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Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Kongresu przybyłych na za-

proszenie Papieskiej Rady ds. Świeckich. Dziękuję Kardynałowi za jego słowa, jak 

również arcybiskupowi Clemensowi. Sednem waszych rozważań podczas tych dni są 

dwa elementy, które stanowią istotę życia chrześcijańskiego: nawrócenie i misja. 

Elementy te są nierozłączne. Istotnie bez prawdziwego nawrócenia serca i umysłu nie 

można głosić Ewangelii; jednocześnie, jeżeli nie jesteśmy otwarci na misję nawróce-

nie nie jest możliwe i następuje wyjałowienie wiary. Ruchy i Nowe Wspólnoty, które 

reprezentujecie zmierzają ku głębszemu poczuciu przynależności do Kościoła; jest to 

dojrzałość, która wymaga czujności na drodze codziennego nawracania. To pozwoli 

na jeszcze bardziej dynamiczną i owocną ewangelizację. Zatem chciałbym podzielić 

się z Wami kilkoma przemyśleniami na temat Waszej wędrówki wiary i życia w Ko-

ściele. 

1. Po pierwsze należy dbać o zachowanie świeżości Waszych charyzma-

tów, nigdy nie traćcie tej świeżości, świeżości Waszych charyzmatów, 

zawsze odnawiajcie „pierwotną miłość” (patrz. Ap 2,4). W miarę upływu czasu 

pojawia się coraz większa pokusa wygodnictwa, by utrwalać swoje schematy postępo-

wania, co chociaż może dawać uspokojenie, jest jednak bezowocne. Pojawia się poku-

sa ograniczenia działania Ducha Świętego „zamknięcia go w klatce”: jest to pokusa! 

Bowiem „rzeczywistość jest ważniejsza od idei” (Evangelii Gaudium, 231-233); nawet 

jeżeli pewna instytucjonalizacja charyzmatu jest niezbędna, by on przetrwał, nie po-

winniśmy się łudzić, myśląc, że zewnętrzne struktury mogą zapewnić działanie Ducha 

Świętego. Nowość Waszych doświadczeń nie sprowadza się do metod lub form, czy do 

nowości jako takiej – chociaż wszystko to jest ważne – lecz polega na Waszej gotowo-

ści do reagowania z odnowionym entuzjazmem na wezwanie Jezusa Chrystusa. To 

właśnie dzięki tej ewangelicznej odwadze Wasze Ruchy i Nowe Wspólnoty mogą 

wzrastać. Jeżeli formy i metody stają się celem samym w sobie, ideologizują się i od-

rywają od stale zmieniającej się rzeczywistości; te sztywne formy i metody, zamknięte 

na nowość Ducha Świętego, z czasem zdławią charyzmat, który tchnął w nich życie. 

Powinniśmy zawsze powracać do źródeł naszego charyzmatu, by ponownie odkryć siłę 

napędową niezbędną do reagowania na wyzwania. Nie przeszliście bowiem szkolenia 

1 



w zakresie duchowości. W tym celu nie uczęszczaliście do szkoły duchowości. Nie je-

steście zwyczajną małą grupą. Nie! Jesteście ruchem, zawsze w drodze, zawsze w ru-

chu, otwarci na niespodziewane działanie Boga będące w harmonii z powołaniem ru-

chu, czyli charyzmatem założycielskim. 

2. Kolejna sprawa dotyczy sposobu zapraszania i towarzyszenia mężczyznom 

i kobietom w dzisiejszym świecie, zwłaszcza młodzieży (Evangelii Gaudium 105-106). 

Jesteśmy częścią zranionej ludzkości – i musimy szczerze o tym mówić – której 

wszystkie instytucje edukacyjne, szczególnie ta najważniejsza czyli rodzina, przeżywa-

ją, niemal wszędzie na świecie, poważne trudności. Kobiety i mężczyźni przeżywają 

dzisiaj poważne problemy związane z tożsamością i mają trudności z podejmowaniem 

właściwych wyborów; w wyniku czego często działają w sposób narzucony im przez 

otoczenie, co przejawia się w tym, że mają skłonność do przerzucania na innych waż-

nych decyzji dotyczących swojego życia. Powinniśmy oprzeć się pokusie odbierania 

ludziom prawa do wolności osobistej, kierowania nimi, zabraniania im wzrastania 

w autentycznej dojrzałości. Każda osoba ma swój własny czas, swoją własną drogę, 

a my powinniśmy towarzyszyć im w tej drodze. Postęp moralny lub duchowy, który 

sprowadza się do manipulowania niedojrzałością jednostki jest tylko pozornym suk-

cesem, skazanym na porażkę. Lepiej jest osiągnąć mniej i iść do przodu bez szukania 

rozgłosu. Natomiast edukacja chrześcijańska wymaga od nas cierpliwego towarzysze-

nia, które jest zdolne czekać na właściwy moment dla każdej osoby, tak jak czyni to 

Pan w stosunku do każdego z nas. Pan jest cierpliwy wobec nas! Cierpliwość jest je-

dynym sposobem, by kochać prawdziwe i prowadzić innych ku autentycznej relacji 

z Panem. 

