”.
Dlatego zobaczcie, jak wielk racj ma Péguy, mówic, e ą ę ą ż„by mie nadziej, (…) trzeba otrzymać ę ć 

wielk ask”! Aął ę  czym jest aska? ask jest On, Jego obecno, nie przede wszystkim Jego dary, aleł Ł ą ść  
On, poniewa bez Niego nie mog teraz kocha, nie mog teraz kocha siebie wż ę ć ę ć  ten sposób. „Nie da 
si wytrwa wę ć  mioci do siebie – przypomina nam znów ksidz Giussani – jeli Chrystus nie bdziełś ą ś ę  
obecnoci, tak jak obecno  matki dla dziecka, które nie wie, jak sobie poradzi, które pacze, bośą ą ść ć ł  
si posiusiao. Jeli Chrystus nie jest obecny teraz – teraz! – nie mog teraz kocha siebie ię ł ś ę ć  nie mogę 
teraz kocha ciebie. Jeli Chrystus nie zmartwychwsta, jestem skoczony, nawet, jeli mam wszystć ś ł ń ś -
kie Jego sowa, wszystkie Jego Ewangelie. Majc teksty Ewangelii mógbym wł ą ł  kocu nawet si zabi,ń ę ć 
ale nie w obecnoci Chrystusa, nie wś  rozpoznanej obecnoci Chrystusa!”ś 46.
Chrystus zmartwychwsta, to znaczy e sta si teraniejszy wł ż łę ź  czasie i historii poprzez te twarze, 

w których powtarza si Jego obietnica. Jak wielu zę  was mówi, opowiadajc oą  waszych spotkaniach: 
„Kiedy id korytarzami ię  widz wę  oddali kogo zś nich, czuj si szczliwy, czuj, e jestem węę ęś ęż  domu; 
kiedy ich nie widz, szukam ich, poniewa pragn by zę ż ę ć nimi. Czy kto zś nich kiedy mi co obieca?ś ś ł 
Zdaam sobie spraw, e aden zł ężż  nich nic mi nie obiecywa, ale tak naprawd obiecali mi wszystko.ł ę  
Oni s obietnic, przez to, jak yj, jak s razem, jak patrz na ludzi, by czuli si kochani, by nic imą ą żą ą ą ę  
nie brakowao. łOni s obietnic”. ą ą „Czy kto ci dzisiaj co obieca? – pisze kto inny – Musz powieś ś ł ś ę -
dzie, e obietnica jest – wćż  waszych twarzach”.
„Wspólnota – pisze ksidz Giussani – jest miejscem, wą  którym trwa wydarzenie, dosownie trwał  

wydarzenie Chrystusa sprzed dwóch tysicy lat, jego spotkanie zę  Samarytank (…). Wspólnota jestą  
miejscem, w którym trwa dotknicie, to dotknicie, ten przebysk, który da ci przeczucie nowegoę ę ł ł  
ycia, przebysk obietnicy, przebysk obietnicy prawdziwszego ycia (ycia!) iż ł ł ż ż  to sprawio, e pozoł ż -
stae wród nas. Wspólnota jest miejscem trwania Chrystusa, trwania wydarzenia Chrystusa, wydałśś -
rzenia Chrystusa, które ci dotkno. Poniewa poprzez co przypadkowego, poprzez przypadkoweę ęł ż ś  
okolicznoci, przypadkowo nawizane relacje, Chrystus, wydarzenie, jakim by Chrystus dla Szymoś ą ł -
na i dla Samarytanki, sta si wydarzeniem dla ciebie. Chrystus sta si dla ciebie wydarzeniem yciałę łę ż  
poprzez przypadkowe relacje. Jeli oderwiesz si od tych pozornie przypadkowych relacji, okoliczś ę -
noci, to tracisz – nie te relacje, ale to, co uderzyo ci wś ł ę  tych relacjach”47.
A co ci uderzyo wę ł  tych relacjach? On, Tajemnica, która staa si ciaem, Chrystus. Dajc Muł ę ł ą  

swój gos, mówi oł ł tym wity Jan Chryzostom: ś ę „Nie tylko daj przez to wiadectwo mojej mioci.ę ś łś  
(…) Opuciem mojego Ojca iśł  przyszedem do ciebie, który Mnie nienawidzie, uciekae przedeł łś łś  
mn ią nie chciae nawet sysze mojego imienia; poszedem za tob, biegem po twoich ladach, byłś ł ć ł ą ł ś  
ciebie posi ; zjednoczyem si ząść ł ę tob, przywizaem ci do Siebie, przycisnem ci do Siebie, przyą ął ę ął ę -
garnem ci. Powiedziaem: «jedz mnie», «pij mnie». Iął ę ł  mam ci ze Sob wę ą  niebie i przywizuj cią ę ę 
do Siebie na tej ziemi. Nie wystarcza mi, bym mia wł niebie twoje pierwociny, to nie nasyca mojej 
mioci. Zszedem znów na ziemi, nie tylko, by wmiesza si pomidzy ludzi złś ł ę ćę ę  twojego narodu, ale 
by przytuli wanie ciebieć łś ”48, by móg kocha siebie samegoś ł ć .

46 L. Giussani, Qui e ora..., dz. cyt., s. 77.
47 Tameż, s. 438.
48 Por. Jan Chryzostom, Komentarz do Pierwszego Listu do Tymoteusza, Homilia XV.
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ASSEMBLEAJULIÁN CARRÓN

8 grudnia, popoudnieł

Julián Carrón: Nadeszo bardzo wiele pyta ił ń jak zwykle, by si nie powtarza, wybralimy spoę ć ś -
ród najczciej powracajcych problemów pytania sformuowane wś ęś ą ł  sposób, który wydawa nam sił ę 
najbardziej zrozumiay. Wł  takim razie, zaczynamy.

Pytanie: Zauwayem, e powiedzenie, e róne rzeczy mi nie wystarczaj, wie si zżł ż ż ż ą ąż ę ryzykiem 
braku zainteresowania i zaangaowania wż  rzeczywisto. Na przykad: to prawda, e dobre wykonaść ł ż -
nie jakiej pieni (nale do chóru) nie wypenia pragnienia nieskoczonoci mieszkajcego wś ś żę ł ń ś ą  moim 
sercu, ale, z drugiej strony, potrzebuj wykona j dobrze, by móc rozpozna zę ćą ć pewnoci oblicześą  
Tego, który moe wypeni moje serce. Dlatego chciaem ci zapyta: gdy patrz na rzeczywisto,ż łć ł ę ć ę ść 
nic w gruncie rzeczy mi nie wystarcza, ale jak to spostrzeenie wie si zż ąż ę faktem, e rzeczywistoż ść 
jest drog? Dlaczego musz potrzebowa czego, co ostatecznie mi nie wystarcza?ą ę ć ś

Carrón: Jestem Ci bardzo wdziczny za to pytanie, poniewa, jak zwykle, to ja przede wszystkimę ż  
si ucz. Rzeczywicie, zastanawiajc si nad tym jeszcze lepiej zdaem sobie spraw zę ę ś ą ę ł ę tego, jak ge-
nialna bya Tajemnica, poniewa ta metoda jest naprawd genialna. Wyobracie sobie Tajemnic:ł ż ę ź ę 
jest tak zadowolona, tak szczliwa, e ęś ż− jak to si dzieje, gdy dwie osoby s szczliwe (wyobracieę ą ęś ź  
sobie par maonków, którzy chc poszerzy swoj peni, ię łż ą ć ą łę tak z ich radoci wyania si pragnienieś ł ę  
przekazania jej dziecku) − chce si tym dzieli. Wę ć  ten sposób doszo do stworzenia, przez ten wył -
buch szczcia, które przeywa Bóg, węś ż ł  tej jedynej, tajemniczej relacji midzy Ojcem, Synem ię  Du-
chem witym; dlatego postanowi stworzy ludzi, by móc dzieli zŚ ę ł ć ć nimi to swoje szczcie. Ięś  jakiej 
metody uy, by doprowadzi ich do takiego szczcia? My zaraz mylimy: jeli chcia dzieli zżł ć ęś ś ś ł ć nami 
to szczcie, to dlaczego nie stworzy nas od razu węś ł  Niebie? Dlaczego nie da nam wszystkiego odł  
razu i nie oszczdzi nam drogi? Ale jeli zaczniemy patrze na te rzeczy troch spokojniej, musimyę ł ś ć ę  
zada sobie pytanie: gdyby Tajemnica tak postpia, co by wykluczya? Wolno , poniewa bylibyć ął ł ść ż -
my zmuszeni y tak od samego pocztku, bez moliwoci wybrania tego wś żć ą ż ś  wolnoci; aś  czy zbawie-
nie, które nie byoby wolne, byoby ludzkie? Opowiadaem wam ju oł ł ł ż  rozmowie, któr odbyemą ł  
z mediolaskim taksówkarzem ń „teologiem”: by jakby zdumiony – powiem wicej – zgorszony fakł ę -
tem, e Bóg pozwala na to, by wż  historii dziay si pewne rzeczy ił ę  nie interweniuje; gdzie tam wś  głę-
bi gorszya go wolno  (poniewa ostatecznie oł ść ż  to chodzi: gorszy nas wolno). Chciaem, eby mnieść ł ż  
zrozumia, wic zapytaem: „Ale czy pan by chcia, eby pana ona kochaa pana zł ę ł łż ż ł  powodu mecha-
nizmu, który nie pozwalaby jej popeni bdu, czy wolaby pan, eby kochaa pana wł łćłę ł ż ł  wolnoci?”.ś  
Na to taksówkarz od razu: „Wolabym, eby mnie kochaa wł ż ł  wolnoci”. Ja na to: „Widzi pan? Taś -
jemnica, która z pewnoci nie ma gorszego gustu ni pan – zamiast stwarza kolejne gwiazdy, któreśą ż ć  
wieciyby automatycznie, inne byty, które krciyby si dokadnie wedug ustalonego prawa – wolaś ł ęł ę ł ł -
a, chciaa zaryzykowa wolno”.ł ł ć ść
Kiedy zaczynamy patrze na rzeczy uwaniej, widzimy, e jedyn moliwoci wypenienia Boeć ż ż ą ż śą ł ż-

go projektu byo co innego ni to, co sobie wyobraamy, ił ś ż ż  wtedy zaczynamy rozumie, dlaczegoć  
Tajemnica stworzya nas zł  nieskoczonym, nieograniczonym pragnieniem: by dzieli zń ć nami Swoją 
peni. Ale to pragnienie musiao by cigle na nowo budzone, miao by cigle wychowywane.łę ł ć ą ł ć ą  
A w jaki sposób Tajemnica moga wci na nowo otwiera nasze pragnienie, wychowywa nas doł ąż ć ć  
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tego, by ujawniao si cae nasze danie peni? Jedynym sposobem byo posuenie si konkretnymił ę ł żą ł ł łż ę  
rzeczami: nie wystarczy wykad, poniewa wykad nie porywa nas wystarczajco, nie poszerza nas,ł ł ż ł ą  
nie otwiera nas. Pooy przed nami konkretne rzeczy, które nas przycigaj, otwieraj, otwierajłżł ą ą ą ą 
nas na ca szeroko: rozum, uczucie, cae nasze nieskoczone pragnienie, które musi by cigle nałą ść ł ń ć ą  
nowo budzone. I mogo si to sta jedynie poprzez co konkretnego co, jednoczenie, nie satysfakł ę ć ś ś -
cjonuje nas w peni. Tylko ta metoda, tak rzeczywista, tak konkretna, tak precyzyjna, która porywał  
nas i poszerza nasz rozum, moga jednoczenie uszanowa nasz wolno , poniewa my, wł ś ć ą ść ż  obliczu 
konkretnego wydarzenia, moemy si otworzy na co na zewntrz albo odmówi takiego otwarciaż ę ć ś ą ć  
si, tak jak wę  momencie, kiedy dostajesz kwiaty (to nasz czsty przykad): kwiaty s rzecz konkretę ł ą ą -
n, mog zwidn , ale s konkretem, który odsya dalej, nazywamy je znakiem. Moemy podj deą ą ę ąć ą ł ż ąć -
cyzj: albo bdziemy sobie na nie patrze dopóki nie zwidn, jak robimy czsto zę ę ć ę ą ę  rzeczami i osoba-
mi (mamy je w posiadaniu dopóki si nie zuyj, aę żą  na koniec zostajemy sami jak palec), albo 
pójdziemy za tym, na co wskazuj, jako za znakiem, aą  to nas otwiera. To jest metoda wspóbrzmicał ą  
z natur rozumu, który otwiera si na rzeczywisto , metoda szanujca wolno . Jest to tak bardzoą ę ść ą ść  
prawd (tak bardzo prawd!), e metoda sakramentu, ta metoda znaku, przez któr co nas pobuą ą ż ą ś -
dza, otwiera, poszerza, bya uywana take przez Jezusa. Przecie Jezus, przywizujc rónych ludził ż ż ż ą ą ż  
do Siebie, otwiera ich na jeszcze bardziej tajemniczy dialog zł  Ojcem, wci wychowywa ich doąż ł  
otwartoci na Tajemnic. Ksidz Giussani mówi, e podstawowym elementem metody wychowawś ę ą ż -
czej Chrystusa jest odkrywanie naszego zmysu religijnego; caa zacita walka Jezusa zł ł ę  uczniami, kie-
dy chc Go sprowadzi do swojej miary, jest po to, by otworzy ich na Tajemnic. Uczniowie ią ć ć ę  inni 
ludzie chc po prostu przywiza si do Niego, chc uczyni Go królem: „Czego jeszcze chcesz?ą ąć ę ą ć  
Uznajemy Ci, rozmnoye chleb; uznajemy Ci, moemy Ci to udowodni: chcemy uczyni Cię żłś ę ż ć ć ę 
królem, uznajemy Twoj wielko ”. Ale Jezus nigdy nie ustpuje, jest tak bardzo wiadomy tego,ą ść ę ś  
w jaki sposób jestemy stworzeni, jaka jest nasza faktura, zś  czego jest utworzony nasz byt, a z drugiej 
strony, jaka jest Jego natura, Jego misja, e mówi: „Nie, nie, nie, wyniesienie na tron pomniejsza to,ż  
czym jestem i nie wystarczyoby wam” ił  poszerza miar, do tego stopnia, e niemal nas gorszy: „Jelię ż ś 
nie bdziecie pi mojej krwi ię ć  je mojego ciaa, nie bdziecie zadowoleni”. ść ł ę Jezus dziaa, coraz barł -
dziej poszerzajc pragnienie. Dlaczego? ą Bo nas nie kocha? Tylko kto patrzcy powierzchownieś ą  
moe powiedzie, e Tajemnica nas nie kocha. Wż ćż  rzeczywistoci kocha nas tak bardzo, e pragnieś ż  
wypenia nas coraz bardziej. Ten brak satysfakcji, który pozostaje, wł ć  kadej rzeczy iż  w kadej relaż -
cji, jest sposobem, poprzez który On nas pyta: „Czy nie tsknisz za Mn?”. Dlatego zawsze uderzaoę ą ł 
mnie zdanie, które wielokrotnie powtarzaem od momentu, gdy przeczytaem je uł ł  ksidza Giussaę -
niego: w braku satysfakcji, który pozostaje po kadym dowiadczeniu rzeczywistoci, Tajemnicaż ś ś  
mówi jak gdyby: „To za Mn tsknisz wąę  kadej rzeczy, któr smakujesz, wanie za Mn!”. Iż ą łś ą  tu zno-
wu wchodzi w gr wolno. ę śćMog powiedzie „Te co!”, albo ulec pocigajcej sile, która na mnieę ć ż ś ą ą  
dziaa. Ta alternatywa jest dramatyczna, poniewa dzieje si zawsze wł ż ę  wolnoci: ten dramat nigdyś  
nie zostaje rozwizany, ukazuje si nam wci na nowo. Trzeba naprawd kocha samego siebie,ą ę ąż ę ć  
trzeba prawdziwej mioci do siebie, która nie poprzestanie na czym mniejszym ni to, czego prałś ś ż -
gnie serce, bymy byli gotowi przyj bez zgorszenia t metod, której Bóg uywa dla naszego wyś ąć ę ę ż -
chowania, by coraz bardziej nas pociga, by coraz bardziej nas napenia, by wci poszerza naszeą ć ł ć ąż ć  
serce i móc coraz lepiej je wypenia, coraz bardziej ił ć  bardziej. To co zupenie innego ni nasze wyś ł ż -
obraenie oż  „wygodnym szczciu”! Ale do tego jeszcze wrócimy.ęś

