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ODKRYWAMY NASZE CZŁOWIECZEŃSTWO NA PERYFERIACH

“Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie
rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie

giniemy” (2 Kor 4,8-9)  

MÓDLCIE SIĘ Z KERALA
Fr. Jacob Nampudakam SAC

Codziennie czytamy o klęskach żywiołowych i tragediach
spowodowanych przez człowieka. Trzęsienia ziemi, huragany, tornada;
masakry bezbronnej ludności Rohingja, losy bezradnych uchodźców
pływających na małych statkach po Morzu Śródziemnym, a także okrutne
wojny w Syrii i Iraku są ciągle obecne w naszych umysłach. Jednak jeśli
katastrofy te nas bezpośrednio nie dotyczą, zazwyczaj nie czujemy się
nimi szczególnie dotknięci. 
 
Zaledwie kilka tygodni temu otrzymałem druzgocącą informacje o
ulewnych deszczach i gwałtownych powodziach, które spowodowały
masowe i nieprawdopodobne zniszczenie  stanu Kerala w południowych
Indiach z którego pochodzę. 
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Nieustające ulewne deszcze, wezbrane rzeki i osuwiska zamieniły Keralę w ogromne morze;  gdzie drogi, domy i lotniska
pozostały widoczne tylko poprzez dachy wystające nad wodą. Ludzi, którzy w każdej chwili mogli zostać porwani przez
silne prądy, transportowano na łodziach i w helikopterach. Te obrazy, tak przerażające i  żywe, pozostają w mojej pamięci.
Zginęło co najmniej 400 osób, a około 1,8 miliona straciło dach nad głową. Już wiadomo, że będzie potrzeba wiele czasu,
 ogromnego wysiłku i miliardów dolarów, aby życie na tych terenach wróciło do normalności 
 
Z pewnością nie jest to najgorsza tragedia, którą widział świat. Ale jej ciężar, bez wątpienia nie może być zignorowany.
Piszę ten artykuł właśnie po to, by podzielić się pewnym twierdzeniem: że najlepsze i najszlachetniejsze cechy ludzi
objawiają się w tak drastycznych sytuacjach. Ponownie odkrywamy człowieczeństwo i prawdziwą wiarę w obliczu śmierci.
Powodzie w Kerali na nowo odsłoniły tę prawdę. 
 

Innym zdumiewającym aspektem tej katastrofy było to, że
człowieczeństwo odgrywało większa rolę niż kasta czy wyznanie.  Jak
wiemy, Indie to kraj ogromnych kontrastów i różnic.  Na szczególna uwagę
zasługuję harmonia, jaka w trakcie tragedii zapanowała wśród wyznawców
różnych religii.  Świątynie, kościoły i meczety zostały szeroko otwarte dla
wszystkich. Ludzie żyli z resztą razem nie tylko w miejscach kultu, ale
także w obozach otwartych na terenach szkół i innych instytucji
publicznych.  Nawet klasztory i zgromadzenia otworzyły swoje drzwi, dzięki
czemu ludzie mogli przetrwać ten trudny czas w braterskiej harmonii.  W
sąsiednim stanie Kerali - również dotkniętym powodzią - był przypadek, w
którym jedzenie było gotowane w meczecie, a podawane przez
buddyjskich mnichów potrzebującym, żyjącym w hinduskiej świątyni i
katolickim kościele. Jestem pewien, że papież Franciszek chętnie
usłyszałby o takich historiach! 
 
Bez wątpienia podobne, nieopisane historie zdarzają się od czasu
stworzenia ludzkości. Morał z historii polega na tym, że często odkrywamy
na nowo nasze utracone człowieczeństwo  - i  wiarę we Wszechmogącego
-  w obliczu naszych załamań i słabości. Każda osoba ludzka ma ogromny
potencjał czynienia dobra, po prostu dlatego, że jest stworzona na obraz i
podobieństwo Boga. 

