Notatki ze Szko y wspólnoty
z ks. Juliànem Carrónem
Mediolan, 29 lutego 2012 r.

Teksty b d ce przedmiotem pracy: Chrze cija stwo jako wyzwanie. U róde chrze cija skiego roszczenia, Pallottinum, Pozna 2002, s. 3–42.
– Nono sono sincera [Nie jestem szczera]
– Romaria
Chwa a Ojcu…
Uderzaj ce jest to, e ju w pierwszych liniach
Cz sto za s owami, którymi si pos ugujemy, ju
„Wprowadzenia” daje si zawa y zdecydowane pojawia si ta zasadnicza kwestia: nie zdaj c sobie
zatroskanie ks. Giussaniego, którego – je li chce- z tego sprawy – jak powiedzia e na pocz tku –
my za nim pod a i zrozumie go – nie wolno redukujemy natur chrze cija stwa do pewnego
nam przeskoczy . St d te uznaj ten krótki para- typu przemiany, do jakiej efektywno ci. Dlaczego
graf za decyduj cy: nie b dziemy w stanie w pe - tak si dzieje? To jest bardzo zasadnicza sprawa,
ni zda sobie sprawy z tego, co znaczy Jezus której musimy stawi czo a, poniewa wiedz c
Chrystus, je li ka dy z nas nie b dzie mia takiej wiele o chrze cija stwie, w wi kszo ci przypadczu ej i pe nej pasji wiadomo ci samego siebie. ków, gdy o nim mówimy, redukujemy je; redukuOtó , w czym nam pomóg ten nacisk ks. Giussa- jemy chrze cija stwo do etyki, do wyobra enia
niego w pracy wykonanej przez nas nad tym przemiany, do pewnej stabilno ci (obowi zku bydwoma rozdzia ami, których tematem jest to, kim cia zgodnym z pewnym wzorcem), do sentymentu
ja jestem?
b d sukcesu, w sensie powodzenia. Dlatego udeWraz z up ywem czasu ogarnia mnie niepokój rza mnie, e ks. Giussani we „Wprowadzeniu” do
o to, czy b d w stanie si zmieni , czy stan si do- ksi ki, zaraz na pocz tku mówi: „Aby jednak nie
ros y oraz czy up ywaj cy czas nie spowoduje, e rozpatrywa chrze cija stwa w sposób niepe ny,
zaczn si cofa , a to znaczy, czy stanie si u ytecz- uproszczony [i to jest sedno sprawy!] potrzebne
ny dla mojego ycia, czyli czy pozwoli mi osi gn
jest zrozumienie i rzetelno , z jakimi cz owiek
coraz wy szy poziom sprawno ci (efektywno ci). postrzega zmys religijny” (s. 9).
I uderzy o mnie to, co powiedzia e 25 stycznia –
Je li my redukujemy zmys religijny, czyli natustaj c si dla mnie darem, ask – i : „Ka dy z nas r naszego ja, nieuchronnie redukujemy tak e
zosta pochwycony przez Chrystusa. Im mocniej chrze cija stwo. Podam przyk ad, którym pos ugikto zosta przez Niego pochwycony, tym bardziej wali my si ju wiele razy: oczywiste jest, e to
dok ada si w biegu,, by Go jeszcze bardziej pochwy- samo przytrafia o si tak e uczniom, którzy rówci [I to jest po prostu to, co mnie uderza]. Naszym nie pragn li przemiany, oni tak e pragn li sukceostatecznym celem nie jest ju nawet przemiana, su, a kiedy go osi gn li, pe ni entuzjazmu, my leli
czyli nasza miara owego «stokro wi cej», ale Jego sobie: widzisz, tym jest chrze cija stwo! A Jezus,
obecno , relacja z Nim, jak w ka dej naprawd
w jaki sposób koryguje uczniów? Sk d bierze si
ludzkiej mi osnej relacji: nic nie zaspokaja, z wyj t- owa zmiana punktu widzenia [pewne przesuni kiem obecno ci ukochanej osoby. To powoduje, e cie]? Bierze si ona ze spojrzenia, jakim On ich
na wiecie pojawia si posta cz owieka, który nie ogarnia , ze spojrzenia, jakim obejmuje ich zmys
daje si zredukowa , a który nie zadowala si ja- religijny, dramat ich „ja”, nie pomniejszaj c go:
kim «po rednim» celem” [„ lady, s. XII]. To nape - „Popatrzcie przyjaciele, je li wy cieszycie si
ni o mnie g bokim pokojem, poniewa to ja jestem z tych rzeczy, to one nie pomog wam jutro rano
tym cz owiekiem, i pragn by kim nieredukowal- stan na nogi”. Uwaga: to nie jest tak, e ucznionym oraz pragn trwa w tym zakochaniu w ten wie nie mieli Go przed sob , i nie tylko w tym
sposób, poniewa wydaje mi si , e obiektywnie, ja rzecz, by mie Go przed sob , oni mieli Go przed
nie mog post powa poni ej wymaga Jezusa.
