
 
 
 
 
 
  

 
Juli  2018                                                     poln. 
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Rany – miejscem spotkania 
wounds – places of encounter 

 
„Freunde des Wortes“ 

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

 
 
 
    Drodzy Przyjaciele Słowa,  
 
  ból i rany – któż tego chce? Najchętniej wolimy ich uniknąć! Ale żeby mogły się one 
stać ”prezentem miłości”, jak to w jednej z piosenek można usłyszeć, to raczej trudno sobie 
wyobrazić.  
 
  Franciszkanin, O. Rainer, pomógł mi to głębiej odkryć. Gdy go poznałem przed 
kilkoma tygodniami, leżał w starym fotelu. Zwróciłem uwagę na jego oczy. Były one jak 
kamienie szlachetne i promieniowały głęboką radością. Rozpoczęliśmy rozmowę. Przed 17 
laty przeżył on bardzo ciężki wypadek samochodowy. Był za kierownicą busika, gdy nagle 
podczas jazdy rozerwała się przednia opona. Gdy O. Rainer usłyszał wystrzał pękającej 
opony, przemknął mu przez myśl fragment z Ewangelii, jak Jezus powiedział do żołnierzy, 
którzy chcieli go pojmać, myśląc o swoich apostołach: „Jeżeli mnie szukacie, to pozwólcie im 
odejść!”. Te słowa zainspirowały o. Rainera, by powiedzieć Jezusowi: „Jeżeli mnie szukasz,                  
to pozwól, by braciom w samochodzie nic się nie stało.” Samochód wpadł w poślizg,              
ale nikomu nic się nie stało, tylko o. Rainer z powodu uszkodzenia kręgosłupa nie mógł           
się już poruszać i przez 17 miesięcy przebywał w szpitalach. Po długim czasie udało mu się 
osiągnąć nieznaczną poprawę ruchomości. Jednakże od czasu wypadku cierpiał                       
z powodu stałego bólu. „Wiesz”, dał mi do zrozumienia, „nigdy nie pytałem, dlaczego ja?      
Bo od razu zrozumiałem: „W tym bólu mogę pokazać Jezusowi w każdym momencie, 
nieustająco moją miłość. Każdy ból Jemu daruję!” Wzruszony wpatrywałem się w jego 
błyszczące oczy. Widziałem w nich miłość do Jezusa, jaką rzadko mogłem przeżyć.  
 
  Drodzy Przyjaciele Słowa, O. Rainer nauczył mnie, że każdy ból i każda rana mogą 
się stać impulsem do spotkania.   Tak, jak apostoł Tomasz zaproszony został do dotknięcia 
Jego ran, tak i ja mogę z moimi ranami być blisko Jezusa. On puka – w moim bólu. 
Sprezentujmy Jezusowi każdy pojedynczy ból, to staną się rany miejscem spotkania. 
Wounds – places of encounter. 
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