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Idź i ty czyń podobnie! 
( Łk 10,37 ) 

______________________________________ 
Daj znak pokoju! 

Set exampels of peace! 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 
 

znam pewnego głęboko wierzącego mężczyznę w podeszłym już wieku. Niedawno 
zaprosił on do siebie na obiad grupę uchodźców z Syrii wraz z dziećmi, które przyniosły mu 
własnoręcznie namalowane obrazki i opowiedziały o swojej ojczyźnie. Syryjscy goście 
opowiedzieli także o trudach życia na uchodźctwie. Kilka miesięcy wcześniej, w pewne 
niedzielne popołudnie, starszy pan spontanicznie odwiedził miejsce tymczasowego pobytu 
uchodźców w swoim mieście. 
 

Ten mężczyzna, jako prawdziwy świadek ewangelii, odwiedził na początku tego 
miesiąca w szpitalu swojego ciężko chorego starszego brata. Poświęcił choremu sporo czasu,  
okazując miłość i z wyczuciem dodał swojemu cierpiącemu bratu odwagi i nadziei na 
spotkanie z Jezusem. 
 

Miłość tego mężczyzny kierowana jest ciągle do bliźnich, a przede wszystkim do tych 
małych, biednych i zawiedzionych. W sierpniu tego roku pojawił się on całkiem 
niespodziewanie we wspólnocie mieszkaniowej byłych prostytutek, które przyjechały                 
z Rumunii, Nigerii, Albanii, Tunezji, Włoch i Ukrainy. Słuchał o ich trudnych 
doświadczeniach życiowych i okazywał im wielkie zrozumienie. 
 

Jestem przekonany, że wiecie już, kogo opisuję. Chodzi o papieża Franciszka.           
On pokazuje nam w zachwycający sposób, jak możemy żyć i okazywać bliskość naszym 
bliźnim. I podobnie jak Jezus w przypowieści o miłosiernym samarytaninie mówi nam:         
"idź i ty czyń podobnie!", tak samo odnosi się to do życiowych impulsów, które daje nam 
papież Franciszek mówiąc "idź i ty czyń podobnie!" 
 

Jak by to było, gdyby tak każdy z nas w kolejnych tygodniach spotykał się ponownie   
z ludźmi potrzebującymi naszej bliskości, których Bóg postawił na naszej drodze? Zapiszcie 
sobie, o kim w tej chwili pomyśleliście. Idźcie odwiedzić tych ludzi! Okażcie im podczas 
wizyty także przychylność, wyczucie i miłosierdzie. Pokój w ten sposób otrzyma nowy 
wymiar dla przyszłości. Daj znak pokoju! - Set exampels of peace! 
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