brak takiego dialogu, który sprawia, że ludzie czują się jednością z innymi. Brak
kontaktu poprzez dialog, zwłaszcza z osobami, które są dla nich autorytetem
lub ich głównymi opiekunami, przyczyniło się do tego, że stali się ludźmi
słabymi i łatwo wpadają w pułapkę uzależnienia od narkotyków.
Dialog - drogą prowadzącą nas w głąb siebie, do Boga i innych ludzi.
Tak więc charyzmat naszego założyciela Świętego Wincentego Pallottiego
pozostaje światłem dla współczesnych mężczyzn i kobiet, tak jak dla ludzi z
czasów Pallotiego. To dziedzictwo należy do całej rodziny pallotyńskiej (księży,
braci, sióstr i świeckich). Jesteśmy wezwani do bycia światłem dla każdego
dziecka Bożego, niezależnie od ich nędzy i cierpienia, ponieważ łaska płynąca z
naszego chrztu św. uspasabia nas do tego. Każdy, kto jest wyposażony w
zbawienny znak krzyża św. może być pewny, że jest w stanie zrobić wszystko
na nieskończoną chwałę Bożą, zbawienia własnej duszy i duszy drugiego
człowieka. (por. OOCCIII.449-450).
W Adhortacji Amoris Laetitia Ojciec Święty Franciszek mówi: że ten, kto
kocha jest zdolny, by powiedzieć słowa otuchy, które koją, umacniają, dają
pociechę, które są zachętą. Weźmy na przykład niektóre słowa jakie Jezus
powiedział do ludzi: „Ufaj synu”, (Mt 9.2), „Idź w pokoju” (Łk 7,50), „Nie
bójcie się (Mt 14,27), (Amoris Laetitia 100). Wszystkich tych słów powinniśmy
używać w naszych rodzinach i wspólnotach, gdzie słabi mogą stać się silnymi,
bojaźliwi odważnymi, a grzesznik osiągnie świętość.
Mówiąc krótko: dialog to sposób, który pomaga nam poznać siebie i Bożą
tajemnicę.

Pytania:

1. Jaki dialog prowadzimy z naszym wewnętrznym światem - czego nie chcę
widzieć i dlaczego?
2. Czy w naszym apostolstwie widoczny jest pallotyński charyzmat względem
ubogich naszych czasów?
3. Jakie są nasze uzależnienia, które uniemożliwiają nam bycie obrazem i
podobieństwem Bożej miłości względem siebie i innych?
Ks. José Orlando de Carvalho da Cruz, SAC,
Brazylia
____________________________________________________
Segretariato Generale, Unione dell’Apostolato Cattolico
Piazza San Vincenzo Pallotti 204, 00187 Roma, Italia uac@uniopal.org

DIALOG - DROGĄ PROWADZĄCĄ NAS W
GŁĄB SIEBIE, DO BOGA I INNYCH LUDZI
Istnieje kilka rodzajów dialogu, ale rozważę tylko dwa, które uważam, że są
podstawą dla innych.
Dialog wewnętrzny: jest najbardziej wymagający. Jest to niezbędny proces, aby
człowiek mógł spójnie wzrastać. Właśnie w tym wewnętrznym dialogu ukazuje się
świat świadomych i nieświadomych relacji między człowiekiem a tym co boskie.
Dialog zewnętrzny: prowadzony jest z tym wszystkim, co pochodzi spoza nas,
wzbudzając pragnienia, które nie zawsze są konieczne do życia, ale oba
przenikają się wzajemnie, ponieważ ich wspólne istnienie sprzyja stałemu
rozwojowi osobowości człowieka oraz świata, w którym żyje.
W naszej rodzinie pallotyńskiej taki dialog jest lub przynajmniej powinien być i
rozwijać się dzięki wcześniejszemu doświadczeniu, ponieważ nauczanie
Pallottiego prowadzi nas do Wieczernika, gdzie uczymy się i przygotowujemy
się do apostolstwa. Brak głębokiego osobistego przeżycia Wieczernika i jego
głębi ogranicza nas samych i nasze apostolstwo.
Efektywne apostolstwo wymaga zrozumienia i uznania samego siebie oraz
świata, w którym ma ono miejsce, zrozumienia kim jest osoba prowadząca
apostolstwo, a kim odbiorca przesłania, zrozumienia człowieka i kultury.
Dialog - drogą prowadzącą nas w głąb siebie, do Boga i innych ludzi.
Podczas Zesłania Ducha Świętego, wszyscy rozumieli, co mówili Apostołowie (Dz
2,8), wszyscy rozumieli naukę o zbawieniu, pomimo, że byli ludźmi różnych
języków i kultur. Dialog ten wytworzył jedność między ludźmi oraz ich kulturami.
Dzisiaj kultura stale wpływa na nas coraz bardziej i przyjmujemy różne
zwyczaje i pomysły, stajemy się konsumentami. Nawet zwykła reklama
batonika ma taką moc, że rodzi się w nas pytanie: czy potrzebuję go teraz?
Dzieje się tak z wieloma rzeczami, które nie są konieczne do naszego szczęścia.
Dla wielu ludzi jest ważniejsze mieć niż być.