Pytanie: Jak samo rozpoznanie, e moje serce jest niespokojne, moe by oczywistym znakiemż ż ć  
obecnoci odpowiedzi? Rozumiem, e moje niespokojne serce jest jak otwarta brama, ale nie widz,ś ż ę 
jak samo rozpoznanie tego faktu moe ju by oczywistym znakiem obecnoci odpowiedzi.ż ż ć ś

Carrón: Czy mog zada Ci pytanie? Jeli zabierasz gos, musisz by otwarty na co nieprzewię ć ś ł ć ś -
dzianego. Czy kiedy si zakochae?śę łś
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Tak.

Carrón: A czy kiedy dowiadczye tsknoty za osob, któr kochasz?ś ś łśę ą ą

Tak.

Carrón: I dlaczego czue t tsknot za ni? Dlaczego Ci jej brakowao?łśęę ę ą ł

Poniewa wczeniej j widziaem, wic potem mi jej brakowao.ż ś ą ł ę ł

Carrón: Brakowao ci jej; gdyby bya obecna, nie brakowaoby ci jej. Wic to poczucie braku jestł ł ł ę  
znakiem faktu, e wczeniej j spotkae, czy tak?ż ś ą łś

Tak.

Carrón: Czy to jasne?

Dosy jasne.ć

Carrón: Bardzo czsto wanie tego nie rozumiemy: tsknota pojawia si, poniewa kogo namę łś ę ę ż ś  
brakuje. Pytacie: ale dlaczego, jeli pragn, jeli tskni, ma to by nieomylnym znakiem, e istniejeś ę ś ę ę ć ż  
jaki Inny, za którym tskni? Wanie dlatego, e wś ę ę łś ż  przeciwnym razie nie tskniby. Ale to rozuę łś -
mowanie, które tak prosto stosujemy do tsknoty za kochan osob, (jeliby jej nie spotka, nie tę ą ą ś ś ł ę-
skniby za ni) nie ma dla nas tej samej wagi, kiedy mylimy ołś ą ś  pragnieniu, które w sobie odnajduje-
my. A ma ono takie samo zastosowanie i w tej sytuacji, poniewa znajduj wż ę  sobie to pragnienie, to 
oczekiwanie, jak mówi Pavese, wanie złś  powodu zawartej w nim obietnicy. Dlatego wczoraj wieczo-
rem, podejmujc pytanie Pavese, pooyem nacisk na sowa: ą łżł ł „dlaczego czekamy”? Skoro nikt nam 
niczego nie obieca, to dlaczego czekamy? Wanie to trudno nam zrozumie: wydaje nam si, eł łś ć ęż 
oczekiwanie jest oczywiste. A przecie wszyscy geniusze, tacy jak Pavese, rozpoznaj, e wż ąż  tym ocze-
kiwaniu jest co tajemniczego, jest jaki znak odpowiedzi, iś ś  rozumiej, e kto musi wąż ś  nas wci naąż  
nowo budzi to pragnienie. My nie zdajemy sobie sprawy zć  tego, e fakt, i pragniemy, wcale nie jestż ż  
oczywisty. Dlatego Ungaretti, jak cytowalimy wczoraj, mówi: dlaczego ja, który znajduj si wciś ł ę ę ąż 
wród miertelników iś ś  rzeczy miertelnych, mam takie nieskoczone pragnienie? ś ń „Dlaczego pragnę 
Boga?”. Nam te pytania, opisujce kim jestemy lepiej ni cokolwiek innego, przy caym adunkuą ś ż ł ł  
poetyckim, jaki w sobie maj, wydaj si pustymi sowami, poniewa by zrozumie wag pytania,ą ą ę ł ż ć ę  
potrzebne jest yciowe dowiadczenie, trzeba zrozumie to, co si przeyo. Dlaczego zaczynam odż ś ć ę żł  
mówienia o tsknocie? Poniewa jest to dowiadczenie, które macie wę ż ś  zasigu rki, ono pozwalaę ę  
wam zrozumie to, co mówi poeci ić ą  co powiedzielimy wś  inny sposób dzisiaj rano. Dowiadczenieś  
tsknoty pozwala wam to zrozumie: jeli kogo wam brakuje, to jest to ju znak, e ta osoba jest;ę ć ś ś ż ż  
nie, e nie istnieje, ale e istnieje! Jeli by jej nie byo, nie byoby te tsknoty. Wyobracie sobie, jakż ż ś ł ł żę ź  
bardzo zmienioby si patrzenie, gdybycie za kadym razem, kiedy jestecie smutni, sami, nieusał ę ś ż ś -
tysfakcjonowani, zachowywali si jak kto, kto tskni: nie zaczyna zę ś ę  tego powodu wtpi wą ć  to, eż 
jego dziewczyna istnieje, ale uznaje tsknot za najlepsze przypomnienie oę ę  tej dziewczynie, potrzeb-
ne do uznania, e ona jest. Jeli dla nas jest odwrotnie, to dlatego, e brak nam znajomoci czowież ś ż ś ł -
czestwa, ludzkiego tworzywa, iń  dlatego widzimy wszystko na opak. A to sprawia, e ycie jest nażż -
prawd cikie: kto daje ci prezent, aę ęż ś  ty mylisz, e to jaki podstp; wykonuje wś ż ś ę  twoj stroną ę 
pozytywny gest, a ty rozumiesz go jak negacj. To tak, jakbymy nie potrafili znale klucza do zroę ś źć -
zumienia rzeczywistoci, do pojcia tego, co dzieje si wś ę ę  yciu, aż  to wprawia nas w zagubienie. Fakt, 
e istnieje pytanie, jest ju najbardziej przekonujcym znakiem tego, e jest odpowied, ponieważ ż ą ż ź ż 
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w przeciwnym razie nie byoby te pytania (pytania prawdziwego, które nas konstytuuje): dlaczego,ł ż  
skoro wci pozostaj wród rzeczy skoczonych, pragn nieskoczonoci? Dlaczego? Skoro niktąż ę ś ń ę ń ś  
nam nic nie obiecywa, dlaczego czekamy? Dlaczego, yjc wród rzeczy miertelnych, pragn Boga?ł żą ś ś ę  
I tylko, jeli zaczniemy patrze na te pytania nie uznajc ich za oczywiste, jeli bdziemy nimi y,ś ć ą ś ę żć 
bdzie moga powolutku otworzy si szczelina, zaczniemy rozumie, bdziemy chcieli zrozumie.ę ł ć ę ć ę ć 
Wyobracie sobie, e kady zź ż ż  nas odczytuje wszystko, kade ludzkie dowiadczenie, wedle tego, coż ś  
mówi ksidz Giussani: ą „To za Mn tsknisz wąę  kadej rzeczy, której smakujeszż ”. Brak, który odczu-
wasz, jest najoczywistszym znakiem, e brakuje ci Mnie – Obecnoci, dla której jeste stworzony. Toż ś ś  
tak jakby twoja dziewczyna powiedziaa ci: „Czy naprawd nie zdajesz sobie sprawy zł ę  tego, e toż  
mnie ci brakuje?”. To rozumiemy doskonale. Ale kiedy chodzi o dowiadczenie podstawowe dla yś ż-
cia, popadamy w zagubienie.

Pytanie: Dlaczego dla Ciebie oczekiwanie staje si radoci? Bo dla mnie zawsze pozostaje niepoę śą -
kojem. I mam jeszcze drugie pytanie…

Carrón: Zrozumiaa co złś ś tego, co mówiem do tej pory?ł

Tak.

Carrón: Dlaczego to, co dla Was jest tylko niepokojem, dla mnie moe by radoci? Ponieważ ć śą ż 
kiedy czowiek zaczyna patrze na tsknot… Czy Ty czasem chciaaby, jeli kochasz swojego choł ć ę ę ł ś ś ł-
paka, nie tskni za nim, chciaaby przej do jakiej innej fazy?ę ć ł ś ść ś

Nie.

Carrón: Nie. Wic rozumiesz, dlaczego tsknota jest radoci?ę ę śą

Ale wanie włś  relacji z nim przeywam to najbardziej dramatycznie, bo wanie wż łś  relacji z nim 
zawsze si okazuje, e jestem potrzeb Kogo Innego, ię ż ą ś  to jest dramatyczne. To wprawia mnie w nie-
pokój.

Carrón: Wanie to, to znaczy fakt, e oboje jestecie dziki Waszej relacji pobudzani do patrzeniałś ż ś ę  
na jedyn Osob, która moe da Wam spenienie, sprawia, e ycie jest dramatyczne. Dlaczego?ą ę ż ć ł żż  
Z powodu, o którym mówilimy wczeniej, zś ś  powodu geniuszu Tajemnicy, która otwiera i poszerza 
nasze serce, otwiera nam serce poprzez rzeczywisto, teraniejsz iść ź ą konkretn. Aą  co chwyta nas za 
serce bardziej ni cokolwiek innego, co je cakowicie otwiera? Relacja uczuciowa, poniewa inne rzeż ł ż -
czy mog ci angaowa, ale nie porywaj ci cakowicie, wą ę ż ć ą ę ł  kadym kawaku. Im bardziej ci to poryż ł ę -
wa, tym bardziej ci otwiera. To jest bardzo dramatyczne, poniewa mylimy, e to druga osoba poę ż ś ż -
winna nas speni. Ale jeli ta druga osoba by wystarczaa, to ycie byoby skoczone. No bo co byłć ś ł ż ł ń  
z niego zostao? Tutaj chodzi oł  to, jakie jest nasze wyobraenie oż  spenieniu. Ale wanie wychodzcł łś ą 
od przykadu tsknoty moemy zda sobie spraw, e im bardziej dana osoba ci pociga, im bardziejł ę ż ć ęż ę ą  
ci porywa, tym bardziej odsya ci gdzie indziej, wanie dlatego, e jeste stworzona do czego inę ł ę ś łś ż ś ś -
nego, poniewa oboje jestecie stworzeni do czego wielkiego, nieskoczenie wikszego. Tymczasem,ż ś ś ń ę  
jak syszelimy dzi rano, kiedy chopak mówi swojej dziewczynie, e ona nie moe go speni, to jakł ś ś ł ż ż łć -
by ogarnia go strach przed wypowiedzeniem tych sów. No bo skoro ja ci nie speniam… Ał ę ł  przecież 
to jest kluczowy moment, bo moesz sobie wtedy zda spraw zż ć ę tego, kim jest osoba, któr kochasz,ą  
kim ty jeste; adne inne ludzkie dowiadczenie nie pozwoli ci lepiej uchwyci, kim jest drugi iśż ś ć  kim 
jeste ty. Jest to dramatyczne, poniewa jest wś ż  nas marzenie, by relacja uczuciowa bya szczytem nał -
szego spenienia, ał  tymczasem ona jest wspaniaa, poniewa nas otwiera. Papie mówi wrcz wł ż ż ę  Deus 
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caritas est, e jest to rzecz najblisza dowiadczeniu Boga. Ale jeli nie rozumiesz, e relacja tym jest,ż ż ś ś ż  
poniewa otwiera na Co Innego, to fakt, e budzisz wż ś ż  drugiej osobie cae pragnienie wydaje ci sił ę 
niesprawiedliwy, bo budzisz je, ale nie potrafisz go speni. Chce ci si powiedzie: skoro budzłć ę ć ę 
w nim pragnienie a potem nie mog go speni, to lepiej go nie budzi, bo czyni go tylko bardzieję łć ć ę  
nieszczliwym. Ale fakt, e ty budzisz jego pragnienie ięś ż  jeste pewna, e jest Kto Inny, kto je spenia,ś ż ś ł  
daje szczcie. Jeste decydujca dla czowieka, którego kochasz, wanie dlatego, e on przez samęś ś ą ł łś ż  
fakt, e istniejesz, moe odkry, do czego jest stworzony. Podobnie przez sam fakt, e on istnieje, moż ż ć ż -
esz odkry, do czego ty jeste stworzona, to znaczy, e oboje idziecie razem wż ć ś ż  stron Jedynego, któryę  
daje spenienie wł  yciu. To sprawia, e powoanie do maestwa jest drog do Tajemnicy. Dlaczegoż ż ł łżń ą  
warto si pobra, jeli nie po to? Wę ć ś  przeciwnym razie byoby to oszustwo, co, co tylko odwraca uwał ś -
g; zamiast by czci drogi do przeznaczenia byaby to przeszkoda. Jeli relacja jest przeywanaę ć ęśą ł ś ż  
prawdziwie, to lepiej ni cokolwiek innego odsya do Tego, dla którego jestemy stworzeni. Jeli tegoż ł ś ś  
nie zrozumiemy, relacja stanie si grobem, jak niestety czsto si dzieje wę ę ę  naszej kulturze: kiedy spro-
wadz drug osob do tego, co moe mnie speni, to moment, kiedy widz, e mnie nie spenia ę ą ę ż łć ęż ł − 
a do tego momentu szybko si dochodzi ę − staje si grobem; teraz jest to wyjtkowo atwe, poniewaę ą ł ż 
nasza kultura otworzya nam wietn drog do grobu za pomoc rozwodu. Ale prdzej czy póniejł ś ą ę ą ę ź  
wszyscy znajdziemy si wę  grobie, jeli nie dostrzeemy, e druga osoba jest znakiem tego Jedynego,ś ż ż  
który moe da nam spenienie, aż ć ł  nie samym spenieniem. Kiedy próbujemy wł  inny sposób wyjść 
z tej duchoty, to po prostu bez koca powtarzamy ten sam mechanizm iń  wreszcie, zamiast bra lub,ćś  
kupujemy sobie psa, który nie protestuje; wtedy kóko si zamykał ę .

