Życie ponagla!
Wakacyjna propozycja dla maturzystów oraz tegorocznych absolwentów uczelni

Rok 2020 jest rokiem niespodziewanych wydarzeń. Covid-19 zaburzył zwyczajny rytm
naszego wspólnego życia. Widzieliśmy, w jaki sposób to wydarzenie dotyczyło w minionych
miesiącach tych gestów naszego towarzystwa, które mieliśmy w zwyczaju podejmować. Ale
na tym nie koniec. Obecnie, mimo że wyszliśmy z lockdownu, powrót do normalnego biegu
spraw nie pozwala nam przeżywać tradycyjnych wakacyjnych gestów (wspólnych wakacji,
Mettingu itd.). A z powodu zaleceń sanitarnych nie będzie możliwe zorganizowanie
pielgrzymki do Częstochowy, gestu tak drogiego maturzystom i świeżo upieczonym
absolwentom uczelni, o czym najlepiej świadczy fakt, że z czasem nie zgasło pragnienie
udziału w nim.
Ale życie się nie zatrzymuje. Co więcej, ponagla jeszcze bardziej! Brak możliwości
odbycia pielgrzymki do Częstochowy nie usunął nieredukowalnej potrzeby, która
znajdowała się u jej początków: podziękowania za przeżyte doświadczenie, przyjrzenia się
pytaniom dotyczącym własnego życia w tak decydującym przełomowym momencie jak
matura czy obrona pracy dyplomowej. Paradoksalnie pandemia z wielu osób wydobyła w
jeszcze bardziej ożywiony sposób pilną potrzebę, by nie zwracać się w innym kierunku.
W istocie, decyzje, które trzeba podjąć, nie dają wytchnienia. Od wyboru studiów oraz
najodpowiedniejszej uczelni, jeśli chodzi o maturzystów – łącznie z decyzją, czy zamieszkać
w mieszkaniu czy też nie – po poszukiwanie pracy w przypadku absolwentów uczeni, z
całym poczuciem zawrotu głowy, jaki wywołały w życiu każdego ekonomiczne
konsekwencje lockdownu.
Wszystkie te decyzje są związane z potrzebą uzyskania osobistej jasności co do
własnego powołania: po co jestem na świecie? Jak mogę stać się użyteczny?
W ostatnich miesiącach zapraszaliśmy się nawzajem do weryfikowania wielkiej
hipotezy pracy, którą zaoferował nam ksiądz Giussani, byśmy naprawdę byli ludźmi w tak
prowokującej okoliczności: „Zawsze intensywnie przeżywać rzeczywistość” (por. Zmysł
religijny, Wydawnictwo M, Kraków 2014, s. 184). Jaką weryfikację przeprowadziliśmy? Co
zasadniczego odkryliście, by stawić czoła nowemu etapowi drogi, który otwiera się przed
wami, to znaczy rozpoczęciu studiów albo wejściu w świat pracy? Były to pytania, które
mogliście pogłębić, wędrując do sanktuarium Matki Bożej. I są to sprawy, które mogą wam

towarzyszyć tego lata podczas stopniowego wychodzenia z lockdownu w zależności od kraju,
w tej teraźniejszości, która jest wam dana, byście ją przeżywali. Ten szczególny czas jest
cenną okazją do odkrycia na nowo waszej prawdziwej potrzeby oraz tego, kto jest dla was
towarzyszem na tej drodze.
A zatem jak możemy wykorzystać czas wakacji – w tym roku, w którym nie możemy
odbyć tej co zwykle pielgrzymki do Częstochowy – by stał się tak samo użyteczny dla
naszego życia? Jak nie utracić bogactwa życia oraz racji, zgromadzonego w tych miesiącach
izolacji oraz w latach szkoły czy studiów, właśnie w odniesieniu do pytania o powołanie,
które ponagla was od środka? „Życie jest powołaniem” – powiedział nam ksiądz Giussani,
to znaczy wezwaniem Tajemnicy. Pośród tych wszystkich głosów, które w tym kluczowym
momencie zakradają się do waszego serca, by pociągnąć was w jedną albo w drugą stronę,
zazwyczaj ze względu na kalkulację albo zysk, nie ma nic bardziej decydującego niż
usłyszenie jedynego w swoim rodzaju głosu ideału, jedynego w swoim rodzaju głosu Tego,
któremu leży na sercu całe wasze człowieczeństwo, ponieważ stworzył was do szczęścia.
Jako pomoc w wykorzystaniu wolnego czasu wakacji, by stawać po ludzku wobec
wyzwań, których nawet Covid-19 nie mógł usunąć, wydało nam się pożyteczną rzeczą
zaproponowanie wam pracy – osobistej albo wspólnej, w zależności od waszych możliwości
– nad kilkoma tekstami, które wykorzystalibyśmy podczas pielgrzymki do Częstochowy.
Teksty są następujące: Głos Ideału (Wydawnictwo i Drukarnia Św. Krzyża w Opolu,
Opole 2018) oraz notatki ze spotkania z uczniami klas maturalnych, które odbyło się w lutym
tego roku, zatytułowanego „Po co ja jestem na świecie?” (publikacja online, strona CL).
Pod koniec wakacji, we wtorek 1 września o godzinie 20.30, zorganizujemy
assembleę „na odległość”, by dać sobie świadectwo o pracy podjętej przez każdego.
Wskazówki w sprawie udziału zostaną ogłoszone przez sekretariaty GS i CLU w ten co
zwykle sposób.
Ten, kto pragnąłby podzielić się swoim doświadczeniem, może to zrobić, pisząc na
adres: 1settembre@comunioneliberazione.org
Udanych wakacji i dobrej drogi!
Julián Carrón
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