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- Dlaczego wyjechałeś na misję, Tio? (dzieci 

zwracają się do nas wujku/ciociu) 

 – pyta Rafaela, moja imienniczka. 

- O, to poważne pytanie, Rafi – odpowiadam.  

- – Bo lubię pomagać, rozmawiać z ludźmi, 

modlić się i bawić z dziećmi. 

- To dlaczego nie masz swoich dzieci? 

- Bo jestem jeszcze na to za młody – 

odpowiadam.  

- A ile masz lat? 

- Dwadzieścia cztery. A ty, Rafi? 

- Osiem. 

- Proszę, osiem lat, a takie poważne pytania zadajesz... 

Drodzy przyjaciele, wśród takich właśnie pytań, zabaw z dziećmi i poznawania nowych ludzi upłynęły mi kolejne 

dwa miesiące misji! 

Boże Narodzenie 

Nasz dom był w okresie Bożego Narodzenia pełen 

ludzi. Więcej niż pełen. Na kolację wigilijną, którą tu 

spożywa się po mszy o 20:00, przyszło ponad 20 

osób. Samotne osoby z dzielnicy, byli wolontariusze, 

zaprzyjaźnione rodziny. Dom był cały czas otwarty, 

niektórzy nasi przyjaciele przychodzili w okolicach 

godziny 23:00. Wcześniej, jeszcze przed mszą, 

razem z dziećmi z dzielnicy, poszliśmy odwiedzić 

domy naszych przyjaciół, aby zaśpiewać im kolędy. 

Zobaczyć ich radość oznaczało dla mnie zobaczyć co 

tak naprawdę oznacza „Magia Świat”. W dzień 

Bożego Narodzenia (a obchodzi się tu tylko jeden 

dzień Świąt) znów zaprosiliśmy przyjaciół z dzielnicy 
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na świąteczny obiad. Niektórzy z nich, dopóki nie wyciągnęliśmy ich z ich domów, płakali w samotności, że 

zapomniała o nich rodzina i nikt ich nie zaprosił. Widząc ich późniejszą radość widziałem jak faktycznie Bóg się 

rodzi miedzy nami – niezależnie od naszej narodowości (a byliśmy w gronie chilijsko-argentyńsko-polsko-

peruwiańsko-francuskim), wyznania (byli z nami także ewangelicy), czy wieku (przedział wiekowy od 21 do 70 lat). 

Wizyta papieża  

Mieliśmy niesamowitą okazję, aby zobaczyć papieża Franciszka, 

który przyjechał do Chile 13 stycznia br. Piszę niesamowitą, bo 

trzeba pamiętać, że to dopiero drugi raz w historii, gdy papież 

przyjeżdża do Chile. Wcześniej uczynił to tylko Jan Paweł II. 

Pojechaliśmy więc do Santiago, stolicy Chile, aby uczestniczyć  

w sprawowanej przez papieża mszy świętej, a dzień później  

w spotkaniu papieża z młodymi. Głównym przesłaniem wizyty 

papieża był pokój. „Kto chce pokoju, musi pracować dla pokoju” 

– powiedział papież w trakcie homilii. To ważny przekaz dla 

całego kontynentu, który, z powodu różnic społecznych i napięć  

z tym związanych, nie jest spokojny i bezpieczny. Do młodych 

papież skierował wezwanie, aby zawsze zastanawiali się, co na 

ich miejscu zrobiłby Jezus.  

Wizyta Franciszka była też okazją, aby zobaczyć siłę Kościoła  

w Chile. Na co dzień nie jest on bowiem zbyt silny, sama wizyta 

papieża również spotkała się z licznymi protestami. Oby ta 

pielgrzymka była impulsem dla Kościoła w Chile, który zmaga się 

z brakiem powołań kapłańskich i małą liczbą wiernych. 

Nowy dom 

W grudniu rozpoczęliśmy pracę nad budową nowego domu. 

Do tej pory na jednej parceli znajdowały się dwa domy. 

Jeden z nich był już jednak stary i nie nadawał się do użytku. 

Został więc zburzony, a my przenieśliśmy się do drugiego 

domu, aby żyć tam w czwórkę całą wspólnotą. Obecnie 

dwóch pracowników od poniedziałku do piątku pracuje nad 

budową nowego domu. Koniec prac przewidziany jest na 

kwiecień br. 

W międzyczasie zmienił się także skład osobowy, który nasz 

Dom Serca tworzy. Sol z Argentyny zakończyła bowiem 

swoją misję na początku lutego. W styczniu zaś przyleciała 

nasza nowa siostra wspólnotowa – Gioconda z Kostaryki. 
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Mision pais 

Miedzy 2 a 12 stycznia pojechałem wraz z grupą studentów na południe Chile, do wsi Chamiza, obok Puerto 

Montt.  

