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“Gdzie nas posyła Jezus?  
Nie ma granic, nie ma ograniczeń: posyła nas do wszystkich.  
Ewangelia jest dla wszystkich, a nie dla niektórych.” 
 

Ojciec Św. Franciszek - 28.07.2013, Rio de Janeiro 

 

wrzesień 2013 r., Brazylia 

                       Kochani Przyjaciele, 

Na początku tego listu poraz kolejny pragnę podziękować Wam za modlitwę za mnie i 

moich przyjaciół z Coroa da Lagoa, a także za wsparcie finansowe mojej misji. Dziś szczególnie 

zwracam się z wdzięcznością do Was, Drodzy Przyjaciele, dzięki którym mogłam uczestniczyć w 

Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro. Było to niezwykłe i niezapomniane 

doświadczenie, które rozbudziło nowe pragnienia, radość i entuzjazm.  

Przed rozpoczęciem misji nie myślałam poważnie o możliwości wzięcia udziału w 

spotkaniach młodych z papieżem. Gdzie Salvador, a gdzie Rio! Wiedziałam, że moim miejscem 

na najbliższe dwa lata jest dzielnica, gdzie znajduje się Dom Serca, ale jednocześnie byłam 

świadoma, że niejedno może się wydarzyć. To poczucie było bardzo ekscytujące i pachniało 

obietnicą. 

Kilka miesięcy po moim pojawieniu się w Coroa da Lagoa temat SDM został poruszony 

we wspólnocie i zdecydowaliśmy, że nie ma co – trzeba jechać! I tak w lipcu zamknęliśmy Dom 

Serca  na dwa tygodnie, żeby zaangażować się w to wydarzenie.  

 

1.  2.  

 

Nasza Jornada to nie tylko oficjalne uroczystości na słynnej plaży Copacabana. Na 

tydzień przed, przenieśliśmy się do Fazenda do Natal, gdzie wspólnie z jej mieszkańcami 

organizowaliśmy pre jornade dla przyjaciół Domów Serca z różnych stron świata. Przyleciały 

grupy młodych z Argentyny, z Włoch, z El Salvadoru, z Peru. Byli pośród nich księża, siostry 

zakonne posługujące w Domach Serca, obecni i byli misjonarze i przyjaciele z dzielnic, w 

których znajduje się nasza wspólnota. Jednym słowem: rodzina. Niektórzy ciężko pracowali 

przez dwa lata, żeby móc uczestniczyć w SDM w Rio. Dla nich była to podróż życia. 
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Warunki były skromne, utrudniane przez padający deszcz, ale atmosfera naprawdę 

rodzinna! Nasi goście okupowali każdą przestrzeń Fazenda. Spali, gdzie się dało. Codziennie 

rano mieliśmy śniadanie w domkach misjonarzy – żeby było bardziej kameralnie - i wspólny 

obiad w refektarzu.  

Każdego dnia zabieraliśmy grupy do Salvadoru, żeby młodzi chociaż zetknęli się z 

historią Brazylii, na plażę, żeby odkryli piękno jej natury i na apostolat, żeby poznali 

przynajmniej kilku naszych przyjaciół, których odwiedzamy na codzień. Był również czas na 

rekreację, na zabawę z dziećmi i na całkiem poważne rozgrywki piłkarskie. 

W ciągu dnia uczestniczyliśmy we mszy św., mieliśmy moment na adorację, 

odmawialiśmy także liturgię godzin i różaniec. Przed południem braliśmy udział w 

konferencjach przygotowanych przez s. Letycję, o. Cristino i o. Arnaud. 

 Wszyscy solidarnie toczyliśmy walkę z upierdliwymi komarami, które ucztowały 

naszym kosztem i zostawiały swędzące, czerwone plamy na naszych ciałach. Mimo to, choć 

uciążliwe, były dobrym pretekstem do nawiązania kontaktu. “Potrzebujesz preparat na 

komary? Jak dziś twoje bąble? Ooo, jest ich więcej niż wczoraj!” I tak te drobne gesty troski 

zbliżały nas do siebie i otwierały nam drzwi przyjaźni. 

Gromadziliśmy się przy prostych, codziennych czynnościach, jak gotowanie, pranie czy 

sprzątanie, które były również okazją do rozmów i śmiechów. Nie ma to jak wspólne 

wymachiwanie miotłami, mieszanie chochlami w ogromnych garach, czy mycie stosu talerzy po 

obiedzie. Byliśmy ciekawi siebie nawzajem, chcieliśmy się lepiej poznać, więc szukaliśmy okazji 

do przebywania razem. 

 

3.   4.  

 

Każdego wieczoru jedna grupa przygotowywała sarau – noc kulturalną, podczas której 

prezentowała swój kraj i Dom Serca, który się tam znajduje. Nie zabrakło tradycyjnych potraw, 

tańców i muzyki. W niedzielę, która była dniem otwartym dla wszystkich przyjaciół wspólnoty 

w Fazenda zgromadziło się mnóstwo ludzi! Dona Zelita przygotowała niezliczone kilogramy 

feijoady, czyli gotowanej fasoli. Mieliśmy również okazję podziwiać pokazy capoeira -

brazylijskiej sztuki walki. 

