Sierpień / August 2019

poln.

Kontakt:

Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.:
Mail:
Homepage

+49-172-5638432
meinolf.wacker@go4peace.eu
www.go4peace.eu

Będziecie moimi świadkami!
(Dz 1,8)
____________________________________

Bądź moim świadkiem!
Be my witness!
Kochani Przyjaciele Słowa!

Nie było jej łatwo, gdy zaraz po zdaniu matury opuszczała swój kraj i w nowym kręgu kulturowym
rozpoczynała pracę jako opiekunka do dzieci. Swoje życie odkryła jako prezent, z którego chciała uczynić
coś wielkiego. Ta wizja pomagała jej przetrwać ciężkie czasy i osamotnienie. Także wiara, w której
wychowywała się od dziecka w domu rodzinnym, otrzymała nowe oblicze i pozwoliła jej na podwójne
odkrycie. Również w ciemności wielu dni nie czuła się samotna, gdyż był Ktoś z nią, Kto wspólnie kroczył
po wszystkich drogach i dodawał jej odwagi, by się nie poddawała. To stało się także jej życiowym
motywem przewodnim: Don’t give up! – Nie ustawaj! A później było jeszcze odkrycie, że słowa, które
Jezus wypowiadał do swoich apostołek i apostołów 2000 lat temu, tak samo mogły przynosić życie jak
wtedy. Czy to się wydarzało, zależało jedynie od tego, czy trafiały na otwarte, czy nie otwarte serca.
Zaproszono ją do międzynarodowej szkoły letniej na jednej z wysp greckich na spotkanie młodych
ludzi o różnych światopoglądach, aby rozmawiać na temat dalszego życia w Europie. Trzeba było wykazać
się odwagą, by pojechać na to właśnie spotkanie. Zdecydowała się na wzięcie udziału w panelu, który
koncentrował się na dziele stworzenia w odniesieniu do encykliki „Laudato si” – „Bądź pochwalony”,
poświęconej trosce o środowisko naturalne. W panelu tym starły się różne poglądy. Niektórzy uczestnicy
zatracili się w krytyce, nie mogąc znaleźć sensownej perspektywy. Na zakończenie były prezentowane
wyniki dyskusji. Amelia, bo tak miała na imię młoda ambasadorka, podjęła się zbudowania mostów
porozumienia ze wszystkimi uczestnikami dyskusji. „I wtedy było dla mnie również ważne, by na końcu
odmówić tę piękną modlitwę, którą papież Franciszek ułożył na cześć dzieła stworzenia. Oczywiście
wykraczało to poza regularną prezentację.” Po zakończeniu tego międzynarodowego spotkania zaprosiła
wszystkich uczestników na pobliski plac przed kościołem do wspólnego odmówienia właśnie tej modlitwy.
Jakże wielkim zaskoczeniem było dla Amelii, gdy prawie wszyscy uczestnicy – wierzący i nie wierzący –
przyjęli jej zaproszenie. Wszyscy chcieli być razem w tym momencie. Po zakończeniu modlitwy podeszła
do Amelii wzruszona do łez ukraińska studentka, mówiąc: „Jestem bardzo szczęśliwa, że odważyłaś się
odmówić tę modlitwę. Był to dla mnie najcenniejszy moment minionego tygodnia. Serdecznie dziękuję!!!”
„Będziecie moimi świadkami!” oznajmił Jezus swoim przyjaciołom i zapewnił im moc Ducha
Świętego. Także i Ciebie prosi Jezus: Bądź moim świadkiem! – Be my witness!
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