Usłyszawszy o sytuacji w Kerali, agencje rządowe
oraz ludzie z różnych stanów i środowisk ruszyli na
pomoc do miejsc najbardziej dotkniętych
kataklizmem. Usłyszeliśmy o tak wielu aktach
heroizmu pośród których szczególnie warta
odnotowania jest bohaterska pomoc rybaków, którzy
ratowali ludzi wykorzystując własne łodzie. Stawiali
czoła silnym prądom, wężom, gadom oraz innym
niszczycielskim siłom Matki Natury, by dotrzeć do
ocalałych ludzi oczekujących na dachach. Zrobili to
całkowicie bezinteresownie, odmawiając przyjęcia
jakiekolwiek formy rekompensaty. Stali się
prawdziwymi rybakami ludzi, jak Jezus powiedział
pierwszym uczniom, którzy  także zajmowali się
rybołówstwem. Tak więc ludzie, którzy często
znajdują na niskich szczeblach drabiny społecznej z
dnia na dzień stali się narodowymi bohaterami;
Porzucili oni wszystko, aby ratować innych 

Fałszywą iluzja wszechmocy i samowystarczalności można tak łatwo złamać. Powodzie w równym stopniu zniszczyły piękne,
duże domy jak i małe chaty; a zarówno bogaci jak i biedni znaleźli się w obozach dla uchodźców. Wszyscy modlili się do
Jedynego Wszechmogącego Boga o opiekę i ochronę w tym momencie skrajnego niebezpieczeństwa. Wiara w Boga nie była  
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już luksusem; to było głębokie wołanie o pomoc. Jak powiedział Psalmista:
"Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał  i uwolnił mnie od wszelkiej trwogi"(Ps
34, 5). 
 
W homilii wygłoszonej w dniu swojej pierwszej Pięćdziesiątnicy jako biskup
Rzymu w 2013 r. Papież Franciszek zasugerował, że słowo "spotkanie" jest
kluczem do sposobu, w jaki myśli o relacjach międzyludzkich w
chrześcijaństwie Często mówił o "kulturze spotkania" jako celu dla ludzkiego
społeczeństwa. Społeczeństwa, które przyjmują kulturę spotkania, sprzyjają
relacjom międzyludzkim i obejmują duchowość, która podkreśla osobistą
przyjaźń z Bogiem, który pierwszy spotyka nas w miłości. Spotkanie między
Bogiem a samym sobą zaczyna się przede wszystkim od uznania, że
spotykamy naszego Stwórcę, który kocha nas nieskończenie – spotkanie to,
wymaga także dynamicznej wymiany zdań pomiędzy dwiema stronami. 
 
aż są najbardziej ignorowani i postrzegani często jako zbędni. Jednak w
oczach Boga są równi pod względem godności i znaczenia w porównaniu do
potężnych i bogatych. Spotkanie z ubogim jest dosłownie spotkaniem z
Chrystusem. A kto z nas nie jest biedny? 
 
Kultura spotkania głosi równą godność każdego człowieka, który jest obrazem
i podobieństwem Boga. Zobaczyć świat przez soczewkę spotkania, to
uświadomić sobie obecność Boga wokół nas i że jesteśmy połączeni ze sobą
poprzez więzi zarówno widoczne, jak i niewidzialne. 

Ulewy i powodzie w Kerali stały się momentem spotkania ludzi, którzy w ciągu kilku minut  zostali zmuszeni do życia na
peryferiach. Na tym etapie całkowitej bezradności człowieczeństwo w swej najszlachetniejszej formie została odkryte na
nowo Tak jak św. Piotr, każda osoba zawołała: "Panie, ratuj mnie" (Mt, 14, 30). Bóg rozpostarł swoją zbawczą rękę na różne
sposoby, aby pomóc swoim dzieciom. Kiedy otworzymy nasze serca ze współczuciem i solidarnością, powtórzy się cud
rozmnożenia chleba. A na końcu pozostanie jeszcze wiele koszy pełnych bochenków i ryb ( por Mt. 14,20). 
 
Tymczasem módlmy się za zmarłych i uciśnionych; aby mogli znaleźć siłę, by wytrzymać te trudne chwile. Kościół w Kerali,
jak również wszyscy ludzie z innych środowisk liczą na nasza pomoc. Razem, solidarnie w kraju i za granicą możemy
odbudować Keralę. Takie tragedie, gdziekolwiek są, muszą dotknąć naszego sumienia. 
 
Razem możemy! 
 

Pope Francis united the faithful in St. Peter's Square
during the Angelus, saying a Hail Mary for Kerala.

“PODEJMUJCIE SIĘ SZLACHETNYCH IDEI; 
NIE BÓJCIE SIĘ MARZYĆ O WIELKICH RZECZACH!” 

PAPIEŻ FRANCISZEK 
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