sob ciele nie – a my niejednokrotnie narzekamy,
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e Go nie mamy! – On by obecny, lecz to nie wy starcza o, by uchwyci odmienno , by uchwyci
Jego prawdziw natur . Potwierdzeniem tego jest
to, i aposto owie odczuwali wi ksze zadowolenie
z osi gni tego sukcesu ni z tego, e mieli Go
przed sob . Dlatego Jezus musia zmieni ich
punkt widzenia, musia wprowadzi w nich tajemnic , musia uczyni ich wiadomymi, wnosz c w nich ow delikatn i pe n pasji wiadomo ich samych, bez której nie byliby w stanie
poj , e prawdziwa rado , prawdziwa odpowied tkwi w relacji z Nim, w fakcie, i zostali
wybrani. Czy widzicie, jak nieznacz ca jest obiekcja, jak cz sto stawiamy, i nie jeste my takimi
„szcz liwcami”, jak uczniowie? Nie na tym polega problem, oni bowiem mieli wszystko to, na co
my narzekamy, e nie mamy, a przecie nie wystarczy o im, by w sposób automatyczny uchwyci kim jest Chrystus i aby znale podstaw
prawdziwej rado ci, jak jest relacja z Nim. Brakowa o im takiej wiadomo ci siebie, jak uchwyci w nich Jezus, owego spojrzenia, z jakim Jezus
na nich patrzy . Ale uwaga: to nie jest tak, e Je zus „tworzy” to, kim oni s , nie, Jezus po prostu
nie godzi si na zredukowanie ich do tego, do czego oni sami si redukowali; On po prostu patrzy
na nich zgodnie z prawd o nich. Je li to nie stanie
si do wiadczeniem w nas – powiada ks. Giussani
– nieuchronnie zredukujemy chrze cija stwo; moemy mówi o chrze cija stwie jako wydarzeniu,
mo emy rozmawia o wszystkim, u ywaj c
wszelkich naj wi tszych s ów, lecz zaledwie otworzymy usta, wszystko zostanie zredukowane. Nie
wystarcza bowiem wypowiadanie pewnych s ów,
by zmieni koncepcj siebie, potrzebne jest dowiadczenie, spojrzenie na siebie samych, które
jest decyduj ce. Dlatego te dwa pierwsze rozdzia y s tak zasadnicze. Stawiam pytanie: kto z nas
pracuj c w ostatnich tygodniach nad tekstem
Szko y wspólnoty, wyczyta co , co spowodowa o
zmian w sposobie pojmowania siebie samego?
Tym bowiem jest Szko a wspólnoty. Kto spo ród
nas obecnych mo e podzieli si czym , w czym
zobaczy , dotkn namacalnie innego pojmowania
siebie? Je li nie, to zredukujemy Chrystusa.
W kwestii owej zmiany punktu widzenia chciaabym opowiedzie ci o tym, jak pewien fakt, który wydarzy si mi dzy wczorajszym i dzisiejszym dniem, jest weryfikacj tego. Poczynaj c od
25 stycznia, a tak e pracuj c nad tymi pierwszy -

mi rozdzia ami, stara am si bardzo rzetelnie
podchodzi do tego, co powiedzia e , a mianowicie, e weryfikacj przej cia od zmys u religijnego
do wiary jest odmienione ludzkie „ja”, staj ce wobec rzeczywisto ci. Moja serdeczna przyjació ka,
w oparciu o ca y szereg szczegó ów dotycz cych
mnie, mojego sposobu pracy i tego, jak podchodziam do rzeczywisto ci, pomog a mi zrozumie , e
mój sposób wykonywania pracy nacechowany by
analiz , dok adnie tak sam , jak u wszystkich
innych, a zatem mój wk ad w ycie wiata by
równy zeru. I oto pierwszy sprawdzian tego: Jestem lekarzem kardiologiem, pracuj od niedawna, borykaj c si czy to z brakiem do wiadczenia,
czy z l kiem przed b dem czy z innymi jeszcze
rzeczami. Oto co mi si wydarzy o: rozpoczynam
dy ur i otrzymuj wezwanie, by skonsultowa
przypadek pewnej kobiety, o którym ju wcze niej
s ysza am od mojego kolegi. Wed ug mnie to wezwanie by o zbyteczne, niepotrzebnie mnie wzywali; owa kobieta, bowiem, dzie wcze niej by a
konsultowana w centrum medycznym, có wi c
mog am doda jeszcze ja? Odbieraj c to wezwanie, powiedzia am co o tym my l kole ance,
która mnie w to wci gn a. I z tak postaw absolutnie zredukowan i zamkni t , jakby rzeczywisto by a miejscem wzbudzaj cym strach, posz am. Przeprowadzam konsultacj , zamykam
kart choroby i wracam do domu. Co jednak mi
nie pasowa o, co mi si po prostu nie zgadza o!
Czu am jak krzycz c pustk w rodku. Ty ci gle mówisz: „Sprawdzianem jest odmienione ja”;
spostrzeg am natomiast, e ja pracuj tak, jak
wszyscy: z moim zredukowanym „ja” zredukowaam ca e moje pragnienie, by by twórcz w pracy, zredukowa am relacj z ow pacjentk (istotnie, przyjrza am jej si bardzo pobie nie). Co mi
nie pasowa o [nie zgadza o si ].