Projekt o nazwie Mision Pais jest inicjatywą Universidad Catolica skierowaną do studentów, aby wyjechać w te 

części Chile, gdzie wiara katolicka jest słaba lub gdzie brakuje księży. Naszym zadaniem było odwiedzanie ludzi  

w ich domach, spędzanie z nimi czasu, a także organizowanie warsztatów i zabaw dla dzieci i ich rodziców. 

Każdego dnia wieczorem zapraszaliśmy wszystkich na mszę świętą.  

Wyjazd ten był dla mnie wielkim przeżyciem. Była to szansa, aby zobaczyć jak wygląda deszczowe i zielone 

południe Chile, ale przede wszystkim była to szansa, aby poznać innych ludzi w moim wieku zaangażowanych  

w życie Kościoła (a zasadniczo w Chile nie jest ich dużo), a także poznać ludzi żyjących w Chamizie, ich zwyczaje  

i historię. Jedna z nich dotknęła mnie szczególnie. 

Jak każdego dnia wyjazdu poszliśmy odwiedzać mieszkań-

ców. Jedna z rodzin, które spotkaliśmy zaprosiła nas na 

obiad. W domu mieszkał około 60 letni mężczyzna z żoną 

oraz ich córka z dwójką dzieci. Ona opowiedziała nam 

historię swojego męża. Został zastrzelony przed drzwiami 

swojego domu na oczach dzieci i całej rodziny. – Byliśmy 

obrażeni na Boga, że do tego dopuścił. Ale teraz powoli 

wracamy do Kościoła. Wy jesteście dla nas kolejnym 

znakiem i nadzieją, że uda się to zrobić.  

Towarzyszyliśmy im przez całe 10 dni i obserwowaliśmy 

radość dzieci i wysiłek jaki wkładała w każdy dzień ich matka 

i ich dziadkowie. I podziwialiśmy jak w każdym dniu na nowo odkrywają Boga i Jego miłość. To oni byli dla nas 

nadzieją. Nadzieją na to, że powrót jest zawsze możliwy. 

Więzienie 

- Jestem mały, ale zły. Jak to będzie po angielsku? – pyta mnie Manuel, 23 letni chłopak odsiadujący swoja karę  

w więzieniu w Valparaiso, które odwiedzamy raz w tygodniu.  

- I am small, but bad – odpowiadam. 

- Kiedyś dźgnąłem strażnika nożem. Zobacz, mniej więcej czymś takim – wyciąga z kieszeni niewielki, ostro 

zakończony śrubokręt. – Podszedłem do strażnika i dźgnąłem go. Potem przez rok siedziałem w celi dla najbardziej 

niebezpiecznych więźniów. 

- I po co to zrobiłeś? Chciałeś uciec? 

- Nie, po prostu to lubię – odpowiada ze szczerym uśmiechem – Lubię walczyć na noże... Zobacz, teraz w więzieniu 

każdy mnie szanuje. Całe więzienie wie, że to ja zaatakowałem strażnika. Mam szacunek. Wysłali za mną „psa”. 
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Rozumiesz, gościa, który miał mnie zabić, bo zaatakowałem strażnika. Ale się obroniłem – prezentuje mi pokaźną 

bliznę na lewym przedramieniu. – Zasłoniłem się przed ciosem ręką. Poszło dużo krwi, ale przeżyłem. I am small, 

but bad – mówi łamanym angielskim robiąc groźną minę i napinając mięśnie. Nie wiem co powiedzieć, patrzę 

tylko na niego nie mogąc uwierzyć, że w tym wesołym, zawsze uśmiechniętym chłopaku jest tyle agresji, złości  

i chęci zadawania bólu. Mówi jeszcze coś o tym, że czuje się w więzieniu jak gladiator. Potem sięga do worka ze 

swoim jedzeniem i częstuje mnie jogurtem. 

- Najpierw nauczę się angielskiego, a potem 

hiszpańskiego. Będę wtedy znał trzy najczęściej używane 

języki na świecie. I jak wyjdę na wolność pójdę do szkoły, 

a potem na uniwersytet – mówi z błyskiem w oczach. – 

Jestem Twoim przyjacielem, Rafael. 

- A ja Twoim Manuel, pamiętaj o tym. 

Po tej rozmowie nie widzieliśmy go w więzieniu przez 

miesiąc. Pytam więc innych więźniów, gdzie mogę go 

znaleźć. Mówią, że źle się zachowywał i przenieśli go do 

innego modułu. Prosimy strażników, aby go zawołali. 

Przychodzi. Jest zdumiony. – To wy mnie zawołaliście? – ciężko przychodzi mu zrozumienie, że o nim pamiętamy. 

