
15.06.1998

Już od kilku miesięcy planowałem wziąć się za pisanie tego dziennika, ale niania Beata niedawno

wspomniała, że dzień Pierwszej Komunii będzie do tego świetną okazją, więc zdecydowałem, że

poczekam. Jak jednak widać, nie mogłem się doczekać i zacząłem już parę godzin wcześniej. Ekscytacja

kompletnie wzięła nade mną górę.

Chociaż minęło już tyle czasu od naszej rozmowy, nadal nie mogę uwierzyć, że Arcybiskup Pasquale

Macchi zgodził się, żebym przystąpił do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przedwcześnie. Ciocia

Beata i mama mówią, że to pewnie przez moje widzenia. Choć było to trzy lata temu, pamiętam twarz

dziadka, jakby to było wczoraj. Przyszedł do mnie we śnie niedługo po własnym pogrzebie i powiedział, że

znajduje się w czyśćcu i potrzebuje mojej pomocy. Gdyby nie to, pewnie nigdy bym nie przyszedł z tym do

cioci Beaty i nie dowiedziałbym się kim jest Pan Jezus.

Od tamtego czasu czuję ogromną więź z Bogiem. Wiem też jednak, że nie mam dużo czasu, dlatego

nalegałem, aby pozwolono mi podejść do kolejnych sakramentów nieco wcześniej. O dziwo, moja mama

wydawała się pozytywnie zaskoczona tym pomysłem. Dała mi wolny wybór w tej kwestii, a nawet, kiedy

zapewniłem ją o swojej decyzji, poprosiła Kościół o zgodę.

Od jednej z sióstr w mojej szkole dowiedziałem się, że jutrzejsza uroczystość odbędzie się w klasztorze

Sióstr Klauzurowych Romitek z Zakonu Sant’Ambrogio ad Nemus w Bernaga di Perego. To niedaleko

mojego domu. Jestem nad wyraz szczęśliwy, bo oznacza to, że będę mógł tam chodzić codziennie, żeby

spotkać Jezusa i wspominać ten specjalny dzień. W końcu Eucharystia jest moją autostradą do nieba!

03.05.1999

Czułem od samego rana, że o czymś zapomniałem. I miałem rację. Podejrzanie wybitnie dobry humor

mamy. Wykręcanie się od odpowiedzi na moje pytania. To wszystko tylko potwierdziło moje podejrzenia,

ale choć próbowałem godzinami, nadal nie potrafiłem przypomnieć sobie, o co mogłoby chodzić.

Wszystko jednak wyjaśniło się, gdy mama zawołała mnie, żebym pomógł jej nakryć do obiadu i

postawiłem nogę w pokoju gościnnym. Na blacie rozłożone były przekąski słodkie i słone, przy nogach

stołu stały butelki z napojami a na jego środku stał tort ze świeczką w kształcie ósemki. Moje urodziny.

Rodzice podarowali mi koszulkę z nadrukiem “Informatyk (ale starszy)”. Przywołała ona wiele

wspomnień sprzed lat. Ten prezent przypominał mi białą koszulę z identyfikatorem “Informatyk”, którą dał

mi tata, kiedy nauczyłem się korzystać z komputera. Miałem wtedy sześć lat. Byłem do niej bardzo

przywiązany, cały czas chodziłem w niej po domu. Pewnego razu jednak, po wrzuceniu jej do prania, nie

mogłem znaleźć tego specjalnego identyfikatora i od tamtego czasu ta biała koszula straciła znaczenie.

Po mojej imprezie urodzinowej zdecydowałem się pójść do kościoła. Wiem, że dzisiaj jest poniedziałek

i że przecież widziałem się z Bogiem wczoraj w niedzielę, ale w tak szczególny dla mnie dzień chciałem

ponownie się z nim spotkać i poczuć Jego bliskość przez przyjęcie go do serca w Komunii Świętej. Bo

przecież Eucharystia jest moją autostradą do nieba!
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04.05.2003

Dziś oficjalnie zostałem uznany przez Kościół za chrześcijanina dojrzałego w swojej wierze. Przyjąłem

dary Ducha Świętego przez Sakrament Bierzmowania. Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność,

pobożność i bojaźń boża. Są one najlepszym spóźnionym prezentem urodzinowym, jaki kiedykolwiek

mógłbym dostać.