3. Jeszcze inną sprawą, o której powinniśmy zawsze pamiętać jest to, że 

najbardziej wartościowym dobrem, pieczęcią Ducha Świętego, jest ko-

munia. Jest to najwyższe błogosławieństwo, które Jezus wyjednał dla nas na Krzyżu, 

łaska, którą Zmartwychwstały Chrystus nieustannie wyprasza dla nas, ukazując Ojcu 

swe chwalebne rany, „jak ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas 

jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś” (J 17,21). Świat musi widzieć komunię 

wśród chrześcijan, żeby uwierzyć, że Jezus jest Panem. Jeżeli, z drugiej strony, świat 

widzi podziały, rywalizację, obmowę, terroryzm plotkowania, proszę … jeżeli takie 

rzeczy widzimy, bez względu na ich przyczynę, jak my możemy ewangelizować? Pa-

miętajcie o kolejnej zasadzie: „Jedność przeważa nad konfliktem” (Evangelii Gau-

dium, 226-230), ponieważ nasi bracia i siostry stanowią większą wartość niż nasze 
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osobiste nastawienia; przecież to za naszych braci i siostry Chrystus przelał swoją 

krew (1 P 1,18-19); nie została ona przelana za nasze idee! Ponadto prawdziwa komu-

nia nie może istnieć w Ruchach lub Nowych Wspólnotach, jeżeli nie są one zintegro-

wane w ramach w łonie większej wspólnoty naszej Świętej Matki, Kościoła hierar-

chicznego. „Całość przewyższa część” (Evangelii Gaudium, 234-237), a część ma zna-

czenie tylko w odniesieniu do całości.  

Wspólnota polega również na wspólnym stawianiu czoła najbardziej palącym 

problemom naszych czasów, jakimi są życie, rodzina, pokój, walka z ubóstwem we 

wszelkich jego przejawach, wolność religijna i edukacja. Nowe Ruchy i Wspólnoty są 

szczególnie powołane do tego, by koordynować swoje działania wyrażające się w tro-

sce o osoby poranione zglobalizowaną mentalnością, która stawia konsumpcję w cen-

trum, pomijając Boga i wartości istotne dla życia. 

Powtarzam, zachowujcie świeżość Waszego charyzmatu, szanujcie 

wolność każdej osoby i zawsze dążcie do komunii, co pozwoli Wam osią-

gnąć dojrzałość eklezjalną. Nie zapominajcie jednak, że nawrócenie musi 

mieć charakter misyjny, aby cel ten osiągnąć: siłę do pokonywania pokus 

i słabości czerpiemy z pogłębionej radości głoszenia Ewangelii, która jest 

fundamentem Waszych charyzmatów. Doprawdy „Kiedy Kościół wzywa 

do zaangażowania ewangelizacyjnego, nie czyni nic innego, jak wskazuje 

chrześcijanom prawdziwy dynamizm osobistej realizacji” (Evangelii Gau-

dium, 10). Chodzi o autentyczną motywację do odnowy naszego życia, gdyż każda mi-

sja polega na przyjmowaniu misji Chrystusa, który zawsze nas wyprzedza i towarzyszy 

nam w dziele ewangelizacji. 

Drodzy bracia i siostry, wydaliście już obfite owoce dla Kościoła i świata. Wy-

dacie jeszcze obfitsze owoce z pomocą Ducha Świętego, który przekazuje i odnawia 

swoje dary i charyzmaty, oraz dzięki wstawiennictwu Maryi, która nieustannie poma-

ga i towarzyszy swoim dzieciom. Idźcie naprzód, bądźcie stale w ruchu ... nigdy się nie 

zatrzymujcie, bądźcie zawsze aktywni! Zapewniam Was o swojej modlitwie i proszę 

Was o modlitwę za mnie – a rzeczywiście bardzo jej potrzebuję – i serdecznie Was 

wszystkich błogosławię. 

Teraz proszę Was, byśmy się pomodlili wspólnie do Matki Bożej, której do-

świadczeniem było zachowanie świeżości pierwszego spotkania z Bogiem, podążanie 

naprzód w pokorze, nieustannie w drodze, szanując czas każdej osoby. Jej misyjne 

serce nigdy nie słabło. Zdrowaś Maryjo ... 
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