A dlaczego co ci nie pasowa o? Czy dlatego, e
nie by a efektywna?
Otó , z klinicznego punktu widzenia nie mia am
w tpliwo ci, lecz nie by a to prawda o mnie, o której ty mi mówi e , nie by a to prawda o tej rzeczywisto ci. I uderzy o mnie, e wewn trz tej rzeczywisto ci zacz am sobie u wiadamia , i w a nie
na mnie popatrzono inaczej, i te s owa, które bez
przerwy bombardowa y moj g ow , na nowo
wskaza y mi drog . St d te nast pnego dnia wracam na oddzia , odnajduj osob , z któr rozmawia am przez telefon i mówi jej: „Nade wszystko
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pragn przeprosi za moje wczorajsze zachowanie”. Tu wywi za a si bardzo interesuj ca dyskusja, przede mn otworzy si wiat, tak, e na koniec powiedzia am: „Prosz pos ucha , ja nie wróci am tu z powodu jakiej w tpliwo ci klinicznej,
ale wróci am z dla mnie samej, z powodu troski
dotycz cej prawdy”. Nast pnie bior kart choroby i udaj si na rozmow z konsultantem tego
oddzia u, który ma wi ksze rozeznanie w tej sprawie ni ja. Omawiaj c ten przypadek chorobowy
pokaza mi pewne szczegó y kliniczne, nad którymi si g biej nie zatrzyma am. Po raz trzeci wi c
wracam na oddzia – moim rozpoznawalnym rysem jest raczej zarozumia o , i zapewne nie powróci abym tam z powodu jakiej idei czy pomys u – ponownie odszukuj ow kole ank i mówi
jej: „Prosz mi wybaczy , wczoraj prawie pani
zwymy la am a dzisiaj jestem tutaj…”. Odpowiedzia a mi: „Nic nie szkodzi, ci gle si czego
uczymy. Dzi kuj jednak, e pani wróci a”. A ja
pomy la am sobie: dzi ki temu innemu podej ciu,
które pozwoli o mi osi gn pe niejszy ogl d rze czywisto ci, wkracza sam Chrystus, by uczy
mnie jak pracowa ! Ze swym analitycznym podej ciem nie potrafi am tego ukaza , a relacja tak
bardzo zredukowana powodowa a we mnie ow
pustk . Dzisiaj, kiedy wróci am do domu powiedzia am sobie: to jest inne ycie, inna mo liwo .
Dzi ki temu mog am to zweryfikowa , ju z tego
nie zrezygnuj .
Dzi kuj . ycie mo e by inne!
Opowiem o tym, co widz , i naprawd przemienia co w moim yciu, a potem chcia bym jeszcze
zada pytanie. Tym, co naprawd pozwala mi stawa wobec samego siebie, wobec ca ego tego pytania, jakim jestem, wobec rzeczywisto ci jest relacja, która obejmuje ca e moje ycie, bardzo konkretna relacja z pewnymi osobami, które pokazuj
mi, e mog stawa wobec moich pyta , e nie
musz si ba tego, czym yj . Pytanie, które we
mnie pozostaje, a co tak e widzia em, jak bardzo
jest obecne po ród nas, brzmi: w jaki sposób taka
postawa mo e trwa , poniewa nawet kiedy pozostaj w relacji z tymi osobami potem jakby mnie
co blokowa o, jakbym mówi sobie: dobrze, teraz
wszystko u mnie jest w porz dku, znalaz em odpowied . Nie rozumiem zatem, co to znaczy, kiedy
ci gle si mówi, e odpowied pot guje pytanie.
W jakim sensie relacja z Chrystusem nieustannie
otwiera na o cie moje cz owiecze stwo, nieustan-

nie sprawiaj c, e moje pytanie pozostaje wci
otwarte? Do wiadczam bowiem tego, e w tzw.
normalnych sprawach ta dynamika wydaje si
by jasna (przejrzysty jest przyk ad zakochania,
który tak cz sto przytaczasz, poniewa wobec osoby ukochanej nie spodziewam si , e os abnie pytanie, ani e os abnie odpowied ), jednak w obliczu ostatecznych pyta jest tak, jakbym pojmowa
siebie w zupe nie inny sposób.
W czym widzisz ten inny sposób?
Czuj si jakby skr powany [jakby w potrzasku]. Jak to mo liwe? Spotka em odpowied , sk d
wi c nadal ten pojawiaj cy si wymóg? Spotka em
to, co jest odpowiedzi , co , co sprawia, e relacja
jest pe na, dlaczego wi c nadal api si na tym, i
jestem kim tak potrzebuj cym? Kiedy natomiast
mnie to nie t amsi? Wtedy, kiedy staj wobec kogo , kto na nowo otwiera na o cie moje ja. Jednak zaraz potem znów zaczynam to jakby redukowa , my l c: dobrze, teraz ju wszystko jest w porz dku.