Bierzmowania udzielił mi prałat Luigi Testore. Jest on proboszczem parafii San Marco w Mediolanie i

mówił, że bardzo dużo o mnie słyszał. Okazało się, że wie o moich widzeniach i o moim przedwczesnym

przyjęciu Pierwszej Komunii. Rozmawialiśmy ze sobą długo.

Za jego prośbą, opowiedziałem mu o swoim codziennym uczestnictwie w mszach świętych.

Wspomniał, że doszły do niego słuchy, iż staram się już od czasu swojej Pierwszej Komunii Świętej

naśladować pasterzy z Fatimy, a ja się zgodziłem. Zawsze staram się składać jakąś swoją własną, małą

ofiarę za ludzi niewierzących na świecie. Proboszcz wydawał się pod wrażeniem.

Nieco dziwi mnie, jak historie z mojego życia szybko rozchodzą się po okolicy. Ciocia Beata mówi, że

to dlatego, iż są one zdumiewające i wypełniają ludzi wiarą i nadzieją. Czy nie tak jednak powinno

wyglądać życie każdego chrześcijanina? Odsuwanie siebie samego, aby zrobić miejsce w sercu dla Boga.

Zbliża się późna godzina, nadszedł czas odmówić różaniec. Jestem pewny, że Madonna już cierpliwie

czeka. Zapytam tatę, czy chce dzisiaj do mnie dołączyć, wydawał się wcześniej odrobinę przybity. Może

zgodziłby się pójść jutro ze mną na poranną mszę, koniec końców, Eucharystia jest naszą autostradą do

nieba, prawda?

13.11.2005

Nie mogłem wybrać dla siebie lepszej szkoły. Liceum Klasyczne przy Instytucie Leona XIII w

Mediolanie naprawdę przerosło moje oczekiwania. Prowadzący je ojcowie jezuici są wyjątkowo

wyrozumiali i choć nauka tam wymaga poświęcenia dużej ilości czasu, wciąż jestem w stanie w wolnych

chwilach oddawać się w pełni moim powołaniom.

Oczywiście nadal znajduję też czas na rozwijanie moich zainteresowań. Często pomagam znajomym w

obsłudze komputerów, a najbliższe lato planuję spędzić, tworząc projekt strony internetowej dla wielu

okolicznych wolontariatów. Sam zapisałem się do niektórych z nich jako dobrowolny pomocnik.

Wieczorami mam w zwyczaju wychodzić z pojemnikami z ciepłym jedzeniem z domu. Zanoszę je

głodującym bezdomnym, których twarze powoli zaczynam już rozpoznawać. Często przesiadują pod Arco

della Pace. Zauważyłem, że niektórym z nich rumieńce zaczynają wracać na wklęsłe policzki. To sprawia,

że robi mi się ciepło na sercu.

Na te wyprawy chodzi ze mną nasz rodzinny kelner Rajesh Mohur. Z tego, co mi wiadomo, wyznaje on

braminizm, ale odkąd zaczął towarzyszyć mi na tych wieczornych spacerach, wydaje się bardzo

zainteresowany tym, co robię. Ostatnio z zaskoczenia zapytał mnie, jak łączę życie szkolne z duchowym.