Pytanie: Dzi rano zdefiniowae wiar jako rozpoznanie obecnej boskoci. Wś łś ę ś  trzecim punkcie 
wskazae te na wspólnot chrzecijask jako na miejsce iłś ż ę ś ń ą  narzdzie weryfikacji chrzecijaskiegoę ś ń  
roszczenia. Chc Ci wic zapyta, jakie s niedajce si zę ę ę ć ą ą ę niczym pomyli znaki obecnoci Chrystuć ś -
sa dzisiaj?

Carrón: Najjaniejszym znakiem obecnoci Chrystusa jest dowiadczenie niemoliwej odpowiedś ś ś ż -
nioci. Dzi rano przeczytalimy list naszej przyjacióki, która napisaa ś ś ś ł ł„Nigdy nie widziaam czegoł ś 
podobnego”: to, co wydawao si niemoliwe, wydarzyo si na jej oczach. To dotyczy ił ę ż ł ę  jej i nas. To 
by jasny znak Jego obecnoci. Tak samo jak dla Samarytanki, dla Zacheusza, kiedy spotkali Jezusa:ł ś  
w spotkaniu z tym czowiekiem doznawali czego niewyobraalnego, tak odpowiadajcego sercu jakł ś ż ą  
nigdy wczeniej nie dowiadczyli. Natknicie si na odpowied na potrzeby serca powinno by rześ ś ę ę ź ć -
cz najnormalniejsz, aą ą  przecie, poniewa tak naprawd nic nigdy na nie nie odpowiada, jest rzeczż ż ę ą 
cakiem wyjtkow. Ił ą ą  tak, kiedy zobaczyli tego Czowieka, dowiadczyli odpowiednioci, która nieł ś ś  
moga narodzi si sama zł ć ę  siebie, wic musieli powiedzie ę ć„To On, to wanie On!łś ”. W ten sposób 
Tajemnica znów dostosowuje si (dostosowuje si!) do tego, jak po ludzku dowiadczamy. Wę ę ś  jaki 
sposób moesz stwierdzi, e to j albo jego kochasz? Zż ćż ą  powodu tego jedynego oddwiku odpoź ę -
wiednioci, jaki wś  tobie wywouje, jakiej odpowiednioci któr stwierdzasz, gdy go albo j spotył ś ś ą ą -
kasz. Ksidz Giussani mówi nam, e to jest dowiadczenie Ewangelii: rozpoznali Go, poniewa Oną ż ś ż  
by jedynym, który ocala wszystkie wymiary czowieczestwa; tylko bosko ocala wszystkie wymiał ł ł ń ść -
ry czowieczestwa. Wł ń  takim razie najjaniejszym znakiem teraniejszoci Chrystusa, rysem, któreś ź ś -
go nie mona pomyli zż ć niczym innym, jest fakt, e dowiadczam tej odpowiednioci: natykam siż ś ś ę 
na jak  rzecz, przez któr dowiadczam odpowiedzi na pragnienia mojego serca, która wydawaaąś ą ś ł 
mi si niemoliwa, jest to rzeczywisto  odmienna ię ż ść  wyjtkowa wanie dlatego, e mi odpowiada.ą łś ż  
Tylko tego znaku nie da si pomyli, nie mona nad nim dyskutowa, poniewa nie jest moliwe,ę ć ż ć ż ż  
bymy my to stworzyli; kiedy si to dzieje, owszem, wiemy, e tego pragnlimy, ale jest to równieś ę ż ęś ż 
co najmniej spodziewanego, jak mówili uczniowie: ś „Nigdy nie widzielimy czego podobnego, nigś ś -
dy nie dowiadczylimy czego takiego. Mateusz mógby powiedzie: nigdy nikt tak na mnie nieś ś ś ł ć  
spojrza, nigdy nikt nie mia dla mnie takiej czuoci. Trzeba by przeczyta Ewangeli, eby wł ł łś ć ęż  tym, 
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jak si to dziao, wę ł  kadym fragmencie, wż  kadej relacji zobaczy, dostrzec to dowiadczenie. Niewiż ć ś -
domy od urodzenia wsta tamtego ranka, jak co dzie, mówic ł ń ą„Nikt nigdy nie widzia, eby niewiłż -
domy od urodzenia przejrzał”, a wydarzyo mu si to, co wydawao si niemoliwe. Ta odpowiedł ę ł ę ż -
nio  jest pierwszym rysem, pierwszym znakiem teraniejszoci Chrystusa ść ź ś − nie dzieje si toę  
w moich mylach, ale wś  tym, jak napotykam − i to jest drugi rys − odmienn rzeczywisto  ludzk,ą ść ą 
rzeczywisto  ludzk, która jest poza mn. Iść ą ą  to jest odpowied na nasz niepewno: ź ą ść„Czy ja przy-
padkiem nie wymylam sobie wiary?ś ”. Spróbuj j sobie wymyli, spróbuj wykrzesa j zą ść ćą wasnychł  
myli! Niewidomy od urodzenia nie móg sobie tego wymyli; zderzy si zś ł ść łę Czowiekiem, który dał ł 
mu wzrok, którego wczeniej nie mia. To jest natknicie si na co odmiennego, aś ł ę ę ś  nie wytwór mojej 
myli. Spróbujcie wytworzy wś ć  waszych mylach choby chwil radoci, aś ć ę ś  wtedy zrozumiecie, co za 
gupoty opowiadamy twierdzc, e to my wymylamy wiar. Pomylcie oł ą ż ś ę ś  momencie, kiedy si zakoę -
chujecie: czy jestecie wś  stanie da sobie sami chocia moment takiej radoci, czy potraficie wytwoć ż ś -
rzy j wćą  waszych mylach, czy potrafilibycie wytworzy j wś ś ćą  mylach, czy wś  nawet genialnej wy-
obrani. Nie moecie sami zź ż  siebie wygenerowa nawet chwili radoci! Dlatego przestamy:ć ś ń  
moemy powtarza niektóre rzeczy tylko jeli nie jestemy uczciwi wobec dowiadczenia, ponieważ ć ś ś ś ż 
wiara wydarza si tylko, kiedy natykam si na odmienne czowieczestwo, poza mn, nie stworzoneę ę ł ń ą  
przeze mnie. Dlatego Papie mówi: wiara nie jest kreacj, jest rozpoznaniem. Iż ą  tej rzeczywistoci,ś 
ludzkiej rzeczywistoci, nie da si pomyli zś ę ć niczym innym, ona jest odmienna; skada si zł ę ludzi ta-
kich jak wszyscy, a przecie odmiennych od wszystkich. Nasza przyjacióka spotyka kolegów na uniż ł -
wersytecie i mówi: „Uderzyo mnie to, e byo wł ż ł  nich co odmiennegoś ”. To nie byli Marsjanie, nie 
ubierali si inaczej; wygldali tak jak pozostali, byli ludmi, ale ona zauwaya, e s inni. My mamyę ą ź żłż ą  
wykrywacz, serce, by uchwyci t odmienno , ićę ść dlatego ona dostrzega t odmienno  wł ę ść  sposobie, 
w jaki si do niej odnosili. Ta odmienno  to przyja , rado , bezinteresowno , które dla czowieę ść źń ść ść ł -
ka s niemoliwe, do tego stopnia, e rodzi si pytanie: dlaczego oni tacy s? Natykasz si na ludzką ż ż ę ą ę ą 
odmienno, która sprawia, e rodzi si dzisiaj to samo pytanie co dwa tysice lat temu, nie jakość ż ę ą  
wspominanie przeszoci, nie jako lektura Ewangelii jako relacji złś  przeszoci; nie, teraz, kiedy natyłś -
kasz si na odmienn ludzk rzeczywisto , zadajesz sobie to samo pytanie, które uczniowie zadawaę ą ą ść -
li Jezusowi: „Skd si to bierze, e jeste taki? Jak to robisz, e taki jeste?ą ę ż ś ż ś”. Bardzo czsto syszymy,ę ł  
e pytaj nas oż ą  to osoby, które widz, jak si bawimy, widz nas na wycieczce, widz, jak milczymyą ę ą ą  
albo jak piewamy, to znaczy spotykaj nas, kiedy robimy rzeczy proste, ludzkie, poniewa nie poś ą ż -
trzebujemy nic innego, by pokaza nasz odmienno . Jak mówi ksidz Giussani: nie potrzebujemyć ą ść ą  
nic innego jak je, pi, y iść ćżć umiera, by wć  tym, jak jemy, ukazywaa si odmienno , wł ę ść  tym, jak 
piewamy, ukazywaa si odmienno , wś ł ę ść  tym, jak si przyjanimy, ukazywaa si odmienno: nieę ź ł ę ść  
potrzebujemy nic innego. S to rzeczy zupenie ludzkie, ale maj wą ł ą  sobie niedajce si zą ę niczym po-
myli znaki Kogo Innego, które czowiek prostego serca musi dostrzec.ć ś ł

Pytanie: Dzisiaj powiedziae: łś„Sens naszego ycia znajduje si wż ę  ludzkim, fizycznie dowiadczalś -
nym towarzystwie”. Ale jak przej od stwierdzenia, e jakie towarzystwo jest wyjtkowe, do faktu, eść ż ś ą ż 
jest w nim Chrystus? W jednym z listów kto pisa: ś ł„Obietnica jest, s ni wasze twarzeą ą ”; ale myl, eśęż 
jeli to s osoby takie jak ja, to one te nie s odpowiedzi na moj potrzeb spenienia.ś ą ż ą ą ą ę ł

Carrón: I posuchajmy, jak to pytanie mona zada wł ż ć  inny sposób.

Pytanie: Czsto widz, e we wspólnocie punktem centralnym przyjani jest to, eby dobrze si raę ęż ź ż ę -
zem czu, ać nie Chrystus, ale to pierwsze jest mczce; jak razem zęą  przyjaciómi wróci do punktu cenł ć -
tralnego?

