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Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
1 List do Koryntian 13, 2

Kochani Przyjaciele!
Nie wierzę, że piszę do Was już mój piąty list i że mija już siódmy miesiąc mojego pobytu w Tegucigalpa.
Uspokaja mnie fakt, że jeszcze nie jestem na półmetku mojej misji, bo mimo iż siedem miesięcy wydaje
się być długim czasem, zwłaszcza gdy się jest tak daleko od domu, cały czas zmagam się z pytaniem: jak
„być” lepiej? Albo: jak „być” lepiej obecnością Jezusa Zmartwychwstałego w miejscu, do którego
zostałam posłana? Wtedy odpowiadam sobie, że moim celem nie jest jakaś perfekcja sama w sobie, nie
jest nim też jakiś stan ducha, czy osiągnięty poziom wiary, bo w wierze nie ma poziomów, wiara to nie
sport. Nie jest też nią ilość nakarmionych dzieci, wyleczonych staruszków bądź ochrzczonych ludzi, choć
to samo w sobie jest dobrem - ale nie dobrem ostatecznym. To co pozwala mi lepiej „być”, to miłość która
jest decyzją o upieczeniu chleba dla mojej wspólnoty w moim wolnym czasie, to przyklejenie plasterka
na zadraśnięcie dziecka kiedy tłucze w bramę podczas drzemki, to czuwanie w nocy przy trumnie
zamordowanego syna naszej sąsiadki, mimo zmęczenia. I wierzcie mi, że czasem tak bardzo mi się nie
chce, ale zdaję sobie sprawę, że dzieło, do którego mnie Pan powołał potrzebowało mojej decyzji, mojej
woli i każdego dnia podejmuję nową decyzję, czy chcę kochać każdego z tych napotkanych Przyjaciół.
Dlatego chciałam Wam opowiedzieć o Jennifer. Jennifer to śliczna dwudziestolatka, która jest córką
naszej przyjaciółki Marii Justiny. Uwielbiam odwiedzać tę rodzinę zwłaszcza w niedziele, bo Maria
Justina mieszka w swoim małym mieszkanku ze swoim mężem, szóstką dzieci i czwórką wnuków.
Siadamy wtedy w tym małym pokoju i rozmawiamy z Marią Justiną jak z ciocią, uspokajając dzieci które
niecierpliwie czekają aż zaczniemy się z nimi bawić. Mimo iż bieda śmiało zagląda do ich domu, oni
nigdy nie narzekają. Jedyną ochrzczoną osobą w tym domu jest Maria Justina, jednak ona nigdy nie

