Mistyka „życia razem”
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•

Dążyć do przyjaźni społecznej (grupy 1-3)

Uznanie każdego człowieka za brata lub siostrę i dążenie do przyjaźni społecznej, która
włączałaby wszystkich, nie są czystą utopią. Wymagają determinacji i umiejętności
znalezienia sku-tecznych sposobów, które zapewniłyby jej realną możliwość. Jakiekolwiek
zaangażowanie w tym duchu staje się wzniosłym wypełnianiem miłości. Człowiek może
bowiem pomóc potrzebu-jącemu, ale kiedy dołącza do innych w tworzeniu społecznych
procesów braterstwa i sprawiedliwości dla wszystkich, wkracza na „pole największej
miłości, miłości politycznej”. Chodzi o postępo-wanie w drodze ku ładowi społecznemu i
politycznemu, którego duszą jest miłość społeczna. Ponownie zachęcam do rehabilitacji
polityki, która jest „bardzo wzniosłym powołaniem, jest jedną z najcenniejszych form
miłości, ponieważ szuka dobra wspólnego” (Fratelli tutti, 180).

•

Ożywić światowe pragnienie braterstwa (grupy 2-4)

Bardzo pragnę, abyśmy w tym czasie, w którym przyszło nam żyć, uznając godność każdej
osoby ludzkiej, byli w stanie na nowo ożywić wśród wszystkich światowe pragnienie
braterstwa. Wśród wszystkich: „Oto piękna tajemnica, aby marzyć i uczynić nasze życie
piękną przygodą. Nikt nie może stawić czoła życiu w sposób odosobniony. [...]
Potrzebujemy wspólnoty, ażeby nas wspierała, pomogła nam, takiej, w której pomagamy
sobie na-wzajem patrzeć w przyszłość! Jak to ważne, by marzyć razem! […] Snujmy
marzenia jako jedna ludzkość, jako wędrowcy stworzeni z tego samego ludzkiego ciała, jako
dzieci tej samej ziemi, która wszystkich nas gości, każdego z bogactwem jego wiary czy jego
przekonań, każdego z jego własnym głosem, wszystkich jako braci! (Fratelli tutti, 8).

•

Rozwijać kulturę spotkania (grupy 5-7-11)

„Życie jest sztuką spotkania, nawet jeśli w życiu jest tyle kon-fliktów”. Wielokrotnie
wzywałem do rozwijania kultury spotkania, która wykraczałaby poza dialektyki, stawiające
jednego przeciw drugiemu. Jest to taki styl życia, który dąży do tworzenia owego
wielościanu, który ma wiele aspektów, wiele stron, ale wszystkie tworzą jedność bogatą w
różne odcienie, ponieważ „całość przewyższa część”. Wielościan przedstawia społeczeństwo, w którym różnice współistnieją ze sobą uzupełniając się, ubogacając i oświetlając
nawzajem, nawet jeśli wiąże się to z dyskusjami i nieufnością. Od wszystkich bowiem
można się czegoś nauczyć, nikt nie jest bezużyteczny, nikt nie jest zbędny. Oznacza to
włączenie peryferii. Ludzie tam żyjący mają inny punkt widzenia, widzą te aspekty
rzeczywistości, które nie są dostrze-gane z centrów władzy, gdzie podejmowane są
najbardziej klu-czowe decyzje (Fratelli tutti, 215).
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Zdecydować się na pielęgnowanie uprzejmości (grupy 6-8-12)

•

Konsumistyczny indywidualizm jest przyczyną wielu niespra-wiedliwości. Inni stają się
jedynie przeszkodą dla własnego przy-jemnego spokoju. W końcu są oni traktowani jako
uciążliwość i narasta agresja. Zjawisko to nasila się i osiąga niemożliwe do zniesienia
poziomy w czasach kryzysu, w sytuacjach katastro-falnych, w chwilach trudnych, gdy na
pierwszy plan wysuwa się mentalność „ratuj się, kto może”. Niemniej jednak, nadal można
zdecydować się na pielęgnowanie uprzejmości. Są ludzie, którzy to czynią i stają się
gwiazdami pośród ciemności (Fratelli tutti, 222).

Nawyk uznawania drugiej osoby (grupy 9-10)

•

Oznacza to nawyk uznawania prawa drugiej osoby do bycia sobą i do bycia odmienną.
Wychodząc z takiego uznania, stającego się kulturą, możliwe jest powstanie ugody
społecznej. Bez takiego uznania pojawiają się subtelne metody sprawiające, że drugi
człowiek traci wszelkie znaczenie, staje się nieistotny i nie przy-znaje mu się żadnej wartości
w społeczeństwie. Za odrzuceniem pewnych widocznych form przemocy, często kryje się
inna, bardziej wyrafinowana forma przemocy: tych, którzy gardzą człowiekiem odmiennym,
zwłaszcza gdy jego roszczenia są w jakiś sposób szkodliwe dla ich własnych interesów
(Fratelli tutti, 218).
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