Carrón: Zacznijmy od pierwszego pytania. W jaki sposób przej od wyjtkowego towarzystwa dość ą  
faktu, e jest wż  nim Chrystus? Wydaje mi si, e to, co powiedziaem węż ł  odpowiedzi na poprzednie py-
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tanie jest ju pomoc wż ą  zrozumieniu, dlaczego wspólnota chrzecijaska jest znakiem Jego teraniejś ń ź -
szoci. Poniewa ta odmienno, rozpoznanie tej odmiennoci wś ż ść ś  ludzkiej rzeczywistoci tak jak wś  in-
nych, budzi pytanie: „Jak to moliwe, e tacy jestecie? Zż ż ś  czego wynika ta inno?ść” − i jest to to samo 
pytanie, które zadawano patrzc na Jezusa: ą „Czy On nie jest synem cieli? Jak to moliwe e robi toś ż ż  
wszystko?”. Jak to moliwe, e skoro oni s tacy jak wszyscy, dziej si takie rzeczy? Wż ż ą ą ę  takim razie 
punktem wyjcia do odpowiedzi na to pytanie jest patrzenie na to, patrzenie, patrzenie iś  jeszcze raz pa-
trzenie. Ksidz Giussani nam wą  tym pomaga: „W naszym dowiadczeniu jest co, co pochodzi od cześ ś -
go innego: nieprzewidywalne, tajemnicze, ale jest wewntrz naszego dowiadczeniaś ą ś ”49. W takim razie, 
patrzc na to dowiadczenie, wą ś  tym dowiadczeniu, dostrzegamy co rzeczywistego ale tajemniczego,ś ś  
co wzbudza w nas pytanie, wyzwanie dla naszego rozumu: musimy wytumaczy odmienno, którł ć ść ą 
dostrzegamy w dowiadczeniu, wś  przeciwnym razie bdziemy musieli j cenzurowa. ę ą ć„Wiara jest taką 
form poznania, która przekracza granice rozumu. Dlaczego przekracza granice rozumu? Poniewaą ż 
pojmuje rzecz, której rozum nie jest w stanie zrozumie: «obecno Jezusa wród nać ść ś s», «Chrystus jest 
tu teraz» − rozum nie moe tego stwierdzi tak, jak stwierdza fakt, e ty tu jeste (…) [albo e jest tutajż ć ż ś ż  
ta szklanka wody]. A jednak nie mog nie stwierdzi, e On jest. Dlaczego? ę ćż Poniewa tu, wż  rodku, jestś  
pewien czynnik, który decyduje o tym, jakie jest to towarzystwo, jakie s pewne efekty tego towarzyą -
stwa, pewne oddwiki wź ę  tym towarzystwie tak zaskakujce, e jeli nie stwierdz czego innego [jelią ż ś ę ś ś 
nie dostrzeg czego innego], nie wyjani dowiadczenia, bo rozum jest potwierdzeniem rzeczywistoę ś śę ś -
ci dowiadczalnej wedug wszystkich czynników, jakie j tworz, wszystkich czynników. Moe by jaś ś ł ą ą ż ć -
ki czynnik, który j tworzy, iś ą  którego syszy si echo, którego owoce wida, którego konsekwencje wił ę ć -
da, ale którego nie mona bezporednio dostrzec. Jeli ja powiem: [nie widzc tego] «A wic tego nieć ż ś ś ą ę  
ma», to jestem w bdzie, poniewa [by móc powiedzie, e tego nie ma] eliminuj co złę ż ćż ę ś dowiadcześ -
nia i nie jest to rozumne”50. Jest to typ poznania uruchamiany w rónych sytuacjach yciowych. Wiż ż -
dzisz pewne rezultaty, pewne znaki tego, jak odnosi si do ciebie twoja mama, do ciebie ię  nikogo inne-
go: jeli nie spróbujesz tego wytumaczy, nie zadasz pytania, skd te znaki, co oznaczaj, iś ł ć ą ą  kto ciś  
powie: „Te znaki wynikaj zą tego, e twoja mama ci kochaż ę ”, bdziesz musia odpowiedzie: ę ł ć„Tego nie 
widz, widz tylko znakię ę ”: to jest postawa cakiem nierozumna. Znaki musz by przecie wiadecł ą ć żś -
twem czego innego, skoro kto, kto ciebie nie kocha, nie daje ci takich znaków, nie ma wobec ciebieś ś  
pewnej postawy, nie robi dla ciebie rónych rzeczy. Musisz wymaza ze swojego dowiadczenia pewneż ć ś  
rzeczy, by móc nie przyzna, e wewntrz tych czynnoci jest co jeszcze, co musisz rozpozna, aćż ą ś ś ć  jest 
to mio twojej mamy; musiaby by nierozumny, by powiedzie, e tego nie widzisz, e widzisz tylłść łś ć ćż ż -
ko znaki. I tak widzimy pewne znaki w formie naszego towarzystwa: pewien rodzaj przyjani, jakź ąś 
odmienno. Ale wanie ta odmienno  krzyczy ość łś ść  Kim Innym. Spróbujcie wyjani przekonujcoś ść ą  
w inny sposób, e nie jest to Chrystus. Jezus rzuca wyzwanie uczniom: ż ł „A wy za kogo Mnie 
uwaacie?ż ”: rzuca wyzwanie ich rozumowi. Ił  co mieli do dyspozycji, by móc odpowiedzie na to pytać -
nie? Dowiadczeniem, które najbardziej przypominao ich dowiadczenie, byo ogldanie proroków,ś ł ś ł ą  
ale od razu dodawali: ale to jest co wicej ni prorok. Iś ę ż  nie potrafili wytumaczy przekonujco tej odł ć ą -
miennoci. Aś  kiedy Jezus im powiedzia (wszyscy czytalicie na Szkole Wspólnoty historyjk oł ś ę królu 
Portugalii)51: „To Ja, to Ja jestem Tajemnic, na któr czekacieą ą ”, to byo to objawienie, wyjaniajce leł ś ą -
piej ni cokolwiek innego wszystkie znaki, jakie wczeniej widzieli. Ale jest to propozycja ż ś − powta-
rzam − zoona naszemu rozumowi iłż  wolnoci. Sprawdcie sami, czy znajdziecie lepsze wyjanienie tejś ź ś  
odmiennoci, któr dostrzegacie wród was, wyjanienie, które wykluczy moliwo, e ta odmienś ą ś ś ż śćż -
no, te znaki, czynice odmiennym wasze towarzystwo, s najoczywistszym dowodem na obecność ą ą ść 
Chrystusa, bo jestecie niezdolni do wytworzenia tego na wasn rk. Sprawdcie, czy to, co ludzieś ł ąęę ź  
odkrywaj wą  nas i co kae im zada pytanie ż ć „Kim wy jestecie?ś ”, wynika tylko z faktu, e jestemy barż ś -
dziej genialni albo spójni albo porzdni ni inni. Spróbujcie. Jest oczywiste, e wszystkie nasze ogranią ż ż -

49 L. Giussani, Czy mona tak y?ż żć, Wydawnictwo w. Stanisawa, Kraków 2009Ś ł , s. 271.
50 Tameż, s. 272.
51 Por. L. Giussani, Chrzecijastwo jako wyzwanieś ń , dz. cyt., s. 92–93.
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czenia razem wzite nie mog zaowocowa tym, co zdumiewa ludzi: jedynym wyjanieniem do przyję ą ć ś ę-
cia jest Chrystus, On, który umoliwia to wszystko midzy nami, który pozwala nam na odmiennż ę ą 
przyja , który uzdalnia nas do tego, eby piewa inaczej, który uzdalnia nas do tego, eby inaczejźń ż ś ć ż  
przeywa nauk, wszystko zż ć ę  t odmiennoci, któr sam wprowadzi wą śą ą ł histori. Ię kiedy to widzimy 
i rozpoznajemy, moemy zrozumie, e pewien sposób ycia razem pomaga nam rozpoznawa Chryż ćż ż ć -
stusa. Drugi z Was mówi: ł„Ale czasami sprowadzamy t przyja  do tego, eby dobrze si czu zeę źń ż ę ć  
sob, zamiast rozpoznawa Chrystusaą ć ”. Pytam Was: czy kiedy zadowalamy si tym, eby dobrze się ż ę 
razem czu, brakuje nam czego? Jaki jest pierwszy sygna tego, e poprzestajemy na tym, eby si doć ś ł ż ż ę -
brze czu? Sam powiedziae: ć łś„To mnie mczyę ”. Wydaje si, e to nic, ale jest to sygna, e zapomnielięż łż -
my oś  Nim. Jeli nie rozpoznajemy Chrystusa, mczymy si, jak wś ę ę  relacji midzy chopakiem aę ł  dziew-
czyn, zgodnie zą  tym, co sami powiedzielicie: ty te mi nie wystarczasz. Dlaczego miaoby to wasś ż ł  
mczy, gdyby Chrystus by abstrakcyjny? Skoro jest czym abstrakcyjnym, jak mi zawsze powtarzaę ć ł ś -
cie, to dlaczego, kiedy Go pomijacie i ograniczacie si do tego, eby „dobrze si razem czu”, wę ż ę ć  kocuń  
Was to mczy? Czy nie mówicie, e Jezus jest abstrakcyjny? Pierwszym znakiem tego, e pomniejszaę ż ż -
my nasze bycie razem, jest to, e si mczymy. Pierwszym znakiem tego, e wykluczylimy Chrystusaż ę ę ż ś  
z naszej relacji z dziewczyn czy chopakiem jest wanie fakt, e si mczymy. Dlatego, tak samo, jaką ł łś ż ę ę  
istniej niedajce si zą ą ę niczym pomyli rysy Jego obecnoci, s te tak samo trudne do pomylenia znać ś ą ż -
ki Jego nieobecnoci; trzeba to sobie wbi do gowy. Mówienie oś ć ł  Jego obecnoci albo nieobecnoci toś ś  
nie puste sowa: znajdujemy na to dowody wł  dowiadczeniu! Kiedy Go rozpoznajemy, nie wymylaś ś-
my sobie tego: jest to rozpoznanie czego obecnego. Aś  kiedy tego nie stwierdzamy, to nie dlatego, eż 
Go nie ma. Pierwszym znakiem wykluczenia Chrystusa jest to, e wszystko nas mczy: byo nam doż ę ł -
brze razem, nie chodzi o to, e kolacja si nie udaa, nie chodzi oż ę ł  to, e kto nie przyszed, ale jestemyż ś ł ś  
zmczeni! Aę  taka sama kolacja moe by przecie wypeniona tak potn Obecnoci, e wracamy doż ć ż ł ężą śąż  
domu wzruszeni. Jeli Go rozpoznamy! ś To zupenie nie jest abstrakcyjne, moi drodzy! Pytasz mnie:ł  
„Jak mog wróci do punktu centralnego?”. Powiedzcie przede wszystkim: dlaczego macie wraca doę ć ć  
punktu centralnego? Jeli wam czego brakuje, wracajcie; aś ś  jeli wam nie brakuje, to wś  czym problem? 
Bkajcie si włą ę  waszej nudzie. Dlaczego mamy sobie robi problemy zć  Chrystusem i z wiar, skoro jestą  
nam wietnie iś  bez Niego? Jeli chcemy do Niego wraca to dlatego, e bez Niego si mczymy, rozuś ć ż ę ę -
miecie? To, co, jak twierdzicie, jest abstrakcyjne – Chrystus – jest tak konkretne, e kiedy Go nie ma,ż  
mczymy si; aę ę  kiedy jest, to daje nam tak rado, e pragnienie si powiksza. Czy czego nam braą śćż ę ę ś -
kuje, kiedy Go nie ma? Czy brakuje nam czego, kiedy poprzestajemy na tym, eby byo nam razemś ż ł  
dobrze? Czy brakuje nam Go czy nie? Na tym czsto polega problem: e nam Go nie brakuje! Dlategoę ż  
nasz grzech nie dotyczy tylko rzeczy, które robimy le, tego, co robimy niewaciwie, nasze bdy s niź łś łę ą -
czym: problem polega na tym, e nie brakuje nam Chrystusa.ż

Pytanie: W dzisiejszej porannej lekcji idealnie mnie opisae, zwaszcza włś ł  cigu ostatniego pó roku,ą ł  
do momentu kiedy…

Carrón: Nikt mi jeszcze tego nie powiedzia.ł

…do momentu kiedy nie zacytowae Papiea, który odpowiada na pytanie ołś ż ł  to, czy pragnienie 
nie jest w gruncie rzeczy problemem. I Papie mówi: ż ł„Nieskoczony przyj form  skoczonń ął ę ń ą”. 
W tym momencie zezociam si, bo na to nie mam przykadów.łśł ę ł

Carrón: Zamiast si cieszy, zocimy si, syszc dobre wieci. Daj nam prezent, aę ćłś ęł ą ś ą  my si zocimyęłś .

A zezociam si jeszcze bardziej, kiedy powiedziae, e Jezus nie tylko obiecuje, ale spenia obietłśł ę łśż ł -
nic, poniewa mylc oę ż śą  sobie stwierdziam: dziej si wielkie rzeczy, ał ą ę  ja jestem cigle smutna, wicą ę 
musz zada pytanie: co to znaczy, e Chrystus dzisiaj mnie spenia?ę ć ż ł
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Carrón: Co to znaczy „speniał ć”? Mylimy dwie rzeczy: dla nas spenienie oznacza usunicie prał ę -
gnienia, tak, ebym ju wicej nie pragn; rzeczywicie, gdybym nie pragn, nie bybym smutny,ż ż ę ął ś ął ł  
poniewa smutek ż − jak mówi w. Tomasz łś − jest dostrzeeniem, e brakuje jakiego dobra. Dlategoż ż ś  
jestem smutny, bo czego mi brakuje. Wś  takim razie jak wyobraamy sobie spenienie? Jako stan,ż ł  
w którym niczego nam nie brakuje. To byby dla nas szczyt spenienia, co wł ł ś  rodzaju spenieniał  
„buddyjskiego”, w szerokim sensie: usun  pragnienie. Ząć  drugiej strony jest „wygodne spenienieł ”: 
wypeniam si do takiego stopnia, e ju niczego nie chc. Wyobra sobie przez moment, e byabył ę ż ż ę ź ż ł ś 
tak pena, e niczego ju nie pragniesz: czym staoby si ycie? Nieskoczon nud. Dlatego ksidzł ż ż ł ęż ń ą ą ą  
Giussani mówi o ostatecznym spenieniu co bardzo piknego: ł ś ę „Nie jest to tak, jak by spragnioć -
nym, napi si, ićę po napiciu si nie odczuwa ju pragnienia [takie jest nasze wyobraenie: napij się ć ż ż ęę 
i ju nie jestem spragniony]; jest to raczej tak, jak zż  czowiekiem spragnionym, który zanurza twarzł  
w wodzie bijcego róda ią ź ł  pije, i im wicej pije, tym bardziej jest spragniony: wę  takim razie picie 
oznacza cige zaspokajanie cigego pragnieniaął ął ”52. Czy chciaaby ju nie tskni za swoim chopał ś ż ę ć ł -
kiem? Albo ju nie odczuwa pragnienia? Czy tego wanie chcesz? Staoby si to grobem dla twojejż ć łś ł ę  
mioci. Włś  dniu, w którym ju nie pragniesz zobaczy swojego chopaka, on przestaje ci interesoż ć ł ę -
wa. Bardzo czsto mylimy oć ę ś  spenieniu jako oł  usuniciu pragnienia: ebym ju nie czu potrzeby,ę ż ż ł  
tsknoty, smutku. Ale to byoby nieludzkie. To, czego chcesz, to pragn  coraz bardziej twojegoę ł ąć  
chopaka, coraz duej, czciej go widzie, ił łż ęś ć eby jego obecno  wci zaspokajaa twoje pragnienie,ż ść ąż ł  
cigle je budzc. Tego pragniesz, aą ą  nie tego, by ju nie odczuwa pragnienia. Jeli tego nie zrozumież ć ś -
my, pozwolimy trwa wyobraeniu oć ż  spenieniu jako oł  usuniciu pragnienia. Dlatego ksidz Giussaę ą -
ni opisuje Niebo jako cige zaspokajanie cigego pragnienia. ął ął Jeli tak by nie byo, czym byobyś ł ł  
Niebo? Nieskoczon nud. ń ą ąWyobra sobie ca wieczno  bez adnego pragnienia. Straszna jestź łą ść ż  
nawet myl oś  tym. Na szczcie nie jest tak, jak to sobie wyobraamy. Niebo to trwanie węś ż  Jego obec-
noci iś  coraz wiksze pragnienie Go: wę  im cilejszej relacji jestem zśś  Chrystusem, tym bardziej 
wzbudza we mnie tsknot za Sob ię ę ą pragnienie bycia z Nim! Jego obecno  budzi we mnie cigeść ął 
pragnienie. Bez tego byaby to nieskoczona nuda. Wanie to przyniós Chrystus. Nie przyszed,ł ń łś ł ł 
eby usun  dramat, tak, eby wż ąć ż ś  pewnym momencie nie potrzebowaa ju relacji zł ż  Nim. Chrystus 
przyszed, eby spotgowa dramat. Jak złż ę ć  twoim chopakiem. Od kiedy si zakochaa, dramat sił ę łś ę 
spotgowa, prawda? Bya spokojniejsza zanim si zakochaa. Wę ł łś ę łś  takim razie wolisz nie by zakoć -
chana? Naprawd tak wolisz? Ię  dlatego zezocia si dzi rano? Gdy mówimy ołśłśę ś  twoim chopaku,ł  
odnajdujesz przykad zł  ycia, który pozwala ci zrozumie to, co nie byo dla ciebie przekonujce dziż ć ł ą ś 
rano: spenienie, którego naprawd pragniemy, jest przeciwiestwem tego, co zakadaa twoja reakł ę ń ł ł -
cja dzisiaj rano, która bya, powiedzmy, „intelektualna”, bya efektem posugiwania si rozumemł ł ł ę  
w oderwaniu od dowiadczenia, poniewa dowiadczasz czego przeciwnego, ni to, co mówia. Jeś ż ś ś ż łś -
li, chcc zrozumie pewne rzeczy, nie bdziecie wychodzi od dowiadczenia, skomplikujecie sobieś ą ć ę ć ś  
ycie iż  bdziecie… jak mówiaę łś?

