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Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! Zachowaj spokój serca 

i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! Przylgnij do Niego, a nie odstępuj,  

abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.  

Księga Mądrości Syracha 

 

 

  Drodzy przyjaciele! 

 

  Za mną kolejne tygodnie w Tegucigalpa. Kolejne rozmowy z ludźmi, kolejne wspólnie przeżywane 

radości i smutki, kolejne lekcje cierpliwości i pokory. Doszły także nowe obowiązki, ponieważ przez 

okres pierwszego miesiąca byłam pod tzw. „parasolem ochronnym” i wielu czynnościom tylko się 

przyglądałam – teraz już uczestniczę w pełni aktywnie w życiu wspólnoty.  

  Przyznam szczerze, że trochę mnie to przerażało. Mimo, iż mój hiszpański jest już dużo lepszy, 

podczas rozmów z ludźmi cały czas przychodzą mi do głowy słowa, których nie znam i nie mogę 

powiedzieć. Jest to trudne, kiedy moje serce w chwili ogromnej radości, bądź przytłaczającego 

smutku wlewa do mojego umysłu zdania, których być może nigdy nie będę w stanie wypowiedzieć 

tak, jak czuje. Moja mowa jest bardzo uboga. Nie spodziewałam się, że może być to takie ciężkie, 

ale wtedy myślę o wszystkich ubogich, którzy przyjmują nas do swojego domu: przynoszą do 

pokoju, w którym nas goszczą wszystkie krzesła jakie mają w swoim domu, czasem są to tylko dwa 

krzesła, czasem trzy, cztery. Często nie wystarcza tych krzeseł dla nas wszystkich, jak ostatnio, kiedy 

odwiedzaliśmy 90-letniego seniora i jego siostrę, którzy przez prawie godzinę stali rozmawiając  

z nami i za nic w świecie nie chcieli usiąść na naszych miejscach. Nie mieli wiele, ale dali nam swój 

czas, swoją gościnność, podzielili się z nami swoimi troskami. Prostota tego spotkania stała się 

jednocześnie jego pięknem. Dla nich prostota mojego języka, prostota mojej obecności w ich domu 

była pięknem. Oni nie potrzebowali moich pięknych słów.  

  Z drugiej strony świadomość mojej maluczkości, moich słabości, moich braków pozwala mi 

jeszcze bardziej otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Moja wspólnota jest dla mnie cudownym 

przykładem tego, jak rozmawiać z ludźmi, w jaki sposób rozwiązywać różne problemy, opowiadają 

mi historie z przeszłości, aby było mi łatwiej zrozumieć pewne sytuacje. W wielu działaniach moich 

braci ze wspólnoty widzę aktywność Boga, jednakże sama także doświadczam działania Ducha 

Świętego przeze mnie. Dzieje się to zawsze wtedy, kiedy akceptuję moją słabość. 

  Ostatnio poszliśmy w trojkę do domu pewnego trzynastolatka z naszej dzielnicy, który podczas 

wspólnych zabaw w naszym domu zachowywał się bardzo wulgarnie i agresywnie w stosunku do 

nas i to podczas pierwszego dnia po jego miesięcznym zakazie wstępowania na teren naszego 
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podwórka (kara za podobne zachowanie). Trzeba było więc iść i porozmawiać z jego mamą o tym co 

zrobił. Ja od razu powiedziałam, że mogę iść, ale nie będę nic mówić, bo nie potrafię wytłumaczyć 

tego wszystkiego jego mamie. Rzeczą oczywista jest, że chcemy go ukarać za jego zachowanie, 

jednakże nie rozwiąże to jego problemu, ponieważ on szuka uwagi starszych od siebie – 

najwyraźniej w domu nikt mu tej uwagi nie okazuje. Poszłam więc do jego domu z Thomasem  

i siostrą Milagros, która przyjechała na miesiąc aby nam pomóc. Oni rozmawiali z mamą tego 

chłopca i ona jak najbardziej stanęła po naszej stronie. Mówiła, że będzie miał całkowity zakaz 

wychodzenia z domu, bo jego zachowanie ostatnimi czasy jest karygodne. Zaproponowaliśmy jej 

jednak, że jej syn, Malases mógłby z nami chodzić na apostolat do domu starców. Pomyśleliśmy, że 

kiedy będziemy tylko on i my, pomiędzy nami będzie mogła się nawiązać przyjaźń. Jest to bardzo 

ważne, ponieważ jeżeli on nie zobaczy w nas swoich przyjaciół, nigdy nie będzie nas szanował. 

Chcieliśmy też w tym czasie okazać mu uwagę, której potrzebuje. Jego mama, która nie zna nas zbyt 

dobrze (jest to rodzina wyznania protestanckiego), powiedziała że w żadnym wypadku nigdzie  

z nami nie pójdzie, ponieważ ma zakaz wychodzenia – ona nie zrozumiała dlaczego chcemy, aby jej 

syn nam towarzyszył podczas apostolatu w domu starców. I w pewnym momencie wpadłam na 

pomysł, żeby zaprosić ją i jej syna na kolację do naszego domu, aby z nią spokojnie porozmawiać, 

wytłumaczyć co robimy i w jaki sposób chcemy pomóc. Ona ochoczo się zgodziła. Byłam więc 

bardzo szczęśliwa, ponieważ szłam tam z przekonaniem, że nic nie powiem, a później Duch Święty 

zadziałał właśnie przeze mnie z takim pomysłem. Niestety pani Carolina nigdy nie pojawiła się  

w naszym domu, co zaczęło rodzić we mnie poczucie beznadziei i bezradności. Pewnego razu jednak 