A zatem? Tak, jak rozumiesz co si dzieje w dynamice zakochania, w taki sam sposób musisz patrze na to, co si dzieje, kiedy rozpoznajesz Chrystusa obecnego, czy w tym pojawia si ta sama
dynamika. W przeciwnym razie zaczynamy fantazjowa . Dynamika nie jest inna, zwyczajnie jest
stokro razy pot niejsza, poniewa o ile bardziej
wyj tkowa jest ta obecno , która ci poci ga…
Spróbuj wyobrazi sobie, jak wobec tej wyj tkowo ci Jezusa w uczniach dochodzi o do g osu owo
pytanie: kim e On jest? Czy ono z up ywem czasu
s ab o czy te , gdy widzieli to wszystko, co On
czyni , tym bardziej pot gowa o si ich zdumienie? Czy to jest jasne? My jednak mo emy to poj nie wskutek wyja nie (które ty ju , sk din d,
znasz), ale tylko dzi ki zdumieniu w obliczu tego,
co si dzieje. Mo esz to zrozumie nie g ówkuj c
nad tym, ale przygl daj c si temu, co si dzieje,
kiedy to si tobie wydarza, i b dziesz móg znale
odpowied . Zobaczysz bowiem, e dynamika nie
jest inna od tej, jak widzimy w uczniach. Ty jednak musisz udokumentowa to twoim do wiadczeniem, w ciele twojego do wiadczenia.
Niesamowit rzecz jest to, e ten fakt, wydarzy si teraz, w odniesieniu do mnie, poniewa ja
stworzy am sobie pewien schemat, który ty obecnie mi pozytywnie wywróci e , w takim sensie, e
po prostu odnalaz am si w tym, co mówi e
o aposto ach i o drodze, jak przebyli, a która ni-
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czym si nie ró ni od naszej drogi. Ojciec Niebieski zatem a dwa razy dokona pewnego przesuni cia, stawiaj c mnie wobec pytania, które zadae : gdzie jest prawdziwa satysfakcja? Mniej wi cej
rok temu znalaz am prac , która bardzo mi odpowiada a, zaspokaja a we mnie ów element, którego
– w moim przekonaniu – brakowa o mi dla mojego
powodzenia, s awetnego powodzenia.
Oto pierwsza sprawa: my ci gle mylimy „odpowiednio ” z „powodzeniem, sukcesem”, a to ju
jest redukcj wobec „ja”.
To prawda, równie dlatego, e w gruncie rzeczy
by o to pytanie dotycz ce moich mo liwo ci: uda
mi si , nie uda mi si . A zatem: jakie pi kne dowiadczenie, musz wr cz powiedzie – nadzwy czajne, prze ywamy tak e jakie przepi kne zdarzenie, i wszystko jest w porz dku. Jednak,
w pewnym momencie, w chwili maksymalnej satysfakcji pojawia si ów u amek sekundy, w którym kiedy mówi : i to jest wszystko? I w tym momencie najwy szej satysfakcji – musia am przey j w pe ni – powiedzia am: no nie, tym, co
mnie interesuje jest relacja z Chrystusem. I przysz o mi na my l to zdanie: „Ty jeste tym, którego
mi brakuje w tym wszystkim, co mi si podoba”,
jednak w gruncie rzeczy to zdanie rozumia am
czysto teoretycznie, bez mierzenia si z nim w dowiadczeniu. Tak by o do po owy listopada. Na
pocz tku grudnia:„ przewrót kopernika ski”, niespodziewanie ko cz si wszelkie mo liwo ci,
i mówi c krótko, ca e przedsi wzi cie zostaje zastopowane, a ja zostaj z kwitkiem odes ana do
domu. Pozostaje jednak relacja, relacja wielkiej
przyja ni, i najbole niejsze w tym wszystkim jest
to, e cho niewa ne, jak ona si zrodzi a, to prze cie zrodzi a si i nadal trwa. I tu nast pi o owo
drugie przesuni cie, poniewa w sytuacji wielkiej
trudno ci ekonomicznej (a przyznaj , e nigdy
wcze niej nie prze y am podobnego trudu) powiedzia am sobie: zmieni a si forma, ale nie zmieni o si pytanie. Pan ponownie mnie pyta w czym
tkwi moja konsystencja. W pi tek ponownie mam
si spotka z tamtym cz owiekiem, nie wiem, czy
zdo amy zacz od nowa, lecz jest co , czego nikt
mi nie odbierze, to prze yte do wiadczenie.
Czego jednak si z tego nauczy a ? Wyja nij mi
dok adniej, dzi ki czemu dostrzeg a to, na co my
usi ujemy znale odpowied : czym jest Chrystus.
Wielokrotnie bowiem nie tylko pope niamy b d
uto samiania tych dwóch ró nych rzeczy: powo-

dzenia i odpowiednio ci – lecz tak e mylimy
Chrystusa z jakim przychodz cym nam na my l
wyobra eniem. To za ostatecznie dok d nas prowadzi? Do tego, e nie dochodzimy do uchwycenia tego, czym naprawd jest Chrystus.