Zoci siłśćę.

Carrón: Bdziecie si zoci. Nie powinnicie si zoci! Zocimy si na Tego, który przychodzię ęłść ś ęłść łś ę  
nas zbawi ć− doskonale! Dlatego jest bardzo wane, bymy, jak zawsze uczy nas ksidz Giussani, zaż ś ł ą -
czli opowiada wychodzc od dowiadczenia, aę ć ą ś  nie od naszych wyobrae, od tego, co wedug pewżń ł -
nego sposobu mylenia wydaje si logiczne, aś ę  jest przeciwiestwem dowiadczenia: rzeczywisto stajeń ś ść  
si przeroczysta wę ź  dowiadczeniu. To wś  dowiadczeniu, aś  nie rozmylajc, uczysz si, czym jest rześą ę -
czywisto. Ale, poniewa jestemy oderwani od dowiadczenia, zaczynamy si zoci. Chrystus przyść ż ś ś ęłść -
szed, eby spotgowa dramat, ałż ę ć  nie, eby go zakoczy. ż ń ć„Nowe stworzenie” jest spotgowaniem roę -
zumu i uczucia, a nie kocem jednego iń  drugiego. Jeli miaoby by kocem rozumu iś ł ć ń  uczucia, to 
Chrystus by nas nie zbawi, ale pogrzeba, to nie byoby spenienie, tylko grób.ł ł ł ł

52 L. Giussani, Avvenimento di libertà. Conversazioni con giovani universitari, Marietti 1820, Genova 2002, s. 20.
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Pytanie: W jaki sposób mog patrze na siebie zę ć  czuoci? Gdy patrz na mój grzech, to najpierwłśą ę  
mówi: ę„Nie powinnam si tego baę ć”, potem: „Takie mam ograniczenia, nie powinnam si baę ć”, 
a w kocu: ń „Co jest ze mn nie takś ą ”. A kiedy zdaj sobie spraw zę ę tego, e Chrystus jest obecny, móż -
wi: ę„Jeste dla mnie taki dobry, aś  ja cigle grzeszą ę” i cigle pozostaj wą ę  punkcie wyjciaś .

Carrón: To tak, jakby mówia Jezusowi: ś ł „Jeste dla mnie taki dobry, ale troch naiwny, nie roś ę -
zumiesz mnie dobrze, bo ze mn jest co nie taką ś ”. To tak, jakby w twojej relacji z Chrystusem 
gdzie by bdś łłą.

No i rzeczywicie zadaj sobie pytanie…ś ę

Carrón: Krótko mówic, Jezus jest dobry, ale naiwny.ą

Pytanie: Nie, ale… no moe troch tak, poniewa wż ę ż  takim momencie zadaj sobie pytanie: dlaczegoę  
mnie wybrae? Jaki jest Twój plan wobec mnie? Poniewa ja jestem cigle włś ż ą  tym samym punkcie, na-
dal grzesz, nie posuwam si do przodu, ię ę  znowu zadaj sobie pytanie: jak mog kocha siebie, jak droę ę ć -
ga moe nie zamieni si wż ćę  obsesj doskonaoci, jak przeczucie moe si sta trwa postaw?ę łś ż ę ć łą ą

Carrón: Dzikuj ci za to pytanie, poniewa pomaga nam ono zrozumie równie inne waneę ę ż ć ż ż  
rzeczy. Jak mówiem wczeniej, my utosamiamy spenienie zł ś ż ł  usuniciem pragnienia, szczcie roę ęś -
zumiemy jako brak naszych ogranicze; ań  kiedy Jezus nie usuwa natychmiast naszych ogranicze,ń 
dostajemy krka, mylimy, e On jest dobry, miosierny, ale węć ś ż ł  gruncie rzeczy nie rozumie, eż 
z nami jest „co nie takś ”.
Mylimy, e by chrzecijaninem oznacza nie grzeszy wicej, wicej si nie myli. Oczywicie,ś ż ć ś ć ę ę ę ć ś  

Jezus chce, bymy do tego doszli, ale idc drog, wedle zamysu, który nie jest nasz. Dlatego Chryś ą ą ł -
stus nie ba si ani nie zdumiewa tym, jak wiele razy Piotr (bo ten przykad moe ci pomóc) nie rołę ł ł ż -
zumia, jak bardzo si myli. Mógby ł ę ł ł go „zmiesza zć botem”ł , mógby go wyrzuci. Jak mona wył ć ż -
biera ludzi, którzy nie rozumiej ić ą którzy cigle grzesz? Czy Jezus by troch naiwny ią ą ł ę  dlatego 
wybra takich biedaków jak Piotr, czy moe inaczej ni my wyobraa sobie, co chce zrobi? Wybrał ż ż żł ć ł 
ciebie, tak bardzo pen ogranicze, co nie oznacza, e jest złą ń ż  tob co nie tak. On chce pokaza namą ś ć  
inne dowiadczenie. Jaki jest pierwszy znak tego, e dla Niego fakt, e bdzimy, nie jest tak decyduś ż ż łą -
jcy, jak ci si wydaje? e wci daje ci ycie. To moe by dla ciebie pierwszym sygnaem, e barą ę Ż ąż ż ż ć ł ż -
dziej Mu na tobie zaley, ni zwaa na twoje zo.ż ż ż ł
Tak samo jak postpuje wobec Piotra: nie mówi mu, e zrobi dobrze; poucza go, krzyczy naę ż ł  

niego, wszystko mu wygarnia, ale wci pozostaje jego przyjacielem. Iąż  w ten sposób nawizujeą  
z Piotrem relacj, która powoli go przeobraa. Przeczytajmy, jak ksidz Giussani opisuje dialogę ż ą  
z Piotrem, po tym, jak popeni on swój najwikszy bd: włł ę łą  noc przed mk zapar si Go wobecęą łę  
wszystkich. Spotyka Piotra po zmartwychwstaniu nad brzegiem jeziora. owili ryby iŁ  zobaczyli na 
brzegu czowieka. ł Jan mówi: „To jest Pan!”. Piotr mógby pomyle „O nie! Musz si gdzieł ść ę ę ś 
ukry, udawa, e mnie nie ma”; ale nie, Piotr natychmiast rzuca si do wody, eby dotrze doć ćż ę ż ć  
Niego jako pierwszy. Za nim dopywaj pozostali. Wyobracie sobie, co pomyla Szymon: „Szył ą ź śł -
mon, który z racji popenionych grzechów sta si najbardziej pokorny ze wszystkich, usiad nał łę ł  
ziemi przed posikiem przygotowanym przez Mistrza ił  patrzy na Tego, który siedzia wł ł pobliu.ż 
Z lkiem ię  zdumieniem stwierdzi, e to Jezus. Wówczas odwróci od Niego wzrok iłż ł  trwa takł  
zmieszany. Jezus jednak przemówi do niego. Piotr pomyla: «O Boe, na jak nagan zasuyem!ł śł ż ą ę łżł  
Teraz zapyta: ‘Dlaczego mnie zdradzie?’». Zdrada bya ostatnim powanym bdem, jaki popełś ł ż łę ł-
ni. Cae jego ycie jednak – nawet wtedy, gdy trwa przy Mistrzu – byo udrczone zł ł ż ł ł ę  powodu jego 
gwatownego usposobienia, wrodzonej popdliwoci, bezmylnego wychodzenia przed szereg. Pał ę ś ś -
trzy na siebie wł  wietle swoich uomnoci [tak jak ty: kiedy patrzysz na swój ostatni upadek to takś ł ś  
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jakby przewija si film złę  caego ycia zł ż  wszystkimi twoimi grzechami]. Zdrada natomiast wyraź-
nie odsonia reszt jego bdów; pokazaa, e nic nie znaczy, pokazaa, jak bardzo jest saby, takł ł ę łę łż ł ł  
bardzo saby, e godny poaowania [tak jak ty ił ż żł  ja: tak sabi, e godni poaowania].ł ż żł  
«Szymonie…»  kto wie, jaki dreszcz nim wstrzsn , gdy sowo to rozlego si wyranie w− ą ął ł ł ę ź  jego 
uszach, dotykajc serca – «Szymonie (…), czy kochasz Mnie?». Kto by si spodziewa takiego pyą ę ł -
tania? Kto by oczekiwa takich sów? ł ł (…) «Szymonie, czy kochasz Mnie?  Tak, Panie, ja Ciebie−  
kocham». Jak móg powiedzie co takiego po tym wszystkim, co zrobi? To «tak» byo potwierł ć ś ł ł -
dzeniem uznania najwikszej wyjtkowoci, wyjtkowoci niekwestionowanej; sympatii, któraę ą ś ą ś  
wchaniaa wszystkie inne. Wszystko pozostawao wpisane wł ł ł  to ich spojrzenie, jak gdyby spójność 
i jej brak zeszy wreszcie na drugi plan, schoway si za wiernoci, która czua ciao ze swojegoł ł ę śą ł ł  
ciaa; za ksztatem ycia, który nadao to spotkanie”. ł ł ż ł „Tak, ja Ciebie kocham”. Kiedy Szymon to 
mówi, co wyraa? ż Posuchaj, jak to opisuje ksidz Giussani: „Ciebie przedkadam ponad wszystkoł ą ł  
jako czowiek, Ciebie przedkada ponad wszystko caa moja dusza, cae moje serce [Ciebie, Chrył ł ł ł -
ste]. Ty jeste ostateczn preferencj wś ą ą  yciu, najwiksz doskonaoci. Nie wiem, nie wiem jak,ż ę ą łśą  
nie wiem, jak to powiedzie ić nie wiem, jak to jest, ale pomimo wszystkiego tego, co uczyniem,ł  
pomimo wszystkiego tego, co mog jeszcze uczyni, kocham Ci”ę ć ę53, czyli do Ciebie, Chryste, skał-
nia si cae moje czowieczestwo. Prawdziwe pytanie brzmi, czy ta relacja jest najwaniejsza, czyę ł ł ń ż  
skania si do Ciebie cae moje czowieczestwo, równie wł ę ł ł ń ż  moich bdach. Jeli to jest najwałę ś ż-
niejsze, kochana przyjacióko, to pomimo wszystkich naszych uomnoci bdziemy szli peni czuł ł ś ę ł -
oci iłś  miosierdzia, ał  mio  do Jezusa bdzie przenikaa nasze bdy, nasze zo, nasze czowiełść ę ł łę ł ł -
czestwo; kady skrawek naszego bytu przywie si do Jezusa. Wtedy zaczniesz rozumie, eń ż ąż ę ćż 
wszystko z tob dobrze, ale e do spenienia trzeba przej drog, na której Jezus nie boi si twoichą ż ł ść ę ę  
bdów. Jeli chcesz by kochana tak jak jest kochany Piotr, wtedy zyskuje przewag Jego piknołę ś ć ę ę  
i twoje czowieczestwo skania si ku niemuł ń ł ę .