Malases przyszedł pod naszą bramę, ponieważ chciał wejść aby z nami zagrać. Wtedy rozmawiałam 

z nim przez chwilę i jego postawa mnie zaskoczyła: przyznał się do tego co zrobił (ponieważ obraził 

siostrę Milagros) i zapytałam, czy chce ją przeprosić, on powiedział, że tak. Zapytałam drugi raz, bo 

myślałam że zatruje, ale nie żartował. Było mu wstyd za to co zrobił i podczas przeprosin okazał 

skruchę. Ten moment pozwolił mi na nowo zobaczyć w nim dziecko Boga. Nie jest to w żadnym 

wypadku nasz sukces czy coś w tym rodzaju, ale kolejny znak, że moja obecność tutaj nie jest 

przypadkowa.  

  Tych przykładów, które pokazują, że nie liczą się tutaj żadne moje umiejętności czy cechy 

charakteru jest wiele, ale przytoczę jeden z nich. Kilka dni temu zabrano do szpitala jedną z naszych 

sąsiadek, doñe Victorie (lub doñe Toie), ponieważ jej stan zdrowotny bardzo się pogorszył  

w ostaniem czasie. Doña Toya ma 89 lat i mieszka ze swoim synem, który bardzo dobrze się nią 

opiekuje. Pomyśleliśmy, że warto byłoby odwiedzić ją w szpitalu, ponieważ Modesto (jej syn) 

oznajmił nam, że to są jej ostatnie dni. Problem z odwiedzinami jest taki, że trzeba mieć specjalne 

pozwolenie. Modesto ma pozwolenie, jednak na jego podstawie może wejść tylko jedna osoba, ale 

powiedział, że on może wyjść ze szpitala i później może wejść inna osoba. Kiedy doña Toya jeszcze 

była w domu powiedziała nam, że chciałaby porozmawiać z pewnym księdzem z naszej parafii, ale 

że jej wstyd, bo mieszka w strasznej biedzie. Kiedy więc Modesto nam powiedział, że jest bardzo 

źle, poprosiliśmy księdza o to, żeby ją odwiedził z nami w szpitalu. Początkowo nie okazywał on 

dużego entuzjazmu, ponieważ wiedział, że bardzo trudno jest wejść do tego szpitala. Ja poprosiłam 

nasza siostrę zakonna Milagros, żeby poszła ze mną do tego szpitala i trochę pobyła z naszą 
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sąsiadką, bo ja nie dam rady. Bałam się że się rozpłaczę, że będzie mi bardzo ciężko patrzeć na tę 

drobna staruszkę, która nie waży więcej niż 40 kg. Siostra Milagros się zgodziła, poszliśmy więc  

w trojkę, a potem, ku mojemu zdziwieniu, dołączył do nas także ksiądz. Okazało się, że faktycznie 

bardzo trudno jest wejść do szpitala, ale po godzinie oczekiwania ksiądz mógł wejść aby udzielić jej 

sakramentu namaszczenia chorych. Było to dla mnie bardzo dziwne, jak to strażnicy mogą nie 

wpuścić księdza do chorego. W zasadzie wygląda to tak, że dużo łatwiej wejść do więzienia  

z odwiedzinami niż do szpitala. Kiedy zobaczyłam twarz księdza po wyjściu ze szpitala, 

zrozumiałam, że to spotkanie bardzo wiele dla niego znaczyło. Powiedział, że jak doña Toya go 

zobaczyła, powiedziała po prostu: „¡Que lindo!”. Co w tym kontekście oznacza: „Ale fajnie!”. Było 

to bardzo dziwne, ponieważ ona prawie wcale nie mówi. Po krótkiej rozmowie na temat jej stanu 

zdrowia zdecydowałam, że jednak pójdę się z nią zobaczyć. Kiedy usiadłam na jej łóżku zapytała 

nerwowo: „Ktoś ty?”. Odpowiedziałam: „Jestem Klaudia, z Domu Serca. Zna pani Domy Serca?”. 

Wtedy ze spokojem odpowiedziała: „tak”. Powiedziałam jej, że bardzo się cieszę, że ją widzę, że 

cała nasza wspólnota modli się za nią i pomodliłam się dziesiątką różańca trzymając ją za rękę. Ona 

zasnęła, zasnęła w objęciach Maryi. Przepiękne spotkanie.  

  Cała ta sytuacja uświadomiła mi także, że jesteśmy tutaj żeby poruszać serca, serca swoje, serca 

zagubionych nastolatków, a czasem nawet serca kapłanów, którzy też przecież są tylko ludźmi. 

Polecam waszej modlitwie nie tylko mnie, ale także Malasesa, doñe Toye i wszystkich moich 

przyjaciół. Chcę Wam także życzyć radosnego oczekiwania Bożego Narodzenia, aby ten czas 

Adwentu przyozdobił nie tylko Wasze domy, ale także Wasze serca! 

 

  Do usłyszenia w kolejnym liście! 

 

  Klaudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole i Daniel, dzieci Lourdes, jednej z kobiet, którą odwiedzamy w więzieniu, wraz z Antonią z mojej wspólnoty. 


