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Czym jest człowiek, że o nim 
pamiętasz, i czym syn człowieczy, 
że się nim zajmujesz?                                
                                                                  ( Ps 8,4 ) 
_________________________________________ 

Ty patrzysz na mnie! 
You look at me! 

 

 
„Freunde des Wortes“ 

                 Kontakt:           Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
                 Tel.:                   0049-172-5638432 
                 Mail:                  mail@onword.de 
                 
                 homepage         www.onword.de 

 
Kochani Przyjaciele Słowa, 

 
starsza kobieta, prawie niewidoma, wraz z niepełnosprawną córką i chorą wnuczką 

mieszkała na obrzeżach Sarajewa, niemal w całkowitym odcięciu od otoczenia. Ich życie było 
stałą walką o przetrwanie. Dowiedzieliśmy się o tej rodzinie i zanieśliśmy tam paczkę 
żywnościową, przekazaną nam przez pewną młodą kobietę, której życie też nie było łatwe.  
Ze łzami zostaliśmy przyjęci i poczęstowani resztką kawy. Na końcu naszego spotkania 
starsza pani z trudem podniosła się z fotela, ujęła w swoje ręce głowę mojej siostrzenicy, 
która mi towarzyszyła i ucałowała ją w czoło, mówiąc: "Bardzo się cieszę z waszej wizyty. 
Jak miło, że pomyśleliście o nas!" Wzruszeni, ze łzami w oczach, opuściliśmy ich dom. 
 

Kochani Przyjaciele Słowa, tak jak my pomyśleliśmy o tej biednej rodzinie, tak samo 
Bóg ciągle myśli o nas. On patrzy na nas i jest z nami! O takim samym doświadczeniu, 
znanym przecież wielu ludziom, mówi psalm tego miesiąca: "Czym jest człowiek, że o nim 
pamiętasz i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz?” Bóg zawsze myśli o nas. On myśli 
o mnie! Jest blisko mnie, a szczególnie w trudnych chwilach, gdy jest mi źle i czuję się 
zagubiony. Warto ciągle o takich momentach pamiętać. Stają się one wsparciem dla mojej 
duszy i pomagają mi w życiu. 
 

Proponuję na ten nowy miesiąc: zatrzymaj się każdego poranka na chwilę i stań         
w polu widzenia Boga. Uświadom sobie, że Bóg z wielką miłością na ciebie spogląda i chce 
dla ciebie tylko tego, co dobre. W tym polu widzenia Boga zagości w twojej duszy ogromna 
radość, jak u małego dziecka, które zobaczy nad sobą twarz mamy. 
 

Idź potem z tą radością przez cały dzień i daruj każdemu spotkanemu człowiekowi 
spojrzenie pełne miłości, by coraz więcej ludzi odkryć mogło: Ty patrzysz na mnie! -          
You look at me! I będą szczęśliwi. 
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