Pytanie: Czytae list dziewczyny, która włś  relacji ze swoim chopakiem zrozumiaa, e nawet onł łż  
nie naley do niej, ale do Kogo Innego; ja, porównujc to zż ś ą  moim dowiadczeniem, nie rozumiemś  
mojej roli: w momencie, kiedy zdajesz sobie spraw, e przyjaciel albo chopak ci nie wystarcza, toęż ł  
kim si dla niego stajesz?ę

Carrón: wietnie. Widzisz? Ś Albo jestemy dla drugiej osoby wszystkim, iś  w ten sposób oboje 
szykujemy sobie katastrof, albo wę  dniu, w którym zaczynamy rozumie, e nie jestemy wszystćż ś -
kim, poniewa przeznaczenie tej drugiej osoby jest wiksze, nie wiemy ju jaka jest nasza rola wż ę ż  tej 
relacji. Kiedy pytaem pary przygotowujce si do lubu: ł ą ę ś „Ale chyba nie sdzisz, e dasz jej szczą ż ę-
cie?”, odpowiadali pytaniem: „W takim razie dlaczego mamy bra lub?”. Aś ćś  ja na to: „Dobre py-
tanie, lepiej, eby je zada wczeniej ni póniej!”. Jaka jest nasza rola? Nie speniamy jedno druż ś ł ś ż ź ł -
giego, ale towarzyszymy sobie w drodze do przeznaczenia, a przeznaczeniem wszystkich jest 
Chrystus. Twoj rol jest budzi wą ą ć  drugiej osobie cae jej pragnienie, cae pragnienie nieskoczoł ł ń -
noci, pragnienie Chrystusa, aś  rol drugiej osoby jest budzenie pragnienia wą  tobie. Wtedy kochasz 
tego czowieka dlatego, e Tajemnica daa ci go, by budzi wł ż ł ć  tobie cae pragnienie ił  tsknot za Jeę ę -
zusem, i tak samo w drug stron. Ią ę to jest rola decydujca. Ty jeste kobiet, która najlepiej pokaą ś ą -
zuje mu to miejsce dalej, ale z drugiej strony nie moesz da mu spenienia, iż ć ł  w momencie, kiedy 
to zrozumiesz, przyprawia ci to oę  pacz. Ale po tym, jak spotkalimy Jezusa, wiemy, dlaczegoł ś  
chcia nas poczy: eby nas posya dalej, ebymy sobie nawzajem pomagali i wł łą ćż łć ż ś ść  kierunku Je-
dynego, który daje spenienie, Chrystusa. Taka jest nasza rola: sta si wobec siebie prawdziwymł ć ę  
towarzystwem w drodze do przeznaczenia. To rozwizaoby wiele rzeczy, które was zoszcz, wieleą ł ł ą  
przemocy pomidzy wami, wanie dlatego, e drugi czowiek nie moe da spenienia naszemuę łś ż ł ż ć ł  

53 L. Giussani, S. Alberto, J. Prades, Zostawi lady wćś  historii wiataś , t. M. Wójcikł -Cifoletti, M. Cifoletti, Wyd. wiŚ ę-
tego Krzya wż  Opolu, 2011, s. 83–85.
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yciu: pragnienie, zż  którego jestemy utworzeni, jest znacznie wiksze ni spenienie, jakie moeś ę ż ł ż 
da drugi czowiek. Jest wic bardzo wane odkry, jaka jest nasza rola, eby móc zrozumie, poć ł ę ż ć ż ć  
co si eni, dlaczego Tajemnica daa nam drug osob, tak bardzo decydujc węż ć ł ą ę ąą  drodze do prze-
znaczenia.
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PODSUMOWANIEJULIÁN CARRÓN

9 grudnia, rano

Julián Carrón: „Zdumiewam si, chodzc pod niebem, e Jezus przyszed umrze za biednych,ę ą ż ł ć  
godnych ludzi, takich jak ty ił  ja”54. „Bóg jest pocztkiem zawsze”, powiedzia Papie na Synodzie.ą ł ż  
„Tylko fakt, e Bóg nas poprzedza, sprawia, e moemy i [umoliwia drog] (…) prawdziwa iniż ż ż ść ż ę -
cjatywa, prawdziwe dziaanie przychodzi od Boga, ił  tylko w czajc si włą ą ę  t Bosk inicjatyw, tylkoę ą ę  
bagajc oł ą  t Bosk inicjatyw, moemy sta si, zę ą ę ż ć ę  Nim i w Nim, ewangelizatorami [nowymi stwo-
rzeniami]” 55. Bóg jest pocztkiem zawsze. Ią  tylko ten, kto pozwoli si pocign  przez Boga, któryę ą ąć  
sta si bliski włę  Chrystusie, moe odpowiedzie na stojce przed nami wyzwania. Tym, na co chceż ć ą -
my teraz wspólnie patrze, jest droga, bo chcemy w czy si wć łą ćę  t Bosk inicjatyw.ę ą ę
W licie po Synodzie przypomniaem sowa ksidza Giussaniego mówice wanie oś ł ł ę ą łś  tej Boejż 

inicjatywie: „Ruch narodzi si złę dostrzeenia imponujcej Obecnoci, która wnosia wż ą ś ł  ycie proż -
wokacj obietnicy, za któr mona byo ię ą ż ł ść”. Ta imponujca Obecno  zawsze bdzie pocztkiem,ą ść ę ą  
takie jest równie wasze wiadectwo. ż ś „W ostatnim czasie wszystko przeywam wż  sposób, który do 
niedawna wydawa mi si niemoliwy. Kiedy tylko znalazem si na uczelni poznaem ludzi zł ę ż ł ę ł  CLU 
i natychmiast si do nich przywizaem. Zdumiewao mnie to, wę ą ł ł  jaki sposób s razem, jak s zaaną ą -
gaowani wż  nauk ię w ycie uczelni iż  widziaem, jak pikne jest takie ycie. Wtedy zapragnem był ę ż ął ć 
taki jak oni. Odkryem, e nie chodzi tu oł ż  umiejtnoci, nie nauczyem si tego sposobu yciaę ś ł ę ż  
i dziaania jak wykadu, ale idc za nimi, zaczem pragn  nie mniej ni tego, czego naprawd prał ł ą ął ąć ż ę -
gn ię zauwaa, kiedy si tak nie dzieje [imponujca Obecno  uruchamia nasze pragnienie, dajcżć ę ą ść ą 
nam obietnic]”. Inna dziewczyna pisze: „Kilka rzeczy, które zdarzaj mi si kadego dnia, maę ą ę ż  
wag dokadnie tak sam, jak pierwsze spotkanie zę ł ą ą  Ruchem [i cytuje:] «wnosz wą  ycie prowokaż -
cj obietnicy, za któr mona i», jak pisae wę ą ż ść łś licie do nas. Obiecuj ycie, prawdziwe ycie. Waś ąż ż ł-
nie dlatego, e jest to dla mnie korzystne, chc i za tymi ludmi”. Nick opowiada wczoraj wś ż ęść ź ł  cza-
sie kolacji, e dokadnie to samo wydarzyo si wż ł ł ę  tych dniach, skaniajc wielu zł ą  Was do pójcia zaś  
tym dowiadczeniemś .

Nick: Wczorajsza assemblea bardzo mnie poruszya; wychodzc, mówiem sobie: na nowo zrozuł ą ł -
miaem, dlaczego jestem wł  Ruchu, dlaczego jestem tutaj i dlaczego chc tutaj by. Kiedy wę ć  odpowie-
dzi na pytania pokazywae, jak Jezus rzuca wyzwanie uczniom iłś ł  ludziom, których spotyka, powieł -
dziaem do siebie: prosz, wanie wł ę łś  tym momencie patrzymy dokadnie na to samo, na to samoł  
widowisko. Patrzc na wszystkie minione lata, tak jak, myl, wielu zą śę  was, musz przyzna, e wię ćż -
dziaem, e widzielimy to spojrzenie, które objawiao, czym jest czowieczestwo, e ta niemoliwał ż ś ł ł ń ż ż  
odpowiednio  jest moim dowiadczeniem, e iść ś ż  mnie byo rzucone wyzwanie takie jak Jezus rzucał ł 
swoim uczniom, i rozumiaem, e stoi przede mn kto, kto bardziej kocha moj wolno  ni mojł ż ą ś ą ść ż ą 
formaln przynaleno; widzielimy to. Dlatego wyszedem zą ż ść ś ł  assemblei wdziczny bardziej ni kieę ż -
dykolwiek za t histori, widzc bardzo jasno, e to, co mówisz, jest prawd, to znaczy e odlegoę ę ą ż ą ż łść 
tylu lat dzielcych nas od tamtego wydarzenia jest usuwana przez to, e dzisiaj dzieje si to samo; ią ż ę  ja 
wiem, kiedy si to dzieje.ę

54 I Wonder, w: Canti, Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo, Milano 2007, s. 283.
55 Benedykt XVI, Nunc, Sancte, nobis, Spiritus, za: www.cl.opoka.org.pl.
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Carrón: Wie, kiedy si to dzieje, bo to mu odpowiada, nikt nie musi mu tego tumaczy. To jestę ł ć  
„yciowy faktż ”, mówi ksidz Giussani, yciowy fakt, który dzisiaj nas porywa. Ią ż  wanie dlatego, ełś ż 
jest to yciowy fakt, nie da si pozosta obojtnym, jak mówi kto inny: ż ę ć ę ś „W ostatnim czasie bardzo 
wiele si wę  moim yciu wydarzyo, rzeczy zarówno piknych, które mona byo natychmiast zrozuż ł ę ż ł -
mie jak ić  tych cikich, trudnych do zrozumienia. Przy tym wszystkim jednak zdaj sobie spraw,ęż ę ę 
e nie mog ju pozostawa obojtnym na peni ycia, która wż ę ż ć ę łęż  codziennej pracy rodzi si wę  tym 
wszystkim, co si dzieje, aę  czego pocztkiem jest zawsze woanie mojego serca. Faktem coraz barą ł -
dziej oczywistym jest to, e to woanie dobywa si ze mnie wż ł ę  kadej chwili, wż  relacji z Chrystusem, 
i wyraa si wż ę  pójciu za towarzystwem Ruchuś ”. Ksidz Giussani jest do tego stopnia naszym przyjaą -
cielem, e ostrzega nas, bymy uwaali, poniewa jestemy zagroeni pokus zmiany metody wż ł ś ż ż ś ż ą  sto-
sunku do tej, jaka bya na pocztku: imponujca Obecno , która wnosia wł ą ą ść ł  ycie prowokacj obietż ę -
nicy, za któr mona i, tak wyran, e pragno si tej peni, nie chciao si pozosta obojtnym.ą ż ść źąż ęł ę ł ł ę ć ę  
„Ale potem − mówi ksidz Giussani ą − powierzylimy trwanie tego pocztku przemówieniom iś ą  ini-
cjatywom, zebraniom i rzeczom do zrobienia. Nie powierzylimy go naszemu yciu, iś ż  dlatego począ-
tek bardzo wczenie przesta by prawd dawan nam osobicie iś ł ć ą ą ś  sta si pretekstem dla stowarzyłę -
szenia, dla czego, na co mona byo zrzuci odpowiedzialno  za wasn prac iś ż ł ć ść ł ą ę od czego monaż  
byo da rozwizywania problemów. To, co miao by przyjciem prowokacji, ałżą ć ą ł ć ę  wic ywym pójęż -
ciem za ni, stao si posuszestwem wobec organizacjiś ą ł ę ł ń ”56. Jak pisze jedna z was, ta pokusa wciąż 
na nas czyha: „Po tym, jak napisae list do «La Repubblikiłś », stwierdziam, e musz na nowo osł ż ę ą-
dzi cae dowiadczenie, które przeyam wć ł ś żł  tych latach przynaleenia do CLU. Zż  wielkim bólem za-
uwayam, ile razy sprowadzaam spotkanie, jakie przeyam na uczelni, do serii inicjatyw, owszem,żł ł żł  
wspaniaych, rzeczy do zrobienia ił  do powiedzenia, w których jednak brakowao mnie [zrzucamył  
odpowiedzialno  na organizacj, od której oczekujemy, e bdzie rozwizywa problemy: ść ę ż ę ą ć «Brako-
wao mnie!ł »]. Rzeczywicie, musiaam stwierdzi, e boj si wasnej wolnoci iś ł ćż ęę ł ś  wasnego pragnieniał  
w obliczu spraw, wobec których czsto wolaam zadowoli si osdem kogo innego. Kiedy zdaamę ł ć ę ą ś ł  
sobie z tego spraw, poczuam najpierw wielk zo , aę ł ąłść  potem ogromny al. Mogam spojrze doż ł ć  
koca na moje zo iń ł  nie upa tylko dlatego, e wiedziaam, e jestem, iść ż ł ż  jestem chciana. I ten osdą 
niespodziewanie mnie wyzwoli, ał konsekwencj tego bya dyspozycyjno  ią ł ść pragnienie, by ponow-
nie spojrze na wszystko, próbujc zrozumie, co tam jest dla mnie, próbujc nie pozostawa przyć ą ć ą ć -
wizan do moich schematów ią ą  do pozycji, której trzeba broni: stao si to naprawd pikn prac,ć ł ę ę ę ą ą 
cho wymagajc wielkiego trudu, wć ąą  trakcie której na nowo odzyskuj ię odkrywam sam siebie [czyą  
to was interesuje? Jeli nie, to poszukajcie sobie innego stowarzyszenia, jest ich wiele na zasadzieś  
pacenia skadki ił ł  przynalenoci do klubu]. To wszystko nie byoby dla mnie moliwe, gdybym nież ś ł ż  
sza za Ruchem, za Tob ił ą za tymi wszystkimi, którzy zostali mi dani, bym moga za nimi i wł ść  yciuż  
codziennym”. Pokusa, by wszystko sprowadzi do mechanizmu, zawsze na nas czyha, jak pisze ktoć ś 
w innym licie; to wszystko wiadectwa oś ś  tym, jak moemy stan  wż ąć  miejscu w chwil po wyruszeę -
niu, po pocztku; nie chodzi oą  to, e nic si nam nie wydarzyo, wtedy nie byoby nas tutaj, nie móż ę ł ł -
wilibymy iś  nie suchalibymy, ale wci czyha na nas pokusa pomniejszania. Zawsze jest to ł ś ąż „ale po-
tem…”, kiedy zmienia si metod, ię ę trzeba dobrze zdawa sobie zć  tego spraw, by sobie pomaga nieę ć  
straci fascynacji, wieoci pocztku. ć ś żś ą „We wrzeniu zaczam studia magisterskie na innej uczelni.ś ęł  
Zmiana miejsca, zderzenie z bardzo odmienn rzeczywistoci ią śą wiele innych trudnoci sprawio, eś łż 
pojawi si we mnie strach, e sobie nie poradz. Nie umiem dobrze wyjani, jak to si stao.ł ę ż ę ść ę ł 
W pewnym momencie zakrada si jaka mechaniczno , która miaa pomóc mi przey: ł ę ś ść ł żć«Musz sięę 
skoncentrowa na sobie ić  spróbowa nad sob zapanować ą ć», ale czuam, e jestem coraz bardziej sał ż -
motna. W momencie, kiedy postanowiam czyni siebie sama, straciam siebie, poniewa straciamł ć ł ż ł  
prawd oę sobie”. W pewnym momencie czowiek sdzi, e ju sobie poradzi samodzielnie: ju rozuł ą ż ż ż -
miem, dysponuj tym, czego si nauczyem, nie musz i za niczym, mog sam panowa nad sob,ę ę ł ęść ę ć ą 
ale „wtedy straciam prawd oł ę sobie”. „Potem znowu spotkaam przyjaciók, która pozwolia mi poł łę ł  

