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    PODAROWAĆ DRUGIEMU POMOCNĄ DŁOŃ, TO TAK JAKBY 
                                            OTWORZYĆ BRAMY NIEBA JUŻ TU NA ZIEMII... 

 
 
Cały świat przeżywa swoją niemoc i maleńkość wobec pandemii, która uczyniła nas 
jedna rodziną poszukującą wyzwolenia z sytuacji, która nas przerosła. Człowiek stanął 
wobec świata, który go otacza rozbrojony, bez miecza ni oręża, nie potrafiący sprostać 
trudnościom, które zakwestionowały nasze myślenie i pewność każdego dnia… 
 
 
Całe życie spędzamy na unikaniu cierpienia. To jednocześnie pokazuje, że w istocie 
cierpienie jest wpisane w naszą codzienność. Wydawało się nam, że pokonaliśmy 

śmierć.  
Nie można nigdy przewidywać, kiedy coś się może wydarzyć.  
 
Trzeba nam więcej myśleć o sprawach duchowych. Wiem, że to jest nie takie proste, ale to jest jednak 
ważne.  
 
Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że żyjemy w świecie, który nie jest koniecznie nam przyjazny. I w tym 
świecie będziemy musieli żyć. Warto z tego wyciągnąć wnioski; pomyśleć o sensie życia a wierzący – o 
sensie Boga. Warto też zająć się stosunkami wzajemnymi, między ludźmi. Nawet miłość wymaga, żeby 
się o nią troszczyć i starać. Wieszkość z nas siedzi obecnie z dziećmi w blokach, w małych mieszkaniach. 
Potrzebujemy ze sobą utrzymywać dobre stosunki. I odnaleźć w nich radość. Innymi słowy, trzeba nam 
się skupić się na naszej postawie wobec świata i zastanowić, co my robimy na tej ziemi. Nie bać się, 
bardziej zaufać Panu Bogu do którego wszystko należy. Zamiast zajmować się sensacjami, lepiej zająć 
się trochę sobą. Na ogół nie mamy na to czasu, a teraz – jest na to czas. Pomyślmy o sobie. 
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Dziś mi dzwoniła Maria, która utknęła w Marrakeszu. Nie zdążyła na czas wyjechać do Polski. Przespała 
okazję. Co tu można zrobić? Będę szukał po różnych ambasadach europejskich, czy jest jakiś samolot do 
Europy. 
 
                                                              „Ratujmy człowieka, on tu najważniejszy”... 

 
Inny malutki gest miłosierdzia, to dać nadzieję, otworzyć bramę życia dla  
migrantów z Afryki. Pomagamy im na miejscu, ale z trudnościami pobytu w 
Maroku i z niemożliwością powrotu do swoich krajów pochodzenia.  

 
Odbieram moją obecność w Maroku, kraju muzułmańskim jako zaproszenie 
do dawania świadectwa mojej wierze w Boga objawionego przez Jezusa 
Chrystusa. Mam wiele możliwości by to czynić. Dar MIŁOSIERDZIA (to 
taka miłość jaką Mama ofiarowuje swemu dziecku, kiedy jest w jej 
łonie) został ofiarowany mi przez OJCA, abym go rozdzielał hojnie na 
wszystkich, do których każdego dnia mogę dotrzeć. 
 
Biblia jest słowem Boga do człowieka. Karmy nasze serce jej mocą. W 
Bogu cała nasza nadzieja. ON nigdy nas nie zostawi. Jego 

Zmartwychwstanie już nas dotyka... 
 

       Nieustannie proszę o modlitwę i zapewniam o niej w codzienności. 
NIECH RADOŚĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO NAPEŁNIA NAS PROMIENIEM  

BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.DUŻO UPRAGNIONEGO SŁOŃCA BOŻEJ RADOŚCI NA OKRES 
WIELKANOCNY I KAZDY NASTĘPNY DZIEN, KTÓRY TAK DZIŚ JEST NIEPEWNY... 

                                                                                                                      
                                                                                                                Symeon ofm 

 

 
                                                                                                       

NIECH WIELKA NOC ZMARTWYCHWSTANIA 
NAPEŁNI NAS ŚWIATŁEM JEZUSOWEJ 

MIŁOŚCI NA PRZETRWANIE CZASU PRÓBY I 
WIERNOŚCI WARTOŚCIOM 

NAJWAŻNIEJSZYM... 
 
                 simeon - maroko 


