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Jako miejsce uczenia się nadziei 
 

Listopad 

Dzielić się wzajemnie 

„Jezus połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi… 

Jedli wszyscy do sytości…” (Mk 6, 41n) 

Św. Marek opowiada o cudownym nakarmieniu tłumów, które szły za Jezusem.  

Uczniowie mają do dyspozycji jedynie pięć chlebów i dwie ryby,  

aby rozdzielić je dla tysięcy ludzi. 

 Jak czytamy dalej: wszyscy najedli się do sytości,  

a uczniowie zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków. (por. Mk 6, 42n). 

Tematem tego wydarzenia nie jest fakt rozmnożenia chleba i ryb,  

lecz kwestia wzajemnego dzielenia się.  

Nasza ludzka natura skłania nas do pomnażania dóbr, które posiadamy.  

Natomiast Jezus pokazuje nam inną drogę,  

która może uczynić nas szczęśliwymi – wzajemne dzielenie się.  

Jezus poucza nas, że nie zdołamy zapobiec brakom jeżeli nie nauczymy się dzielić z innymi. 

Ponadto św. Marek Ewangelista pokazuje nam, że tam gdzie ludzie  

potrafią dzielić się z innymi, tam zawsze coś pozostaje.  

Natomiast tam, gdzie ludzie boją się dzielić swoimi dobrami ponieważ stracą to co posiadają, 

tam zawsze czegoś brakuje. 

W wielu miejscach Pisma Świętego Bóg wzywa nas do tego,  

by zaradzić ubóstwu i ludzkiemu cierpieniu.  

Głód, ubóstwo, przemoc, ucisk i niesprawiedliwość  

osiągają niewyobrażalne rozmiary w świecie.  

Perykopa ewangeliczna o cudownym rozmnożeniu chleba  

nie daje nam gotowej recepty do ręki na rozwiązanie problemów tego świata.  

Jesteśmy przekonani, że dobra i zasoby ziemi są wystarczające dla wszystkich ludzi  

i dlatego powinniśmy dzielić się z innymi.  

Istnieją różne możliwości i sposoby wzajemnego dzielenia się.  

Tam gdzie żyjemy w solidarności z drugimi, gdzie doświadczamy,  

że należymy do siebie nawzajem i jesteśmy zależni od siebie,  

nasze życie odzyskuje nadzieję i sens.  

Szczęścia nie znajdziemy jeżeli będziemy żyli tylko dla siebie,  

ale gdy będziemy żyli dla innych. 

„W duchu błogosławieństw staramy upodabniać się do Chrystusa  

przez radosne dzielenie się z innymi ludźmi dobrami materialnymi i duchowymi,  

a przede wszystkim przez solidarność z ubogimi naszych czasów”. (RI 10.6). 

„Z tego, co posiadamy, powinniśmy radośnie i chętnie udzielać innym”  

– przypomina nam św. Elżbieta, nasza Patronka. 