         

Wszystko to działo się w tygodniu przed oficjalnym rozpoczęciem SDM. W poniedziałek 

wczesnym rankiem, tuż po mszy św. wyruszyliśmy. Kierunek: Rio de Janeiro! Możecie sobie 

wyobrazić, że nasz autokar był naprawdę wesoły. Nie brakowało śpiewów, modlitwy, rozmów. 
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Tylko na spanie nie było czasu. ;) Nie istniały między nami bariery językowe, chociaż nie 

wszyscy mówiliśmy w języku zrozumiałym dla pozostałych. Naprawdę unosił się między nami 

duch przyjaźni, animacji i radości. 

 

5.  6.  

 

O samych spotkaniach z papieżem Franciszkiem chyba nie muszę wiele pisać, ponieważ 

transmisje były ogólnodostępne w telewizji. Powiem jedno: działo się!  

Podczas ceremonii powitania Ojciec Święty powiedział: “Przyjechałem, żeby spotkać 

młodych, przybyłych z całego świata, których przyciągnęły otwarte ramiona Chrystusa 

Odkupiciela. Chcą oni znaleźć schronienie w Jego uścisku, właśnie przy Jego sercu, raz jeszcze 

usłyszeć Jego jasne i mocne wezwanie: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”. 

Przede wszystkim niesamowite było właśnie to spotkanie z młodzieżą z całego świata 

spragnioną obecności Boga w ich życiu, w naszym życiu, w każdej jego sferze. Spotkanie z 

młodzieżą, która chciała dać świadectwo wiary, bo tak naprawdę o to chodziło w tej 

pielgrzymce. Przecież nie przemierzaliśmy tylu kilometrów (w przypadku autokaru Domów 

Serca podróż trwała prawie 40 godzin!) tylko po to, żeby postawić stopę na piasku Copacabany 

ani nawet, żeby zobaczyć czy usłyszeć na żywo zwierzchnika Kościoła (choć tak dobrze było być 

blisko niego)! 

To nie była wyprawa turystyczna w celu odkrycia uroków Rio de Janeiro. Najsłynniejsze 

punkty miasta z zachwytem podziwiałam, lecz jedynie z daleka. Jeśli ktoś chciał zwiedzać, to 

naprawdę nie był to najlepszy moment. Rio było zatłoczone, głośne, pełne ludzi. Wszędzie 

kolejki: do restauracji, w metro, do autobusów, które i tak zamierały w korkach. Do tego 

wszystkiego nagła zmiana klimatu: deszcz i przeszywające zimno, na które my – mieszkańcy 

gorącego stanu Bahia - nie byliśmy przygotowani. Skromne warunki noclegowe i ostatnia noc 

na plaży: mokrej, wietrznej i naprawdę lodowatej. To nie były wczasy zamówione z katalogu! 

Całe szczęście, że były trudne chwile, bo to one nadawały charakter pielgrzymki. One, ale nie 

tylko... 

Podczas pierwszego postoju w podróży do Rio de Janeiro otrzymaliśmy wiadomość, że 

dwoje naszych przyjaciół zostało zastrzelonych. Przez ponad godzinę próbowaliśmy uzyskać 

więcej informacji od sąsiadów z dzielnicy, co nie było łatwe, bo zasięg sieci na parkingu był 

znikomy. Dzwoniąc po znajomych dowiedzieliśmy się, że faktycznie Marcelo i Fole zostali 

postrzeleni, ale obydwaj przeżyli. 
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 Przyjaciele powiedzieli nam również, że dom jednej z wielodzietnych rodzin zapalił się 

w wyniku zwarcia przewodów elektrycznych. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale wszyscy musieli 

przeprowadzić się do innego mieszkania.  

Nie będę ukrywać, że wiadomości były powalające. Tak jakby Pan Bóg chciał mi 

przypomnieć, że nie jadę do Rio we własnym imieniu i dla własnej przyjemności, lecz że 

pielgrzymuję z imionami i twarzami przyjaciół wpisanymi w moją pamięć. 

. 

7.   8.  

 

Po powrocie z Rio skierowaliśmy swoje kroki do domów obydwu poszkodowanych 

sąsiadów. Fole jest w trudniejszej sytuacji niż Marcelo, bo został postrzelony w czterech 

miejscach. Ucieszył się na naszą wizytę. Z trudem usiadł na łóżku i nie przestając się uśmiechać 

zaczął zapewniać, że teraz na pewno się zmieni. Zacznie uczęszczać do kościoła, jak radzi mu 

siostra, odwiedzi swoją czteroletnia córkę mieszkającą w interiorze, której nie widział od trzech 

lat, poszuka pracy i żony.  