– Pokłóciłem się z jednym z więźniów z modułu 109, wbił mi nóż w nogę – prezentuje dwie blizny nieco nad prawa 

kostka. – Przenieśli mnie więc do 105, to bardziej skomplikowany moduł. Wysłali za mną „psa”. Próbował dwa 

razy – kontynuuje pokazywanie blizn, jedna na lewym boku i dwie nieco poniżej karku. – Dla bezpieczeństwa 

przenieśli mnie do 102. – Przez całą naszą rozmowę obserwuję jego wzrok pełen strachu i nerwowego napięcia. 

Mówi przyciszonym głosem, cały czas rozgląda się na boki szukając czy nie ma kogoś, kto chce go zaatakować. 

Spodnie ma brudne od krwi.  

Don Luis  

Halo, Punto Corazón! Polaco! – woła don Luis widząc mnie zbliżającego się do niego na ulicy. Siedzi na chodniku 

oparty o ścianę sklepu monopolowego. Jest pijany, ma brudne ubranie na sobie, czuć, że nie mył się od wielu dni.  

- Kocham cię bardzo – mówi ze łzami w oczach i podaje mi dłoń. 

- Ja też cię kocham don Luis. 

- Ooo, ktoś mnie kocha, w takim razie nie umrę... 

Don Luis jest sąsiadem Domów Serca. Zawsze przychodził do nas, często trzy razy dziennie, tylko po to, żeby 

porozmawiać. Ma niesamowitą potrzebę rozmowy, potrafi mówić sam przez poł godziny. Nie przeszkadzało mu 

nawet to, że nie rozumiałem ani słowa z tego, co mówił. 

Gdy miał dwa lata porzuciła go matka. Wychowywała go żona jego ojca – senora Ana (o której wspominałem  

w poprzednim liście). To razem z nią i swoim ojcem mieszkał obok nas. Od prawie trzech miesięcy mieszka na 

ulicy, pracując na parkingu i upijając się każdego dnia tanim alkoholem, wdając się w bójki i wyzywając ludzi.  
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Don Luis jest jednak dla mnie przykładem człowieka, którego, aby zrozumieć, trzeba prześledzić całą jego historię.  

Jak wspomniałem, w wieku dwóch lat został 

porzucony przez swoją matkę. Choć nie pamięta 

tego wydarzenia, to jednak poczucie opuszczenia 

towarzyszy mu do dziś. Często wspomina, że jego 

prawdziwa matka mieszka w Argentynie, a senora 

Ana to tylko jego macocha. Dwukrotnie był żonaty, 

pierwszy raz w wieku nastoletnim ze swoją kuzynką, 

do czego zmusiła go rodzina. Nie poznał swoich 

dzieci, nie ma z nimi kontaktu. Jego ojciec jest 

półanalfabetą i przez większość życia był 

alkoholikiem. Don Luis również zaczął pić. Dziś ma 

50 lat, etapy trzeźwości przerywa ciągami 

alkoholowymi. Gdy jest trzeźwy dał się poznać jako 

sympatyczny człowiek zawsze chętny do pomocy i żartów. Jego hobby jest taniec (w wieku 8 lat został mistrzem 

regionu w tańczeniu cuequi) i rysowanie (jeden ze swoich rysunków podarował mi na powitanie).  

Dziś spotykam go na ulicy zawiniętego w koc, śpiącego na rogu chodnika, wystawionego na wzrok ludzi i chłód 

nocy. Nie chce wrócić do domu i przestać pić. Pokłócił się z señorą Aną, po tym jak włamał się do własnego domu, 

aby ukraść narzędzia i sprzedać je, a pieniądze przeznaczyć na alkohol. Czasami gdy spotykamy go na ulicy, ma łzy 

w oczach, ale tylko przez chwilę, później otrząsa się z nich, jakby wstydząc się swojej słabości. Jednak przez tę 

chwilę ma wzrok dziecka – zagubionego, zranionego i pragnącego miłości. 

- Jestem Luis Roberto Osorio! – woła na ulicy, jakby chcąc przypomnieć światu, że wciąż istnieje...  

Pożegnanie 

Drodzy Przyjaciele, dziękuję jeszcze raz za Wasze wsparcie, za każdą Waszą modlitwę, za słowa, które do mnie 

piszecie. Czas misji to piękny dla mnie czas – czas zmian, odkrywania siebie, człowieka i Boga. Czas, w którym 

jestem szczęśliwy.  

Modlimy się więc codziennie za Was, pragniemy, abyście także mogli odkrywać piękno każdego dnia, odnaleźć 

miłość i szczęście w Waszym życiu.  

Proszę Was dziś o modlitwę za naszych Przyjaciół, w szczególności za osoby, o których w tym liście wspomniałem: 

za rodzinę z Chamizy, za dona Luisa i Manuela. Oni potrzebują jej teraz bardzo. 

Do usłyszenia za kolejne dwa miesiące! 

Z Panem Bogiem, 

Rafał  

 



www.domyserca.pl 

 