Otó to, je li brakuje cz owiecze stwa, owej tak
jasnej percepcji siebie, wówczas to w a nie zwyci a…
I to jest w a nie to, co mnie interesuje; nie obchodzi mnie to, e nie pope niamy b dów, poniewa je li ty przez pewien b d nauczy a si tego,
to jest to najlepsza rzecz, jaka si przytrafi a w twoim yciu! W przeciwnym razie, dlaczego mielibymy kroczy za Chrystusem, jaki to interes mia by
mie Chrystus wobec nas, jaka jest ró nica mi dzy
Chrystusem i ka d inn rzecz ?
Po prostu dzi ki prawdzie o mnie, dzi ki mojej
konsystencji.
Otó to, lecz ja potrafi poj odmienno Chrystusa, a zatem uchwyci to, czym jest Chrystus,
w pe ni zda sobie spraw , co oznacza Jezus Chrystus – powiada ks. Giussani – tylko wtedy, gdy
nie redukuj „ja”, gdy nie redukuj mojego „ja”.
Dlatego zobaczcie, co mówi dalej we Wprowadzeniu ks. Giussani, po tych s owach, które przywo aem na pocz tku: „Je li zatem moim celem jest odpowiednie ukazanie chrze cija stwa, u ytecznym
b dzie wydobycie pewnych decyduj cych aspektów zmys u religijnego”. Nie nawi zuje jednak do
zmys u religijnego w sensie jakiego ornamentu,
ale w a nie w celu zrozumienia, czym jest chrzecija stwo, poniewa – powiada – bez niego nie
rozumiemy chrze cija stwa i je redukujemy. To
za „zbiega si z wymiarem rozumnym [z pe ni
wymogu rozumu], z rozumem w jego ostatecznym i najg bszym aspekcie, […], [zbiega si
z owym] powszechnym i ca o ciowym impulsem,
jakim jest zmys religijny, [zbiega si ] z piln potrzeb pe nej realizacji i wyczerpuj cej pe ni”
(U róde chrze cija skiego roszczenia, s. 10–11).
Je li nie jeste my lojalni, je li brak nam owego
pe nego czu o ci spojrzenia na nas samych, wówczas redukujemy chrze cija stwo. Przepraszam,
ale czy to s rzeczy, które wymy li sobie ks. Giussani, albo s one opisem tego, czym jest ka dy
z nas? Je li to jest opis materii, z jakiej zostali my
utkani, to ka dy z nas winien stara si to uchwyci we wn trzu w asnego ja, to co „ukryte” […]
wewn trz ka dego dynamizmu, ka dego poruszenia ludzkiego ycia, które dzi ki temu okazuje si
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by planem rozwijanym przez ów powszechny
poryw [który nazywamy] zmys em religijnym”
(tam e s. 11).
Zobaczcie, e to wszystko o czym mówi ks. Giussani jest tak bardzo decyduj ce dla nas, i bez
tego nieuchronnie redukujemy chrze cija stwo,
nawet wtedy, gdy pos ugujemy si wszystkimi
chrze cija skimi terminami. Dlatego prosz was,
by cie nie przeskakiwali poszczególnych kroków,
by cie nie przewracali po piesznie kolejnych
stron, mówi c: „ja ju to wiem, poniewa zmys em religijnym zajmowali my si w ubieg ym
roku”; tak naprawd wcale tego nie znamy! Co
wi cej, jest to sprawa, któr – o miel si powie dzie – najmniej znamy, a wida to po sposobie,
w jaki rozmawiamy o ró nych sprawach. Istotnie,
co powinno by dla nas bardziej obecne, bardziej
wiadome i bli sze? Zmys religijny, jakim jestemy. Lecz to, jak wielokrotnie widzimy, jest ostatni my l , jaka nam przychodzi do g owy, i przez
co cz sto denerwujemy si na nas samych, denerwujemy si na rzeczywisto , poszukujemy ró nych rzeczy, które jednak po znalezieniu, niczemu
nie s u . Ks. Giussani powiada: „Ta odwieczna
sytuacja dysproporcji i nieosi galno ci [fakt, i ja
nie potrafi jej osi gn ] sprzyja pojawieniu si
w ludzkiej wiadomo ci poj cia tajemnicy” (tam e
s. 13). Je li tajemnica nie wzrasta nieustannie w naszej samo wiadomo ci ludzkiej, nieuchronnie odnosimy si do wydarzenia chrze cija skiego w zredukowany sposób i bierzemy je za co innego (jak
si to zdarza o tak e aposto om). Dlaczego? Dlatego, e w gruncie rzeczy nie poj li my do ko ca, co
naprawd oznacza Jezus Chrystus. To za nie jest
problem jakiej efektywno ci, czy kwestia zwi zana z tym, aby by doskonalszymi lub aby pope nia mniej b dów. Jest to natomiast sprawa po prawnego pojmowania rzeczywisto ci, uchwycenia w prawdziwy i pe ny sposób tego, co znaczy
Chrystus. Je li my pomijamy ten aspekt s dz c, e
ju jest dla nas jasny, przeczytamy do ko ca t
ksi k i nadal b dziemy redukowa Chrystusa,
nieuchronnie gubi c to, co najlepsze. Zapewniam
was: zgubimy to, co najlepsze! Tylko wtedy, gdy
zdajemy sobie spraw z tego, kim jeste my,
u wiadamiamy sobie jak wielk ask stanowi Jezus Chrystus.