Dona Lucinha, mama Fole, straciła przez narkotykowy świat już dwóch synów. Jeden z 

nich, Wilson, był przyjacielem Domów Serca i jego częstym bywalcem. Jego dziewczyna zaszła 

w ciążę. Chłopak nie mógł dostać pracy, więc źródło dochodu na utrzymanie rodziny znalazł, 

jak wielu innych, w przemycie. Potem uwikłał się również w rabunki autobusów. Jakiś czas 

spędził w więzieniu. Gdy je opuścił, przestępcy zastrzelili go tuż obok domu. Miał 24 lata i 

dwoje małych dzieci.  

Fole również ma przestępczą przeszłość. Kilka lat spędził w wiezieniu. Budził respekt i 

liczono się z nim w dzielnicy. Dziś, mimo swoich 33 lat, przypomina beztroskiego nastolatka, 

nieustannie na utrzymaniu mamy. Rzadko kiedy jest trzeźwy, często - na głodzie. Kiedy go 

odwiedziliśmy, nieustannie się śmiał i żartował. Prędzej może rozbawić niż przestraszyć. 

Marcelo został trafiony jednym pociskiem i nawet nie pofatygował się do lekarza, żeby 

go wyciągnąć. W marcu stracił brata Adriano, który był donem mafii narkotykowej. Stracił 

również pracę, bo nie stawił się w zakładzie w dniu, kiedy go szukał.  

Na pogrzebie Adriano atmosfera była ciężka. To był już drugi syn dony Marta. Marcelo 

również był obecny. Próbowałam dostrzec w jego twarzy jakieś emocje, ale nic nie widziałam! 

Ani złości, ani łez, tylko przerażającą pustkę, jakby akceptację, że tak musiało się stać, że taki 

jest los młodych, którzy decydują się żyć z przemytu. 

Marcelo otarł się kilka razy o śmierć. Znajomi z dzielnicy twierdzą, że tak naprawdę nie 

powinien już żyć, bo tyle razy ktoś do niego strzelał. Któregoś dnia niedoszły zabójca przyłożył 
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mu broń do głowy, nacisnął spust, ale kula nie wystrzeliła. Podobno Marcelo odwrócił się i 

odszedł.  

Ciągle ociera się o śmierć, lecz z każdej opresji – co jest wręcz nie do wiary - wychodzi 

cało. Nieustannie mi powtarza “Ze mną nikt nie zginie”, ale ja nie mam co do tego takiej 

pewności.  

Czasami bardzo bym chciała nakrzyczeć na tych mężczyzn, którzy są jak małe, 

zagubione dzieci żyjące bez odpowiedzialności i przyprawiające swoje matki o łzy, ataki serca 

czy wylewy. Mam jednak świadomość, że nie jestem tu po to, by zmieniać ich życie, by 

wywierać presję, co pewnie i tak nic by nie dało (jak w przypadku próśb, żeby Marcelo udał się 

do szpitala, aby usunąć tkwiący w jego pośladku pocisk). 

 Uczę się akceptować wolność ludzi, akceptować ich wybory, nawet jeśli jestem 

przekonana o ich niesłuszności. Wiem, że ostateczne decyzje, należą do nich, a nie do mnie. 

Staram się na nikim nie stawiać krzyżyka, a jedynie nieść im obecność Pana Jezusa. 

 

9.  

 

“Nie bójcie się iść i nieść Chrystusa w każde środowisko, aż na peryferie egzystencjalne, 

także do tych, którzy wydają się najbardziej oddaleni, najbardziej obojętni – apelował papież 

Franciszek podczas mszy na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. – Pan 

poszukuje wszystkich, pragnie, aby wszyscy poczuli ciepło Jego miłosierdzia i Jego miłości”. 

 

Pozdrawiam Was najgoręcej, Kochani! 

Agnieszka 

 

Zdjęcia: 1. Estella – jedna z wolontariuszek Fazenda do Natal podczas wypiekania chleba; 2. Nasi kucharze: (od lewej) Walter z 

Peru oraz Lucas i Eduardo z Francji podczas przygotowywania jednego z posiłków; 3. Podczas pokazów i animacji capoeira; 4. Na 

ostatnim postoju przed wjazdem do Rio wraz z grupa Brazylijczyków tańczyliśmy sambę i forro; 5. Copacabana o wschodzie słońca. 

Poranek w oczekiwaniu na niedzielna msze; 6. Również na Copacabana: w oczekiwaniu na Drogę Krzyżową; 7. Nieoczekiwane 

spotkanie Ojca Św. w drodze do Katedry Rio de Janeiro; 8. Podczas lutowego malowania Domu Serca pomagali nam przyjaciele: 

Kiko (w środku) i Marcelo (pierwszy z prawej); 9. Rodzina Domów Serca po mszy z biskupem don Joao Carlos Petrini w Fazenda do 

Natal. 


