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Lecz kto by między wami 
chciał się stać wielkim, 
niech będzie sługą waszym. 
                                                        ( Mk 10,43 ) 
______________________________________ 

Bądź wielkim i służ! 
Be great and serve! 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 

 
w sąsiedztwie mojego rodzinnego domu mieszkała starsza pani, która nas dzieci 

bardzo lubiła i okazywała nam swoją sympatię nawet w najmniejszych gestach. Bardzo            
ją lubiliśmy! Gdy wczesnym rankiem wyjeżdżaliśmy na wakacyjną wyprawę, to byliśmy 
pewni, że w jej mieszkaniu będzie już zapalone światło, a ona stać będzie w oknie i machać 
nam na pożegnanie, życząc miłego wypoczynku. To światło w jej mieszkaniu pozostało           
w mojej pamięci jako symbol światła z jej serca. 
 

Kochani Przyjaciele Słowa, to, co w miłości się liczy, to jest kochanie. Często mamy 
do czynienia z braćmi mniejszymi, którzy mogą się stawać dla nas drogowskazami. Swoim 
życiem trzeba siać pokój poprzez swoje gotowe do służby postępowanie i działanie, do czego 
zachęcał nas Papież Franciszek w swoim kazaniu w Sarajewie w 2015 roku. 
Dwaj bracia z jednego z azjatyckich krajów uciekli do nas do Niemiec i poprosili o azyl.        
Ich wnioski zostały jednak odrzucone jako nie uzasadnione dlatego, że w sądzie nie potrafili 
opowiedzieć o doznanych okrucieństwach i torturach. Czuli wstyd i nie potrafili w obecności 
kobiety, która była ich tłumaczką otwarcie mówić o wszystkim, co im wyrządzono. Pewien 
mężczyzna w średnim wieku, dotknięty sam różnymi chorobami i przeciwnościami losu, 
zainteresował się azjatyckimi braćmi i ich sprawą i został ich opiekunem. Odwiedzał ich 
regularnie, z czasem zyskał ich zaufanie. Zorganizował też psychologiczną ekspertyzę, 
towarzyszył im zawsze w sądzie i podczas badań lekarskich. I tak stał się ich bratem! Złożony 
ponownie wniosek o azyl, dzięki jego pomocy i opiekuńczej miłości, został rozpatrzony 
pozytywnie. Gdy ci dwaj bracia przyszli do mnie z tą dobrą wiadomością, obydwaj płakali        
ze szczęścia. Jeden z nich powiedział: Takiej miłości, jaką okazał nam nasz opiekun, jeszcze 
nigdy nie doznaliśmy. On jest dla nas prawdziwym bratem! 
 

To, co w miłości się liczy, to jest kochanie! Wyruszajmy codziennie na nowo w drogę, 
aby wzajemnie sobie służyć. Stańmy się mistrzami świata w służeniu! Bądź wielkim i służ! - 
Be great and serve! Już teraz możemy wiedzieć, że na końcu naszego życia usłyszymy           
od Jezusa: Mnie to uczyniłeś! A zatem: Be great and serve! 
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