Prezentuj c ksi k , cytujesz s owa ks. Giussaniego: „Chrze cija stwo wydarza si w komunii,
ale rozgrywa si ca kowicie w wolno ci osoby”.

Prosz ci , aby pog bi od strony metodologicznej
t w a nie spraw . W odniesieniu do towarzystwa,
bowiem, mówisz tak: „Nasze wzajemne wsparcie
nie mo e przyj innej logiki [kszta tu], jak tylko
kszta t wiadectwa. […] Na chrze cija skie roszczenie mog odpowiedzie Panu tylko ja”.
Nie tak dawno w ró nych rodowiskach zwi zanych z ruchem dane mi by o prze y pewne okoliczno ci, które okaza y si by wielk okazj do
zweryfikowania mojej wiary. W tych kontekstach
zosta am zmuszona do porównywania ywego dowiadczenia odradzania si mojego ja, powiedziaabym niemal e rewolucji, przede wszystkim dzi ki pracy, do której nas zach casz, z pewnym typem postawy, któr o mieli abym si nazwa jako
rezygnacja z w asnego serca, a zatem i rezygnacja
z Chrystusa. Te do wiadczenia nasili y we mnie
pewien niepokój, co wi cej, w pewnym sensie pomog y mi je odkry jako bogactwo – jestem bardzo
przywi zana do w. Paw a, mówi cego: Rzeczywisto ci bowiem jest Chrystus, wszystko s u y dobru tych, którzy kochaj Boga, za mier jest zyskiem” –, jednak ja zawsze rozumia am rzeczywisto jako co , co jest poza mn . To do wiadczenie
jest dla mnie jak wielk podarowan mi okazj ,
by odkry , w jaki sposób Chrystus zaskakuje mnie
poprzez mój niepokój i w jaki sposób ów niepokój
staje si bogactwem. To za jest troch tym,
o czym mówi e wcze niej, w a nie dlatego, e staje si narz dziem pomagaj cym wydoby mi si
z wi zów pewnych dynamik. Zatem te do wiadczenia wzmog y jeszcze bardziej we mnie niepokój, przynaglaj c do odnowienia postawy ebrania i do uznania za towarzyszy drogi – i to jest ów
krok – grzeszników z ewangelicznej opowie ci.
Przytaczam to jako postaw , poniewa ca kiem
niedawno us ysza am podczas Mszy w. ten fragment Ewangelii i odnios am wra enie, e on pasowa do mnie. „Celnik natomiast sta z daleka i nie
mia nawet oczu wznie ku niebu, lecz bi si
w piersi i mówi : Bo e, miej lito dla mnie,
grzesznika. Powiadam wam: ten odszed do domu
usprawiedliwiony, nie tamten. Ka dy bowiem, kto
si wywy sza b dzie poni ony, a kto si uni a b dzie wywy szony”. W tej dynamice, któr opisuj ,
bardzo mnie uderzy a homilia Ojca wi tego
z uroczysto ci Objawienia Pa skiego, której fragment chc zacytowa : „Niespokojne serce […] jest
tym sercem, które ostatecznie nie zadowoli si niczym, co jest mniejsze od Boga, i w taki w a nie
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sposób staje si sercem, które kocha. Nasze serce
jest niespokojne wobec Boga i pozostaje takim,
chocia dzisiaj, dzi ki bardzo skutecznym «narkotykom» próbuje si cz owieka od tego niepokoju
uwolni ”. Wracam do punktu wyj cia, otó w dowiadczeniu, do którego si odwo uj , zobaczy am,
jak towarzystwo – zamiast by miejscem wiadectwa, niesie ryzyko stania si jednym z tych „narkotyków”, o których mówi Papie . Chodzi o przewrót w metodzie, która zamiast wspiera pe n
wiadomo siebie i swego bytu uczynionych dla
Tajemnicy, dla niesko czono ci – „brakiem czego
jest ten brak?” – d y raczej do sp ycenia pragnienia i b agania, sprzyjaj c s ynnej postawie tapisroulant (równi pochy ej). Przeciwnie, wierno
temu, co Newman nazywa „sumieniem”, a co
ks. Giussani definiuje jako „serce”, za Benedykt
XVI dookre la jako „serce niespokojne”, jest interpretowane jako indywidualizm albo autonomia,
b d jeszcze gorzej, jako brak d enia do pos usze stwa. A zatem jest tak, jakby w pewnych kontekstach – oto percepcja, jak odnios am – „ja” nie
powinno ju istnie . A zatem moje pytanie: jak
ono ujawnia si ? Niekiedy bowiem odnosz wraenie, e osoba powinna dokonywa wyboru po mi dzy towarzystwem a w asnym sercem.
To jest alternatywa do odrzucenia. To jednak,
do czego nas przywo ujesz, jest bardzo istotne, poniewa ka dy jest wezwany po imieniu (w przeciwnym razie nale a oby przekre li Ewangeli ):
Jan, Maryja, Zacheusz, Mateusz… Ka dy jest wezwany po imieniu, ka dy jest wezwany, by osobi cie odpowiada , poniewa – jak mówili my – nie
ma nic bardziej osobistego ni taka odpowied .