56 L. Giussani, Il rischio educativo, Sei, Torino 1995, s. 63.
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raz kolejny zrozumie, jak Chrystus pochyla si nade mn ić ę ą woa mnie po imieniu, nie pozostawiał -
jc mnie mojej niespójnoci ią ś  alowi. Tamtego dnia naprawd zrozumiaam, po latach ycia wż ę ł ż  Ru-
chu, czym jest Ruch”. Ruch nie jest stowarzyszeniem, nie jest organizacj, nie jest klubem. Nazywaą  
si ę„Kocióś ł”: jest miejscem, w którym Chrystus trwa, obecny, by wci nas zbawia. Iąż ć jeli tego nieś  
zrozumiemy, nie bdziemy mieli wystarczajcych powodów, eby tu zosta. Natychmiast ę ą ż ć − natych-
miast! − zauwaamy, co si dzieje, kiedy sdzimy, e poradzimy sobie sami, jakby Ruch mia sensż ę ą ż ł  
tylko dla nastolatków, którzy, gdy dorosn, mog sobie bez niego poradzi; jest wą ą ć  porzdku, ale tylą -
ko na pewnym etapie ycia. Wż  ten sposób wyobraali sobie Koció racjonalici: wnosi on wkadż ś ł ś ł 
w wychowanie ludzkoci, która, kiedy ju dojdzie do wieku dorosego, bdzie sobie musiaa bez nieś ż ł ę ł -
go poradzi. Dzisiaj widzimy, dokd wć ą  ten sposób doszlimy. To jest pokusa, która zawsze na nasś  
czyha, ncc nas autonomi. Ale dlaczego ja potrzebuj zalenoci? Jestemy takimi ndzarzami, eęą ą ę ż ś ś ę ż 
potrzebujemy Kogo Innego, bymy mogli by sob, przynaleno  suy temu, by nie straci siebie.ś ś ć ą ż śćłż ć  
My zaleymy. Wż  licie czytamy dalej: ś „W tym miejscu jestem cigle woana po imieniu. Wą ł  takim ra-
zie zaczynam gboko rozumie, co to znaczy pój za Nim: nie jest to niewola, nic nam to nie ujmułę ć ść -
je, nie jest to zastaw, który musimy zapaci stowarzyszeniu. Jak mówi ksidz Giussani, ywe pójcieł ć ą ż ś  
za Ruchem zwraca mi raz po razie mnie sam ią moje ycie. Dlatego moim jedynym pragnieniem jestż  
teraz zawsze uczciwie za nim iść”.
Ksidz Giussani ą − jaka aska nas spotkaa! ł ł − pomaga nam zrozumie, czym jest tak naprawdć ę 

pójcie za Ruchem. Bo wiele osób, równie tych, które sprowadzaj Ruch do inicjatyw, organizacji,ś ż ą  
mechanizmu, moe uywa sowa ż ż ćł „i zaść ”, mówi ć„id za tymę ”, robic wanie to, przed czymą łś  
ostrzega ksidz Giussani: ą „Ale potem powierzylimy trwanie tego pocztku (…) inicjatywom (…)ś ą  
i rzeczom do zrobienia”. Chociaby twierdzili, e za tym id, ksidz Giussani zaprzecza. Iż ż ą ą  dlaczego 
to on ma racj? To, co mówi ksidz Giussani jest prawd nie dlatego, e on to mówi ę ą ą ż − nie chodzi 
o to, eby traktowa go jak guru ż ć − ale dlatego, e takie pomniejszone ż „pójcie za Ruchemś ” nie odpo-
wiada na potrzeby serca, dostrzegamy, e co wż ś  nas si przerywa, gubimy drog. Nasze dowiadczeę ę ś -
nie potwierdza, e ksidz Giussani mówi prawd.ż ą ę
Musimy wic po tych dniach wróci zę ć wiksz jasnoci co do tego, czym jest pójcie za Ruę ą śą ś -

chem. Wracaem do tego ju wł ż  licie po Synodzie: ś „Pójcie za kim jest pragnieniem przeycia naś ś ż  
nowo dowiadczeniaś  osoby, która ci sprowokowaa ię ł prowokuje swoj obecnoci wą śą  yciu wspólż -
noty, jest pragnieniem udziau wł  yciu tej osoby, wż  które wprowadza ci kto Inny, ię ś  to waniełś  
temu Innemu si powicasz, do Niego d ysz, do Niego chcesz przylgn  poprzez t drogę ś ę ąż ąć ę ę57. 
Ksidz Giussani pozostawi nam ten opis zjawiska pójcia za kim, bymy mogli porówna zą ł ś ś ś ć nim 
to, co przeywamy kadego dnia. Bo przecie moemy nazywa pójciem za kim wiele rzeczy, któż ż ż ż ć ś ś -
re nim nie s, które s jego pomniejszonymi wersjami. Czsto sdzimy, e idziemy za Ruchem, boą ą ę ą ż  
powtarzamy suszny wywód, to, czego si nauczylimy; ale jeli dokonamy porównania, natychł ę ś ś -
miast zobaczymy rónic: ksidz Giussani nie mówi, e pójcie za kim jest powtarzaniem tego, coż ę ą ż ś ś  
ju wiemy, ale e jest ponownym przeyciem dowiadczenia osoby, która wywoaa wż ż ż ś łł  nas zdumie-
nie. Chodzi o to, by przey na nowo czyje dowiadczenie, ażć ś ś  nie powtarza jego wywód, chobyć ć  
i by suszny. To jest bardzo dua rónica! Pójcie za Ruchem nie polega na tym, eby bra udzia włł ż ż ś ż ć ł 
inicjatywach, nawet susznych, ale ł − wanie łś − na nowo przeywa dowiadczenie osoby, która wyż ć ś -
woaa włł  tobie zdumienie. I za kim to nie znaczy sentymentalnie przywizywa si do osobyść ś ą ć ę  
albo do siebie nawzajem, albo do aktualnego szefa, poniewa moesz si przywiza aż ż ę ą ć nie przeyż-
wa jego dowiadczenia. I za kim to na nowo przeywa dowiadczenie osoby, która ci sprowoć ś ść ś ż ć ś ę -
kowaa. Tego wanie pragnie si na pocztku ł łś ę ą − znajdujesz co iś mówisz: „Zapragnem by taki jakął ć  
oni, mie udzia wć ł tym dowiadczeniuś ”. Ksidz Giussani pozwala mówi ludzkiemu pragnieniu, oną ć  
powaniej ni ktokolwiek zż ż  nas traktuje to, co kademu si wydarza, jest uczciwy wobec tego, co siż ę ę 
w nas objawia, nie odrywa si od rzeczywistoci. Co to znaczy bra udzia wę ś ć ł dowiadczeniu drugiejś  
osoby? Co to znaczy przey niepomniejszone dowiadczenie drugiej osoby? Posuchajcie odpożć ś ł -

57 Tameż, s. 64.
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wiedzi ksidza Giussaniego: ę jest to pragnienie „udziau wł  yciu tej osoby, wż  które wprowadza cię 
kto Inny”ś 58. Jeli nie dojdziemy do tego Innego, jeli pozostaniemy przywizani do osoby nie idcś ś ą ą 
za ni a do tego Innego, nie dowiadczymy tego samego, co czowiek, który wprawi nas wąż ś ł ł  zdu-
mienie. Poniewa on wprawi nas wż ł  zdumienie nie tym, e jest geniuszem, e jest porzdny, e jestż ż ą ż  
jako szczególnie przenikliwy, ale zś  powodu tego Innego, poniewa wnosi tego Innego wż  nasze yż-
cie. Tym, co uderza ludzi, kiedy nas widz, jest wanie ten Inny, którego niesiemy pod kruch zaą łś ą -
son naszych twarzy. Ił ą  jeli nie zgodzimy si nawiza relacji zś ę ą ć  tym Innym, to nie przeyjemy tegoż  
samego dowiadczenia, nie pójdziemy za dowiadczeniem drugiej osoby. Ksidz Giussani mówiś ś ą ł 
o sobie: „Mog by do mnie przywizane setki ią ć ą  tysice osób [i on to mówi!], ale pomidzy nimią ł ę  
nic si nie wydarzaę ”59, poniewa nie przeywaj jego dowiadczenia: bo tym, co jednoczy, jest fakt,ż ż ą ś  
e kady si uczy, to znaczy podejmuje to samo dowiadczenie. Ksidz Giussani nie zadowala si ż ż ę ś ą łę− 
taka bya jego przyja  wobec nas ł źń − tym, e wiele osób przywizywao si do niego jako do niego,ż ą ł ę  
poniewa to nie wystarczao. Jezus nie zadowala si faktem, e ludzie przywizuj si do Jego osoż ł ę ż ą ą ę -
by; rozmnaa chleby, wszyscy przywizuj si do Niego do tego stopnia, e chc Go uczyni króż ą ą ę ż ą ć -
lem, ale On ucieka. „Nie o to chodzi”. I kae im wyruszy na nowo. ż ć „Jeli nie zrozumiecie, e musiś ż -
cie spoywa Moje ciao iż ć ł  pi Moj krew, nie bdziecie mieli wć ą ę  sobie yciaż ”. I kiedy zachca ich, byę  
przeyli Jego dowiadczenie, zoszcz si iż ś ł ą ę odchodz. Wydawao si, e chcieli za Nim pój, przyą ł ęż ść -
wizali si do Jego osoby (chcieli Go uczyni królem!), ale nie byli gotowi przey Jego dowiadczeą ę ć żć ś -
nia: wtedy Go opuciliś .
Ca Ewangeli moemy czyta pod tym ktem: łą ę ż ć ą „Piotrze, za kogo ludzie Mnie uwaaj?żą”. „Jesteś 

Mesjaszem”. „Bardzo dobrze, Piotrze”: jest do Niego przywizany. ą Ale Jezus mówi dalej: „Teraz pój-
dziemy do Jerozolimy, poniewa musz umrzeż ę ć” − „Nie, na mio  Bosk!łść ą”. Piotr jest przywizanyą  
do Jezusa, ale nie chce przeywa Jego dowiadczenia, wic stosuje wasn miar: ż ć ś ę ł ą ę„Nie, ale skd!ż ą”, 
ale Jezus nie odpuszcza: „Wic odejd ode Mnie, Szatanie, bo mylisz jak ludzie, aę ź ś  nie jak Bóg” − 
Piotr nie chce przey Boskiego dowiadczenia, które przeywa Jezus! Czy rozumiecie rónic pożć ś ż ż ę -
midzy tym, jak chce i za Jezusem Piotr, aę ść  jak Jezus widzi pójcie za Nim? On wci wyprowadzaś ąż  
ich z równowagi, jak widzielimy na Szkole Wspólnoty. Przychodz do Ogrodu Oliwnego, eby Goś ą ż  
pojma, ić Piotr, który nie zrozumia, dlaczego Jezus wczeniej go skarci, znów zaczyna swoje: wycił ś ł ą-
ga miecz i odcina ucho rzymskiemu onierzowi. żł „Piotrze, czy nie rozumiesz? Czy jeste tak otpiaś ę -
y, e nie rozumiesz, e mój Ojciec ma cae zastpy anielskie? Czy sdzisz, e si zdrzemn albo niełż ż ł ę ą ż ę ął  
wie, co si tu dzieje? Nie rozumiesz, e to, co si dzieje, to jest Jego zamys, e Ja godz si na zamysę ż ę łż ęę ł 
Innego? I jeli chcesz by ze Mn, jeli chcesz przeywa moje dowiadczenie, ty te musisz zgodziś ć ą ś ż ć ś ż ć 
si na zamys Innego, poniewa jeli si nie zgodzisz, to kiedy co uoy si nie po twojej myli, zaę ł ż ś ę śłż ę ś -
wsze bdziesz ofiar. Ale ja chc, by wszed wę ą ę ś ł relacj zę moim Ojcem, który jest w niebie, chc ci poę -
kaza, czym jest ycie, pozwoli ci dowiadczy zwycistwa, którym jest sama twoja relacja zć ż ć ś ć ę  Ojcem. 
Kiedy zobaczysz we Mnie to zwycistwo, bdziesz móg zrozumie, e ta wi jest potniejsza odę ę ł ćż ęź ęż  
mierci, potniejsza od kadej poraki. Chc, by zacz rozumie, e prawdziwy problem tkwiś ęż ż ż ę ś ął ćż  
w wizi zę  Tajemnic, która nas tworzy. Kto chce i za Mn, musi doj do tego momentu, poniewaą ść ą ść ż 
ta wi daje yciu tak stabilno, e moe wydarzy si wszystko, ale ty trwasz. Ta wi okazuje sięź ż ą śćż ż ć ę ęź ę 
potniejsza od wszelkiego za, od kadej rany, od kadej poraki, od kadych okolicznoci. Czy toęż ł ż ż ż ż ś  
ci interesuje? Bo jeli nie, to ju przegralimyę ś ż ś ”.
Rozumiecie pasj Jezusa dla naszego ycia? Wę ż  ten sposób mog zrozumie, e kady, patrzc naę ćż ż ą  

takiego Czowieka, moe zapragn  i za Nim, przey jego dowiadczenie: ł ż ąćść żć ś „Kiedy wróciam doł  
lektury Twojego wystpienia na Inauguracji Roku, wpado mi wą ł  oko to zdanie: «Co wicej, toczy się ę 
bitwa, któr jest cae ycie. Obym zawsze wą łż  yciu mia wż ł pamici Jezusa! To obiecuje nam naszaę  
przyja : pomoc we wzrastaniu, pod aniu naprzód, wdrowaniu zźń ąż ę  t pamici» poród kadej bią ęą ś ż -
twy. Na pocztku roku, który by dla mnie bardzo trudny ią ł  to wci trwa, odkryam, e bardziej niąż ł ż ż 