Opowiedziałem mu o Komunii Duchowej, zakładając, że słyszał już o Jezusie Chrystusie. Wtedy dopiero

zapytał mnie, czym jest komunia. “Eucharystia jest trochę jak autostrada do nieba.” powiedziałem.
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04.10.2006

Straciłem poczucie czasu, choć nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Wiem przecież i tak, że nie wyjdę

już spod tej pościeli o własnych siłach. Dziś rano przyszedł do mnie mężczyzna z ponurą miną. Jego biały,

potargany kołnierz fartucha wyglądał, jakby za wszelką cenę próbował zatuszować oznaki jego zgorzkniały

wyraz twarzy. Powiedział, że jest hematologiem. Uświadomił mi też, że choroba, która przygwoździła

mnie do tego łóżka, to nie grypa, lecz ostra białaczka szpiku.

Nie byłem zaskoczony. Wiedziałem, że dostanę to, co zaplanował dla mnie Pan. Orzekłem, że ofiaruje

wszystkie moje cierpienia za Papieża i za Kościół. Pan hematolog wydawał się zdziwiony moją łagodną

reakcją.

Pomyśleć, że wszystko zaczęło się zaledwie od kaszlu i podwyższonej temperatury. Sprawy zaczęły się

komplikować, gdy pojawiło się ciągłe zmęczenie i krew w moczu. Na całe szczęście mama powiadomiła

mojego pediatrę na czas i dlatego jestem teraz w szpitalu.

Czasami wieczorami słyszę, jak mama modli się do Madonny i Jezusa o cud uzdrowienia, czasem nawet

prosi włoskich świętych o wstawiennictwo. Wiedziałem, że Pan ma już własne plany wobec mnie, ale nie

udało mi się tego delikatnie przekazać mojej matce. Obiecałem jej tylko, że będę jej dawał znaki.

Nie czuję się już na tyle na siłach, aby pisać dalej. Wiem, że jest jeszcze wcześnie, ale jestem

niezmiernie zmęczony. Mam nadzieję, że mama sprowadzi jutro księdza, abym zdążył jeszcze przyjąć

moją ostatnią Komunię Świętą. Potrzebuję jeszcze raz przyjąć Boga do serca, ponieważ Eucharystia jest

moją autostradą do nieba, mamo.

22.10.2006

Dziś nad ranem obudził mnie szept. Po ostatnich wydarzeniach wstawanie z łóżka robiło się dla mnie

coraz trudniejsze, ale ten głos zdawał mi się tak znajomy, że wypełnij moje serce czystą determinacją.

Wydawało mi się, że jakiś radosny, męski głos podszeptywał mi słowo “testament”. Zmotywowało mnie to

do przeszukania Twoich rzeczy. Tak właśnie znalazłam ten dziennik.

Na Twoim komputerze odkryłam też Twoje nagranie z Asyżu. “Kiedy będę ważył 70 kilogramów, będę

skazany na śmierć.” Już wtedy wiedziałeś, co Cię czeka, ale mimo to byłeś taki beztroski. Obserwowałeś

niebo, jakbyś ze zniecierpliwieniem oczekiwał, aż Pan przyjdzie Cię tam zabrać.

Brakuje mi radości, którą wnosiłeś do naszego domu. Tęsknię syneczku. Wiem jednak, że nadal nad

nami czuwasz. Odczuwam Twoją obecność jeszcze bardziej niż kiedykolwiek za życia. Nigdy nie

przestałeś być moim małym, pogodnym informatykiem. Zasnąłeś z uśmiechem na ustach.

Pamiętasz naszą małą umowę? Obiecałeś mi, że powrócisz razem z moim psem z dzieciństwa. Ostatnio

ciocia Gioia zadzwoniła do mnie wczesnym rankiem. Powiedziała, że widziała we śnie, jak trzymasz

mojego małego Billy'ego w ramionach.

Staram się Cię naśladować synku. Do tej pory uczęszczałam do kościoła tylko, gdy zaszła taka potrzeba.

Teraz czuję, że gdy tam przychodzę, mogę być bliżej Ciebie. Czasami udaje mi się też namówić tatę, aby

poszedł ze mną. Usiłuję też stopniowo częściej spowiadać się i przyjmować Komunię Świętą. W końcu

Eucharystia jest naszą autostradą do nieba, nieprawdaż, Carlo Acutis?
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