Zdarza si , e niekiedy redukujemy sposób naszego bycia razem, lecz to nie b dzie nigdy pe ne towarzystwo ruchu; mo emy zredukowa pewne
sposoby prze ywania towarzystwa, lecz nie towarzystwa samego w sobie. Towarzystwo bowiem,
dopóki Pan daje nam ask ycia nim zgodnie
z danym nam charyzmatem, b dzie zawsze pomoc w prze ywaniu rzeczywisto ci. Potem, na ró ne
sposoby, mo emy u ywa go – mówi c za Papieem – jako „narkotyku”. Jasne? – st d te , dzi ki
temu, co nam si przytrafi o, mo emy do wiadcza lepszego ycia ni prawie wszyscy ludzie,
których znamy, lecz to – podobnie, jak u uczniów
Chrystusa – zamiast wzmaga coraz bardziej nat enie (napi cie), mo e powodowa , e czujemy
si coraz bardziej zadowoleni; zamiast wprowa-

dza napi cie, wprowadza spokój, który je sp yca.
Powiem prosto i wyra nie: takie towarzystwo nie
b dzie nigdy towarzystwem chrze cija skim, b dzie natomiast jak ci gle czyhaj c deformacj
towarzystwa chrze cija skiego. St d te nie mo emy ulega owej alternatywie towarzystwo-ja, poniewa w drówk podejmujemy wspólnie; tak e
tylko czytaj c ks. Giussaniego odnajdujemy wewn trz naszego towarzystwa wszystko to, czego
nam potrzeba do odczuwania owego napi cia,
owego przywo ywania do prawdy (nawet gdybymy wszyscy byli jako zredukowani). Wystarczy
jednak jedna chwila, aby dzi ki sposobowi, w jaki
jeste my razem albo dzi ki temu, co sobie mówimy, kiedy jeste my razem, aby na nowo wzbudzi
napi cie naszego „ja”. A kiedy które z naszych
rodowisk usi uje zredukowa t dynamik , to
trzeba mu rzuci wyzwanie, poniewa bez takiego
miejsca, jakim jest Ko ció , bez takiego miejsca,
jakim jest ruch, w którym wci na nowo jestemy budzeni, nieuchronnie ulegamy ca kowitemu
sp yceniu. Dlatego towarzystwo jest tak bardzo
istotne dla „ja”, ale towarzystwo jest uczynione
z wielu ywych „ja”, i to jest w a nie to, ku czemu
winni my zmierza i o co musimy b aga . Oto bowiem sposób, w jaki naprawd b dziemy dla siebie towarzyszami drogi: kiedy wiadczymy sobie
wzajemnie czym jest ycie.
To wszystko, czemu dzisiaj stawili my czo a,
jest fundamentalne do wzajemnego dawania sobie wiadectwa poprzez sposób, w jaki trwamy
w rzeczywisto ci i j prze ywamy. Dlatego pragniemy na nowo rzuci to wyzwanie ka demu
z nas. Rozdzia y te, nad którymi pracujemy, s
zasadnicze, poniewa bez nich nieuchronnie b dziemy redukowa Chrystusa, i nie b dziemy
w stanie w pe ni zda sobie sprawy co oznacza
dla nas Jezus Chrystus. Kto napisa do mnie: „to
mo e si wydarzy jedynie z Chrystusem obecnym”. I to jest prawda, poniewa my Nim ju yjemy poprzez wiar . Jednak e powiedzenie
„Chrystus obecny” nie mo e sta si alibi, poniewa tak e dzi ki wierze musz si nieustannie
wychowywa do takiego spojrzenia, do takiej
uwa nej, czu ej i pe nej pasji wzgl dem siebie
wiadomo ci. Faktycznie, kiedy w ubieg ym roku
powtarzali my sobie wielokrotnie, e Chrystus
przyszed , aby wychowywa w nas zmys religijny, rozumieli my przez to w a nie powiedzenie,
e On przyszed wychowywa nas do takiego poj-
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mowania „ja”. Dlatego wzrasta w rozumieniu
Tajemnicy jest decyduj ce, by móc naprawd
uchwyci kim jest Jezus Chrystus.
Do nast pnego spotkania czytamy trzeci i czwarty rozdzia U róde chrze cija skiego roszczenia.
