
 

 

 
Czerwiec / Juni 2021                         po polsku           

Jest tu jeden chłopiec, 

który ma pięć chlebów i 

dwie ryby!               (J 6,9)                                                                                                                

______________________________________ 
Dam ci to, co mam! 

I'll give you what I have! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

 

 

 

Drodzy Przyjaciele go4peace, 

 

był zaciekawiony sytuacją i poszedł za dużą grupą ludzi. Nie wiedział, dokąd oni 

zmierzają. Ale jakoś chciał tam być. Był małym chłopcem w wieku 8 lub 9 lat. Właśnie kupił 

chleb i ryby. Ale zamiast zanieść je do domu, podążył za tłumem. Ludzie podążali za młodym 

rabinem imieniem Jezus. Jego słowa były pełne życia! Wszyscy z radością tego słuchali.                

A potem przyszedł czas na posiłek. Rabin nie odesłał ludzi do domu, ale sam zatroszczył się         

o jedzenie. 

 

  Tłum mógł się nasycić tylko wtedy, gdyby wszyscy zaczęli się dzielić tym, co mieli.  

Nasz mały przyjaciel był od razu na pierwszym miejscu. Dał wszystko, co właśnie kupił, swoje 

pięć chlebów i dwie ryby. Co powiedziałaby jego mama, która na niego czekała? W tej chwili 

jednak to go nie interesowało. Był to czas na dzielenia się. Swoim dziecięcym, wielkodusznym 

sercem dał wszystko, co miał. Ta hojność była godna pochwały. Kiedy na koniec zebrano 

wszystkie resztki chleba, napełniono nimi aż 12 koszy. 

 

   Wraz z dużą grupą młodych ludzi wybrałem się na Światowe Dni Młodzieży do 

Madrytu latem 2011 roku. Po trudach pielgrzymki w temperaturze prawie 40 ° C, byliśmy 

szczęśliwi, że ostatniego wieczoru dotarliśmy na lotnisko „Cuatro vientos”. Tam odbyło się 

ostatnie wydarzenie. Podczas czuwania modlitewnego rozszalała się burza z ulewą. Młody 

człowiek z naszej grupy miał w plecaku dużą folię. Rozłożył ją nad wszystkimi młodymi 

ludźmi wokół siebie, a sam zmókł całkowicie.  Do dziś widzę jego lśniące oczy. Był szczęśliwy, 

że dał, co mógł. Dam ci to, co mam! - I’ll give you what I have!    

 

W imieniu go4peaceTeam  Meinolf Wacker 


