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Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście 
uczynili.                                   (Mt 25,40)                                                 
____________________________________           
                     Dla Ciebie! 
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Kochani Przyjaciele Słowa! 
 
 Nie oczekiwaliśmy zobaczenia aż takiej biedy, gdy po raz pierwszy przybyliśmy w czasie 
naszego obozu dla pokoju w Albanii do Fermentim na obrzeżach Shkodry. Nagle znaleźliśmy się 
w obszarze bardzo biednych chatek. Gliniane drogi były latem zakurzone,a zimą pełne błota. 
Wszędzie bawiły się dzieci. Większość mieszkańców tej dzielnicy pochodziła z gór Albanii. Byli 
obcy, pozostawieni samym sobie i ignorowani przez władze miejskie.  
 
 Elona, młoda studentka, wychowała się właśnie w Shkodra. Jej rodzina miała także tylko 
to, co najniezbędniejsze do życia, stały dach nad głową, czyste łóżka, wystarczającą ilość 
jedzenia i scaloną rodzinę. Gdy po raz pierwszy dostrzegła biedę wielu dzieci w tej dzielnicy 
miasta, była nią bardzo mocno poruszona. Tym dzieciom wiodło się zdecydowanie gorzej, niż 
jej. Widoków, z jakimi się zetknęła, nie mogła usunąć ze swoich myśli. Z trzema siostrami 
zakonnymi, które już się tam angażowały i z ich przyjaciółmi zastanawiała się, co można by 
wspólnie dla nich uczynić. 
  
 Szybko okazało się, że rodzice nie mogli sobie pozwolić na kształcenie tych dzieci. W tej 
sytuacji potrzebna była przede wszystkim skuteczna pomoc zewnętrzna. I tak zdecydowała się 
Elona wraz ze swoimi przyjaciółmi, by w każdą sobotę organizować kolorowe popołudnia dla 
dzieci z Fermentim, oferować im pomoc w nauce, szczególnie w matematyce, języku albańskim i 
angielskim, a także w sporcie i zabawach. Ta pomoc trwa już od 2 lat! Elona opowiada też, że 
najpiękniejsze w tej pracy jest przeżywanie radości z coraz lepszych ocen dzieci w szkole. 
 
 W międzyczasie życie zawiodło Elonę do Tirany, stolicy Albanii. W każdą sobotę, gdy 
ma służbę, przyjeżdża autobusem, podróżując 2,5 godziny w jedną stronę! „Co uczyniliście 
jednemu z braci najmniejszych, mnie uczyniliście”, uświadamiał Jezus swoim przyjaciołom.Ta 
konkretna miłość młodych Albańczyków jest więc księgowaniem na koncie w niebie, ponieważ 
przez swoje działania mówią oni: Dla Ciebie! – For you! 
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