Dialog zewnętrzny kierowany konsumpcjonizmem spowodował u wielu różne
braki, biedę ludzką, a także zanik ludzkiego serca. Dlatego też jest więcej
zainteresowania sprawami świata zewnętrznego, ponieważ bogactwo wewnętrznego
„ja” nie jest znane (Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. J 8,32).
Ci, którzy otrzymali wychowanie w dialogu od najmłodszych lat, nie będą mieć
trudności doświadczania świata zewnętrznego oraz pokazywania spójności
świata wewnętrznego zewnętrznemu.
Dialog - drogą prowadzącą nas w głąb siebie, do Boga i innych ludzi.
We wszystkich kulturach rodzina ma podstawowe znaczenie w wychowaniu
człowieka, z całym jej bogactwem i wadami jej członków. Dialog między
starszym i młodszym pokoleniem w rodzinie umożliwia przekazanie
tożsamości czyli trwałych wartości z charakterystycznymi cechami danej grupy
kulturowej i społecznej.
Narody ewangelizowane przez chrześcijan szybko odnalazły się w
chrześcijańko-apostolskiej tradycji i dzięki temu po śmierci Jezusa mogli
zrozumieć Jego naukę o zbawieniu. Apostołowie wierni słowom Jezusa
przekazywali wszystkim ludom orędzie o zbawieniu, poprzez dialog oraz znaki.
(„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”). (Mt. 28,19; Mk 16,15).
Współczesny świat bardzo utrudnia prawdziwe spotkanie z samym sobą, z
innymi ludźmi i z Bogiem. Wiele się dyskutuje, posiadamy wiedzę na temat
otaczającego nas świata, ale jest też tak dużo wewnętrznej pustki. Ponadto
jesteśmy skłonni do uważania siebie za ekspertów w poznaniu różnych rzeczy,
ale wydaje się, że coraz bardziej nie zdajemy sobie sprawy z mocy naszej
natury. Kontakt z innymi często służy ukazaniu nam naszej niespójności.
Dialog Jezusa z uczniami w drodze do Emaus jest wspaniałym przykładem
spotkania w atmosferze dialogu prowadzącym do nowego życia. Jezus zaczął
od zadania im prostego pytania dotyczącego tego, o czym wcześniej mówili.
Dał im czas, aby mogli powiedzieć wszystko, co tak bardzo głęboko przeżywali
w swoich sercach w ich obecnej sytuacji. Dopiero po uważnym wczuciu się w
ich ból, rozmawiał z nimi ożywczym słowem, które miało moc przezwyciężyć
ich rozpacz i mogli spojrzeć na swoją obecną sytuację oczyma nadziei płynącej
z Ewangelii. Dopiero później, kiedy Pan całkowicie otworzył im oczy na to,
kim jest, rozpoznali tajemniczą siłę ich dialogu. „Czy serce nie pałało w nas,
kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk 24,32).

Po tym, co wydarzyło się, uczyli się słuchać „nowymi uszami” i widzieć „nowymi
oczyma”. Ich serca zostały przemienione i ponownie potwierdzili, że są uczniami
tego, który oddał za nich życie i zmartwychwstał. Tę prawdę głosili innym.
Dialog - drogą prowadzącą nas w głąb siebie, do Boga i innych ludzi.
Dialog z tymi, którzy są u władzy często okazuje się bezowocny i nie prowadzi
do jedności. Odnosimy nieraz wrażenie, że mężczyźni i kobiety są infantylni w
swoich relacjach. Trudności w kontaktach ludzkich powstały w wyniku kryzysu
władzy. Mamy wielu takich, którzy uważają się za autorytet, a niewiele
prawdziwych autorytetów. Brakuje im uczucia, dzięki któremu nasza dorosłość
dojrzewa, aby móc mieć relację z inną osobą bez tracenia własnej tożsamości.
Moim zdaniem, w naszym pallotyńskim apostolstwie musimy pilnie nauczyć się
rozumieć, wyjaśniać, odczuwać, słyszeć i widzieć, ponieważ te czasowniki są
gwarantem autentycznego dialogu między ludźmi. Bycie świadomym własnych
uczuć jest podstawą wewnętrznego dialogu. To, co słyszymy jest podstawą
słuchania, umiejętnością otworzenia się na inne wartości. To, co widzimy
stanowi podstawę całego spojrzenia na siebie oraz świat, w którym żyjemy.
W naszej terapeutycznej Wspólnocie Matki Bożej Miłości, stosujemy dialog
jako narzędzie wyzwolenia z uzależnień od środków chemicznych młodych
mężczyzn, którzy mieszkają w naszym domu. "Choroby, które dotykają duszy
rodzą się z uczuć, czyli z tego co słyszymy i widzimy. Choroby te wychodzą
przez usta w momencie artykułowania tego, co się czuje. Jeśli się tego nie
zrobi, choroba pozostaje." Dziesięć lat istnienia tego dobroczynnego
apostolstwa dla osób uzależnionych od narkotyków lub uzależnionych
emocjonalnie, pokazało nam, że im bardziej mówi się o tym, co się czuje, tym
szybciej odzyskuje się zdrowie duszy.
Cały proces terapeutyczny opiera się na miłości.
Miłość leczy - odtruwanie ciała
Miłość uwalnia od: od handlarzy narkotyków, śmierci, spraw sądowych,
przestępstwa, odrzucenia itp.
Miłość uzdalnia do: poznania wewnętrznego świata, zrozumienia tego, co
doprowadziło do bycia więźniem niezdrowych uczuć i narkotyków.
Miłość pomaga: pojednać się z samym sobą, z Bogiem i innymi,
zadośćuczynić za popełnione zło albo nieuczciwe postępowanie.
Mieszkając z tymi braćmi, doszliśmy do wniosku, że istnieją niezliczone
przyczyny, które doprowadziły ich do cierpienia, ale główną przyczyną był