58 Tameż.
59 Rada Krajowa CL, Idice, San Lazzaro di Savena (BO), 1–2 marca 1980.
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wczeniej potrzebuj osoby, za któr mogabym pój, zś ę ą ł ść  któr mogabym si konfrontowa wą ł ę ć  praw-
dzie. Pierwszego dnia roku akademickiego poszam na Msz ił ę spotkaam przyjaciela zł  wyszegoż  
roku, który zaprosi mnie na obiad. Natychmiast rozpocza si ostra rozmowa zł ęł ę  nasz przyjaciók,ą łą 
która opowiadaa oł  trudnociach wś  pracy i w yciu domowym, wż  gruncie rzeczy troch zniechcoę ę -
na. W obliczu wszystkich tych problemów mój przyjaciel spyta j: łą«Ale czy w tym wszystkim cho-
cia przez moment dowiadczya wolnoci?ż ś łś ś ». W tym momencie dyskusja przeniosa si na zupenieł ę ł  
inny poziom, poniewa przez to proste pytanie wrócilimy do prawdziwego problemu. «Czy wż ś  tym 
wszystkim, co si dzieje, dostrzegasz co, co daje ci wolno , co nie pozwala ci upa, chocia wszystę ś ść ść ż -
ko wokó ciebie wydaje si by przeciw tobie?». To bya pierwsza zł ę ć ł  cigych prowokacji, które dotarął -
y do mnie wł  relacji z tym przyjacielem; zdaam sobie spraw, e pragn by tak samo wolna ił ęż ę ć  rado-
sna jak on, i postanowiam i za nim. Wtedy zauwayam, e on jest taki, poniewa sam bezł ść żł ż ż  
zastrzee idzie za tym towarzystwem, wracajc cigle do pocztku. Iżń ą ą ą  robic to, prowokuje takeą ż 
mnie do takiego rozpoznania. Rzeczywicie, za kadym razem, kiedy mu oś ż  czym opowiadam, nieś  
mog tego robi czciowo, bo pyta mnie oę ć ęś  racje wszystkiego. To sprawio, e zaczam pracowa:ł ż ęł ć 
kime Ty jeste, który tak bardzo pocigasz czowieka, e staje si do tego stopnia ywy iż ś ą ł ż ę ż  wolny? 
[Ten drugi czowiek, którego masz przed sob, prowadzi ci do Innego; kime jeste, Chryste, którył ą ę ż ś  
tak bardzo pocigasz czowieka, e staje si do tego stopnia ywy ią ł ż ę ż  wolny? Wanie dlatego on ciłś ę 
zdumiewa, z powodu tego Innego]. Zadajc te pytania zaczam te prosi: «Pozwól, bym ią ęł ż ć  ja Cię 
rozpoznaa, spraw, bym ił  ja bya taka jak on», ił  w ten sposób utorowao sobie we mnie drog prał ę -
gnienie, bym i ja pozostawaa wł  wiadomej iś  pewnej relacji z t Obecnoci, oą śą  której on zawsze pa-
mita. Zapragnam przey to samo dowiadczenie, które przeywa on, aę ęł żć ś ż  które czasem wydaje mi 
si tak odlege ię ł abstrakcyjne, bo brakuje mi samowiadomoci, bo wczeniej zabrako mojej pracy.ś ś ś ł  
Ju nie gorsz si tym jak przedtem, przede wszystkim jestem wdziczna za to spotkanie. Prosz Ci,ż ęę ę ę ę 
by pomóg mi wś ł  tej pracy rozpoznania i pójcia za nimś ”.
Dlaczego dojcie do tego Innego jest decydujce? Poniewa tylko, jeli kto prowadzi ci do Innego,ś ą ż ś ś ę  

moe poprowadzi ci wż ć ę  kierunku tego, do czego d ysz, na co czekasz. Dlatego ksidz Giussani mówi:ąż ą  
„To wanie temu Innemu si powicasz, to do Niego d ysz, do Niego chcesz przylgn , idc t drołś ę śę ąż ąć ą ą -
gą”60. Jeli nie dojdziemy do tego Innego, nie odnajdziemy tego, na co czeka nasze serce. Dlatego Jezusś  
nie spoczywa na laurach: ł „Jeli nie bdziecie spoywa Mojego ciaa iś ę ż ć ł pi Mojej krwi, nie bdziecieć ę  
mogli mie ycia. Jeli nie doprowadz was do tego, skd pochodzi Moje ycie, nie bdziecie mogli byćż ś ę ą ż ę ć 
naprawd poboni, naprawd gorliwi, nie dowiadczycie odpowiedzi na to, do czego d y kady czoę ż ę ś ąż ż ł-
wiek”. Jaki czas temu przyjaciel opowiada mi, e wś ł ż  pewnym momencie, po tym, jak zacz dowiadął ś -
cza tej wizi zć ę  Innym, zdumia si pieni, któr sysza ju tyle razy: łę śą ął ł ż „Dusza moja pragnie Boga yż-
wego: kiedy ujrz Twoje oblicze?ę ” − odczu palce pragnienie zobaczenia Jego oblicza. Wł ą  pewnym 
momencie, idc t drog, jeli nie bdziemy sprowadza pójcia za Ruchem do naszej miary, zdumieą ą ą ś ę ć ś -
jemy si tym, e pragniemy czego, oę ż ś  czym jeszcze kilka lat temu bymy nawet nie nili. Nie to, e onś ś ż  
nigdy wczeniej nie sysza tej pieni: ale móg odkry jej warto  dziki temu, co przeywa. Jeli nieś ł ł ś ł ć ść ę ż ł ś  
wyruszymy w drog, stracimy to, co najlepsze. Aę  jeli wś  ni wyruszymy, wszystko zacznie do nas przeą -
mawia, wszystko zacznie by bardziej intensywne, gortsze, wszystko stanie si czym wicej: to wać ć ę ę ś ę ł-
nie odmienia ycie, nie dlatego, e dzieje si co spektakularnego: nie: pie , któr syszaem tysiceś ż ż ę ś śń ął ł ą 
razy, w pewnym momencie nabiera wagi, ciepa, intensywnoci, której nigdy wczeniej nie dostrzeł ś ś -
gem; tak samo gdy zobaczycie twarz przyjaciela, bdziecie razem je albo gra wł ę ść ć  pik. By dowiadłę ś -
czy obiecywanej przez Chrystusa nowoci nie potrzebujemy nic innego jak je, pi, przebywa rać ś ść ć ć -
zem, uczy si.ćę
Lewis pisze: „Dowiadczenie [dowiadczenie tego, e co odpowiada na moje pragnienie] ceniś ś ż ś ę 

przede wszystkim ze wzgldu na jego uczciwo. Mona nie wiem ile razy wybiera z drog, ale jeę ść ż ćłą ę -
li tylko ma si oczy otwarte, nie mona uj zbyt daleko, nie dostrzegszy znaków ostrzegawczych.ś ę ż ść ł  
Czowiek moe oszukiwa samego siebie [latami] ale dowiadczenie na pewno go nie okamie.ł ż ć ś ł  

60 L. Giussani, Il rischio educativo, dz. cyt, s. 64.
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Wszechwiat, jeli wś ś  niego porzdnie zastuka, zawsze dwiczy czysto ią ć ź ę  prawdziwie”61. Prawdziwe 
pytanie brzmi: czy chcemy i za kim, czy jestemy gotowi i za mistrzem, który zosta przed namiść ś ś ść ł  
postawiony. To, co proponuje nam ksidz Giussani jest dokadnie tym samym, oą ł  czym wiadczyś  
Ewangelia, pokazujc wi Jezusa zą ęź  uczniami: nigdy nie pozwala na inny rodzaj naladowania nił ś ż 
pójcie za zamysem Innego. Jezus lepiej ni wszyscy Jego uczniowie wiedzia, zś ł ż ł czego utworzone 
jest serce czowieka; to On je utworzy, utworzy je dla nieskoczonoci, wiedzia, e jeli nie dotrzeł ł ł ń ś łż ś  
do tego Innego, to nie zaponie. Mog wam zaproponowa wiele innych sposobów naladowania.ł ą ć ś  
Jeli zadowolicie si czym mniejszym ni to, oś ę ś ż  czym powiedziaem, to idcie, ale nigdy nie przeyjeł ź ż -
cie czego takiego, bo to nie my decydujemy, nie wy decydujecie, nie oni decyduj oś ą tym, co nam 
odpowiada: dowiadczenie jest uczciwe; nie chodzi oś  róne opinie, nie chodzi oż  róne ugrupowaniaż  
ani o róne interpretacje, jak wielu ludziom si wydaje, nic zż ę  tych rzeczy: chodzi o to, co moe namż  
odpowiedzie. Musicie sami zadecydowa, czy chcecie wzrasta, tak, by pój za tym, co moe wamć ć ć ść ż  
odpowiedzie, czy chcecie posucha tej czy tamtej zć ł ć  kr cych opinii. Nadszed czas osoby iążą ł  kadyż  
z was ma wykrywacz pozwalajcy stwierdzi, czy to, co si wam proponuje, jest prawdziwe czy nie:ą ć ę  
dowiadczenie odpowiednioci.ś ś
Tylko naladujc moemy w czy si wś ą ż łą ćę  zadanie, które postawi przed nami Papie przed najblił ż ż-

szymi wiatowymi Dniami Modziey: „Drodzy przyjaciele, nie zapominajcie nigdy, e pierwszymŚ ł ż ż  
aktem mioci, jaki moecie uczyni dla bliniego, jest dzielenie si ródem naszej nadziei: ten, ktołś ż ć ź ęź ł  
nie daje Boga, daje zbyt mao!”ł 62. Moemy ofiarowa naszym przyjacioom na uczelni, naszym koleż ć ł -
gom, ask, która si nam wydarzya: ał ę ę ł  wydarzya si nam dla wiata, dla misji, bymy mogli si dzieł ę ś ś ę -
li ze wszystkimi tym, co zostao nam dane. Syszelimy to wć ł ł ś  listach, które czytaem: dziki temu, eł ę ż 
kto powiedzia „tak”, tyle osób, gdy znalazy si na uczelni, mogo znale ywy fakt, który wzbuś ł ł ę ł źćż -
dzi wł nich nadziej. Cokolwiek innego to byoby za mao. Musimy przyprowadzi ludzi na spotkaę ł ł ć -
nie z ywym Bogiem: „Bdcie sercem iż ąź  ramionami Jezusa! [mówi Papie] Idcie wiadczy oż ź ś ć Jego 
mioci, bdcie nowymi misjonarzami, kierujcymi si mioci iłś ąź ą ę łśą otwartoci!”śą63. Bdcie sercemąź  
i ramionami Jezusa. Ale bymy mogli ś „dawa naszym braciom ludziom fakt ycia [pisaem wć ż ł  licieś  
po Synodzie], musi w kadym zż  nas dojrze taka samowiadomo  naszej pocztkowej zalenoci,ć ś ść ą ż ś  
bymy mogli odradza si wś ć ę  kadym mroku; konieczne jest, bymy byli tak bardzo porwani przezż ś  
wydarzenie Chrystusa, by pami oęć Nim zapanowaa wł  naszych dniach, poniewa nigdy nie jestemż  
tak bardzo sob samym jak wtedy, gdy Ty, Chryste, wydarzasz si ią ę wdzierasz si wę  moje ycie zeż  
swoj obecnocią śą”64. Nasza przyjacióka mówi: „Nasze CLU nie jest bardzo liczne [mieszka wł  maymł  
miasteczku], ale zauwayam, e kiedy mówisz ożł ż  tym, e «nadszed czas osoby», to ruch naprawdż ł ę 
naley do kadego osobicie. Spróbuj wyjani, oż ż ś ę ść  co mi chodzi. W licie do Bractwa piszesz: «Naszś  
wkad moe wpasowa si wł ż ć ę  dynamik rozpoczt przez samego Boga poprzez Jego Ducha». Naę ęą -
prawd tak jest, tak si dzieje. Opowiem oę ę  dwóch maych zdarzeniach. Wł  czasie Szkoy Wspólnotył  
do sali wchodzi chopak ił  mówi: «Czy to jest CL?» i jedna dziewczyna [byo nas malutko] odpowiał -
da: «Tak, to jest wanie CL». On na to: «Mog zosta złś ę ć wami?» [Fakt ycia nie jest kwesti rozmiaż ą -
rów, ale odmiennoci]. Miaam pewno , e nie musz przejmowa si niczym poza pójciem zaś ł śćż ę ć ę ś  
Tym, który przygarnia moje ycie pozwalajc mi wż ą  kadej chwili wróci do pocztku. Kto powicaż ć ą ś ę 
tyle uwagi mojemu yciu iż  w swojej mioci cigle na nowo otwiera mnie na t tajemnicz, rodzcłś ą ę ą ąą 
mnie wi? Tylko ten, kto idzie za Nim, poniewa wanie to zmienia histori”. „Zmieni historięź ż łś ę ć ę 
[pisze kto inny] moe nie tyle to, co kto potrafi zrobi, co jakie «ja», które zaczyna si przemieś ż ś ć ś ę -
nia. Czsto wraca mi wć ę  pamici odpowied udzielona przez Jezusa na pytanie: co mamy robi, ebyę ź ćż  
peni dziea Boe? Jezus odpowiada: «Na tym wanie polega dzieo Boe, abycie uwierzyli włć ł ż łś ł ż ś  Tego, 
którego On posa»”.łł

61 C.S. Lewis, Zaskoczony radoci. Moje wczesne lataśą , t. M. Sobolewska, Palabra, Warszawa 1999, s. 176–177.ł
62 Benedykt XVI, Ordzie na XXVIII wiatowy Dzie Modziey 2013ę Ś ń ł ż , za: www.rio13.pl.
63 Tameż.
64 J. Carrón, List do Bractwa Ruchu Komunia i Wyzwolenie, 1 listopada 2012.
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Nasz pomoc dla wiata ią ą ś  naszych braci jest wiara, rozpoznanie Chrystusa, który porywa nas 
i dlatego moe sprawi, e Jego obecno  bdzie janie na naszych twarzach. Wanie oż ćż śćę ś ć łś  tym mówi 
nam Papie, iż na tym skoczymy: „Tym s nowi ewangelizatorzy [nowi wiadkowie]: osobami, któreń ą ś  
dowiadczyy, e Bóg ich uzdrowi przez Jezusa Chrystusa. Aś łż ł  ich wspóln cech jest rado  serca”ą ą ść 65. 
Wydaje si, e to taki maleki znak, ale węż ń  tym mieci si wszystko: rado  serca wypisana na naś ę ść -
szych twarzach.

65 Benedykt XVI, Homilia w Mszy witej koczcej Synod Biskupówśę ń ą , 28 padziernika 2012.ź
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