
       KOCHANA Cała Rodzinko w miłości Pana !!! 

  
Życie jest pielgrzymowaniem. Pielgrzymować to szukać miejsca, gdzie się będzie 

mogło "rodzić" miłość. W tym może nam pomóc jedynie kosciół ubogi i oddany służbie 

bliźnim. W Maroku jest bardzo łatwo być ubogim, bo tu kosciół nie ma żadnych 

bogactw. Mamy tylko ludzi – to co najpiękniejsze – być rybakiem ludzi... 

 

 Pragnę być człowiekiem komunikacji międzyludzkiej, którego "obsesją" jest 

budowanie mostów a nie murów. W XXI wieku trzeba ponownie wprowadzić kulturę 

religijną do przestrzeni publicznej.  Lubię komunikować się ludźmi. Niedawno 

zostałem zaproszony do Meknesu, aby zbliżać muzułmanów i chrześcijan w 

konferencji naukowej poświęconej współistnieniu Franciszkanów i Sułtanów na 

przestrzeni 800 lat. W różnych wiekach były to burzliwe czasy, pracowaliśmy w 

więzieniach przez prawie 400 lat – uwalniając pojmanych przez piratow arabskich 

jeńców europejskich na wodach Gibraltaru. Dzisiaj na tych samych wodach giną 

migranci afrykańscy, próbujący szczęścia w nocnych wyprawach ku Europie. 

 

MIGRACJA.. . To największy skandal otwartego świata, w którym wszyscy mogą się 

przemieszczać, oprócz imigrantów! A tymczasem wszyscy w jakiś sposób jesteśmy 

imigrantami w drugim lub trzecim pokoleniu. I często imigrantami nielegalnymi.  

 

Mamy nowe wiezienie w Tarifa ( w Hiszpanii), przeznaczone dla migrantów 

wyłowionych z Gibraltaru, jest tam 70 afrykańczyków. Nikt ich nie chce. Europa chce 

się ich pozbyć. Walczymy  o ich godność i wartość życia. 

  

Nie ma nic bardziej radykalnego niż Bóg, który z miłości stwarza świat; nie ma nic 

bardziej radykalnego, niż Bóg, który staje się człowiekiem; nie ma nic bardziej 

radykalnego, niż Bóg, który utożsamia się z najbardziej bezbronnymi; nie ma nic 

bardziej radykalnego, niż Bóg, który sądzi człowieka na podstawie tego, czy dał wodę 

spragnionemu i jedzenie głodnemu. Każdy chrześcijanin, a więc i każdy duchowny 

powinien pamiętać i wprowadzać w życie te radykalne prawdy. 

 

Nawet najmniejsza pomoc jest cegiełką, która buduje lepszy świat. I przez to 

chcemy pokazać, że możemy żyć razem i pomagać sobie nawzajem nawet, jeśli mamy 

odmienną kulturę, wyznanie, rasę, poglądy. 



 

Chcemy pokazać, że najważniejsza więź, to więź międzyludzka i bez względu na 

różnice jesteśmy w stanie pokochać innych. 

 

Misjonarz nie może wyruszyć w 

drogę z sercem pełnym różnych 

rzeczy (wygoda), ani z sercem 

pustym (lenistwo), czy też z 

sercem poszukującym innych 

rzeczy niż chwała Boga 

(światowość). Misjonarz jest 

człowiekiem wolnym od tych 

wszystkich balastów i kajdan; 

człowiekiem nie posiadającym 

własności, żyjącym jedynie dla 

Pana i Jego Ewangelii. To osoba, 

która przeżywa drogę 

nieustannego osobistego 

nawrócenia i niestrudzenie pracuje 

nad duszpasterskim nawróceniem. 

  

Jakie oblicze Ewangelii ukazujemy światu my, 

wierzący? Czy niewierzący, patrząc na nas, mogą 

powiedzieć, jak »poganie« o pierwszych 

chrześcijanach: »popatrzcie, jak oni się miłują«? Czy 

jesteśmy świadkami ewangelicznego oddania? 

Bezinteresowności? Miłości? Troski o najsłabszych? 

Czy każdy ubogi może z ufnością zapukać do naszych 

drzwi? Ostatnią niedzielę sprawowałem sakrament 

bierzmowania wśród młodzieży afrykańskiej z 

Wybrzeża Kości Słoniowej. Byli cudowni, wszyscy 

pragnęli się wyspowiadać. Duch Święty uczynił ich 

kościołem życia i odnowy, ludzi idących do świata 

wielu wyzwań. 

 

 

Juz niebawem wakacje. W tym roku będzie mi trudno być w Polsce. Króciutko byłem w 

maju, reperując nieco zdrowie, które czasami szwankuje. Ufam, jak wszystko pójdzie 

dobrze, zawitać w październiku na kilka dni… 

  

  

 

Zapraszam do Maroko. 

Zobaczcie jakie mamy banany!!! 

Smacznego …… I cudownych, 

słonecznych wakacji... 

 

        W miłosci:  symeon 

  
            

Tanger, 8 sierpien 2018 