zdecydowała się ochrzcić swoich dzieci. Pewnego razu zapytaliśmy ją, czy ona nie chciałaby sakramentu
dla swoich dzieci, ale ona odpowiedziała, że teraz to one już same muszą podjąć decyzję (są już
nastolatkami). Wszyscy odpowiedzieli, że nie, że po co im to, ale zostawiliśmy ich z tym pytaniem.
Szczerze mówiąc, wątpiłam, że któreś z nich będzie chciało się ochrzcić, ale czasami pytałam w żartach:
„To kiedy się chrzcimy?”. Nigdy jednak nie naciskałam, bo moja przyjaźń z tą rodziną nie zależy od ich
relacji z Bogiem, choć oczywiste było, że życzę im chrztu, jako dobra, które życzę wszystkim, których
kocham.
Jennifer to taka szalona dziewczyna, która jak tylko ją poznałam, powiedziała: „Nigdy w życiu nie wyjdę
za mąż”, i jej pogląd na życie nie miał wiele wspólnego z moralnością w definicji Kościoła Katolickiego.
Kiedyś jednak, żeby ją zaczepić zapytałam znowu: „To kiedy cię chrzcimy?”, a ona odpowiedziała:
„Klaudia, to nie jest takie proste, trzeba mieć pieniądze, czas i chrzestnych, a ja nie mam nic z tych
rzeczy”. Wtedy ja jej wytłumaczyłam, że za sakrament nie musi nic płacić, jeżeli chodzi o czas, to my
możemy ją przygotować do chrztu, jeżeli proboszcz wyrazi na to zgodę i jeżeli boi się o chrzestnych, to
z racji tego, że już jest dorosła, ja mogę być jej chrzestną, gdyż z osobą dorosłą łatwo jest pozostać
w kontakcie mimo odległości. I wtedy Jennifer z uśmiechem odpowiedziała: „Ok, to pogadaj
z proboszczem i wrócimy do rozmowy”. Nasz przekochany ksiądz proboszcz jak zwykle przychylny na
wszystkie nasze pomysły wyraził zgodę na przygotowanie Jennifer do chrztu. Kiedy kilka dni później
zaprosiliśmy ją razem z jej siostrą na kolację, jednym z pierwszych jej pytań było: „I rozmawiałaś z tym
proboszczem?”, co wywołało moje wielkie zdziwienie, którego oczywiście nie pokazałam. Byłam bardzo
szczęśliwa, bo jej postawa pokazuje, że ona tego chrztu pragnie, że to nie jest czymś, co uważa za jakieś
nowe zadanie w życiu, ona szuka nowego sensu życia i to nie jest nasza zasługa, bo ja mogłabym ją pytać
miesiącami czy chce się ochrzcić i to zawsze pozostawałoby tylko zaczepką, ale Bóg zrodził w jej sercu
pragnienie chrztu. W Wielką Środę zaprosiliśmy kilku przyjaciół na oglądanie filmu „Pasja” i zaprosiłam
też Jennifer. Bardzo się ucieszyłam, kiedy powiedziała, że przyjdzie, jednak nie przyszła. Nauczyłam się
jednak podczas mojej misji, że moje plany nie zawsze wychodzą, może właśnie dlatego że są moje, a nie
Boga. W Wielki Piątek po południu, kiedy to zmęczona przydługimi procesjami Wielkiego Tygodnia
wreszcie miałam czas na chwilę odpoczynku przyszła Jennifer ze swoją koleżanką, żeby napić się ze mną
kawy. Zapytałam je więc, czy nie chcą zobaczyć tej „Pasji” i się zgodziły. Początkowo Jennifer
zagadywała mnie na przeróżne tematy, ale kiedy już się skupiła nad treścią filmu, co jakiś czas musiałam
go zatrzymywać, aby tłumaczyć co się w danym momencie dzieje. Wtedy wiedziałam, że to, że Jennifer
przyszła dzisiaj, a nie w środę, to był znak, ponieważ ona wie bardzo niewiele na temat Jezusa i jego życia,
dlatego potrzebuje kogoś, kto jej odpowie na liczne pytanie, które rodzą się w jej głowie.
Jennifer jest dla mnie bardzo ważna i uwielbiam z nią rozmawiać. Bardzo przypomina mi mnie. Jak już
wcześniej wspomniałam jest bardzo żywiołowa i dużo mówi, czasami gada nieprzemyślane głupoty,
dlatego ludzie mogą ją oceniać powierzchownie i lubić ją po prostu za jej sposób bycia w towarzystwie.
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Ale wewnątrz niej jej coś prawdziwszego, coś głębszego, coś pięknego, czego nie chce pokazać światu
bo boi się, że jej inne „ja” nie będzie tak atrakcyjne dla ludzie jak jej dotychczasowe „ja”. Wiem, że ona
potrzebuje teraz dużo miłości od nas i od swojej rodziny, potrzebuje żeby ktoś zaakceptował jej nowe
„ja”. Wiem, że to jest ważne, ponieważ nie wszyscy ludzie, którzy mnie otaczali akceptowali moje
prawdziwe „ja”, które ukrywałam umiejętnie pod swoimi cechami charakteru, które są częścią mnie, ale
nie są mną. Jednak dzięki wsparciu wielu z Was i wielu miłych słów mogłam zacząć wyrażać moje
prawdziwe „ja”, które jest nieodłączne z miłością Jezusa Chrystusa, która przyjęłam i chcę przekazywać.
Chciałam Was bardzo prosić o modlitwę w intencji Jennifer i jej siostry Adrianny, która powiedziała:
„Ja się nie chcę ochrzcić, ale chcę się przyglądać waszym przygotowaniom”.
Niech nie ustaje w Waszym życiu radość Chrystusa Zmartwychwstałego.
Z gorącymi pozdrowieniami,
Klaudia

Anne z Francji, Jennifer, Adrianna, Estefania z Ecuadoru, Solene z Francji,
a obok mnie Agata z Polski

dla Domów Serca
Domy Serca od października posiadają status OPP co oznacza, że można przekazać 1% z rozliczeń
podatkowych na działalność statutową fundacji. Wystarczy, że w składanym zeznaniu podatkowym za rok
2016 w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego
(OPP)" wpiszesz nasz KRS 0000 433 841. Resztą zajmie się urząd skarbowy.
W ostatnich latach Polski Dom Serca szczególnie wspiera placówki w Indiach i na Kubie. Twój 1 % będzie
wielką pomocą dla mieszkających tam naszych przyjaciół.
www.domyserca.pl

Z przesłodką Ali

Yamali i jej małe kotki

Tak świętowałam moje 24. urodziny
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