Chcia bym podkre li dwie rzeczy odno nie do
pracy nad tymi rozdzia ami. Pierwsz z nich jest
pytanie Dostojewskiego, jakie znajduje si w trzecim rozdziale: „Czy cz owiek wiat y, wspó czesny
Europejczyk, mo e wierzy , naprawd uwierzy
w bóstwo Syna Bo ego, Jezusa Chrystusa?”. To
jest to pytanie, które wino by ci gle obecne
w pracy nad tymi rozdzia ami: co mo e uczyni
rozumnym odpowiadania na to pytanie. St d decyduj cym krokiem jest to, co przeczytamy na temat przewrotu w metodzie. Dlatego stawiam wam
nast puj ce pytania: co pozwala mi uchwyci ow
zmian metody w moim yciu? Co pozwala mi
poj czy jestem nadal na poziomie zmys u religijnego lub ju jestem na poziomie wiary? Dlaczego
ów tak decyduj cy pierwszy paragraf trzeciego
rozdzia u tak atwo przychodzi nam powtarza ,
ale w praktyce yciowej nadal bardzo cz sto pos ugujemy si metod zmys u religijnego, chocia
u ywamy chrze cija skiej terminologii? Dzi ki
czemu odkrywam, e dokona a si we mnie ów
przewrót w metodzie, staj c si do wiadczeniem,
w taki sposób, by to nie uleg o redukcji jedynie do
poziomu wyja nienia intelektualnego, nie wiedz c
o co chodzi, gdy mówimy o do wiadczeniu? Poniewa je li tego nie zrozumiemy, to b dzie trudno – powiem wi cej – b dzie niemo liwo ci zdanie sobie w pe ni spraw , co znaczy Jezus Chrystus, nawet je li wydaje si nam i to wiemy,
poniewa pos ugujemy si pewnymi chrze cija skimi wyrazami. Dlatego sugeruj wam t metod , aby pomóc nam w pracy.
Nast pna Szko a wspólnoty odb dzie si 28 marca o godz. 21.30. Podejmiemy prac nad trzecim
i czwartym rozdzia em U róde chrze cija skiego
roszczenia.
Odno nie do Szko y wspólnoty zach cam was do
ponownego przeczytania na stronie ruchu CL
(w dziale dotycz cym Szko y wspólnoty) syntez
z niektórych spotka odpowiedzialnych z ks. Giussanim, gdzie pokazuje on czym jest Szko a wspólnoty i obja nia jej metod . To jest pomoc, aby on
sam by bardziej wiadomie obecny.
Plakat wielkanocny.

W tym historycznym momencie, w którym Papie
zaanonsowa og oszenie Roku Wiary
i w którym my, pracujemy na Szkole wspólnoty,
podejmuj c temat wiary w Chrystusa, jak nam
powiedzia ks. Giussani, oczami aposto ów, by
przemierzy drog , któr oni przeszli: od zderzenia si z Jego cz owiecze stwem po pytanie o Jego
bosko – ponowne zaproponowanie tekstu z plakatu z 1988 roku, po czonego z obrazem Chrystusa (autorstwa Masaccio), który wyra a ow atrakcyjno i moc Jego bosko ci teraz – wydaje si by
dla nas, jak i dla wszystkich najbardziej wspó brzmi cym os dem aktualnej sytuacji, w jakiej przychodzi nam y .
U ywajmy go zatem w naszych rodowiskach.
Jest to okazja, by dzieli si z wszystkimi tym os dem o naszej historii i historii wszystkich ludzi.
Przeczytam jego tre : „Smutnym tonem zwróci
si do nich imperator: «Dziwni ludzie… powiedzcie mi wi c sami – wy, chrze cijanie, porzuceni
przez wi kszo swoich braci i przywódców, pot pieni odczuciu ludu: co jest dla was najdro sze
w chrze cija stwie?» W tym momencie podniós
si , niczym bia a wieca, starzec Jan i odrzek agodnie: «Mi o ciwy Panie! Najdro szy jest dla nas
w chrze cija stwie sam Chrystus – On sam
i wszystko, co od Niego, wiemy bowiem, e
w Nim zamieszkuje ciele nie ca a pe nia Bóstwa»”. Wydaje mi si , e z tego, co zobaczyli my
dzisiejszego wieczoru, zaczynamy rozumie , i
wcale nie jest tak oczywiste to, co jest dla nas najdro sze. Wielokrotnie ze zdumieniem apiemy si
na tym, i tym, co jest dla nas najdro sze wcale
nie jest sam Chrystus, ale ró ne rzeczy, które s
konsekwencj , nie za Jego obecno , ani Jego
osoba. Plakat, zatem, staje si os dem, przywo aniem dla odnowienia pami ci o tym, czym jest
chrze cija stwo. Maj c go przed oczyma przez
ca y rok, yczmy sobie, aby wzrasta o w nas ci gle
pragnienie Chrystusa – jak to powiedzieli my sobie podczas prezentacji ksi ki szko y wspólnoty.
To jednak wi e si z tym, o czym mówili my dzisiaj: mo emy nie pragn niczego innego oprócz
Chrystusa, je li zrozumiemy, czego naprawd
nam potrzeba; je li jednak ta potrzeba ulegnie redukcji b dziemy czynili mniej i zadowolimy si
czym , co jest mniejszym od Niego.
Ksi k miesi ca marca jest Mistrz i Ma gorzata Bu hakowa.
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Zaproponowali my t powie , poniewa w od- tycz ce tej powie ci. Mog one pomóc w lekturze
niesieniu do szko y wspólnoty, któr robimy, oraz w ukazaniu znaczenia fantastycznych pomymo e nam ona pomóc w refleksji nad historyczno- s ów.
ci Jezusa, który pozwala si spotka poprzez ró ne fakty i ich nast pstwa.
Przyjd Duchu wi ty. Przyjd przez Maryj .
W lutowym numerze w oskich Tracce oraz na
stronie ruchu znajdziecie prezentacj i artyku do-
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