
PIERWSZE KROKI 
Historia tego wszystkiego, czym wciąż żyjemy, 
nie jest żadnym z moich pomysłów czy planów. 
Ja sama ciągle jestem najbardziej zaskoczona 
tym wszystkim, co dzieje się w życiu Wspólno-
ty, która jest dziełem Boga, Ducha Świętego, 
Maryji. Jak ja sama mogłabym zapoczątkować 
taką historię? 
Kierunkiem wytyczanym w moim sercu byli lu-
dzie młodzi, pogubieni. Widziałam ich będą-
cych „bez pasterza”, bez punktów odniesienia, 
łobuzujących, wychowanych w dobrobycie, z 

pieniędzmi w kieszeni, samochodem, kultem, ze wszystkimi możliwymi dobrami 
materialnymi, jakie można sobie tylko wyobrazić. Mimo tego wszystkiego byli 
smutni i martwi w sercu. Właśnie na modlitwie usłyszałam ten ich, jak mi się 
wydaje, krzyk bólu. Poczułam w sobie wielką motywację, niepochodzącą ode 
mnie, której nie potrafiłam usunąć, a która wzrastała coraz bardziej. To nie był 
jakiś mój pomysł - ja sama nie wiedziałam tak naprawdę, co się dzieje, lecz czu-
łam, że muszę dać tym młodym coś, co Bóg umieścił we mnie, w moim sercu dla 
nich. Później nastała agonia spowodowana 
oczekiwaniem na „narodzenie się” tego, co 
Duch Święty kształtował i rozwijał we 
mnie, co było także i dla mnie zaskoczeniem. 
Dnia 16 lipca, w święto Matki Bożej z Góry 
Karmel, otrzymałam klucze od domu, aby 
móc rozpocząć. Gdy zobaczyłam tę bramę, 
wewnątrz mnie dosłownie eksplodowała peł-
nia życia. Ci, którzy mi towarzyszyli, widząc 
spustoszenie i warunki panujące w tym miej-
scu potrząsali głowami jakby chcąc powiedzieć: „Jak można tutaj żyć?!” Ja jed-
nak widziałam to miejsce już odnowione, pełne młodych, życia, radości, i praw-
dziwej wolności; takie, jakim jest dziś. 
Rozpoczęliśmy w walącym się, spustoszonym domu, zupełnie takim, jak życie 
chłopaków, którzy zapukali do drzwi. I tak chłopaki naprawiając mury, napra-
wiali również swoją wolę, zaufanie do samych siebie oraz własną przyszłość. Po-
wiedziałam im: „tu nikt za was nie płaci! Na życie musicie zapracować i odpra-
cować sobie własnym potem, krok po kroku, kamień po kamieniu, odkrywając, że 
w was jest siła i godność do nowego życia.  



CZUŁOŚĆ MARYJI 
Przypominam sobie, że między tymi wszystkimi 
krzewami i gruzami mój wzrok napotkał wizeru-
nek Maryi, powieszonej na futrynie drzwi wejścio-
wych. Widząc, że Maryja już tam nas oczekiwała, 
aby przyjąć nas i potwierdzić to, co mieliśmy w ser-
cu, moje serce zapaliło się wielką miłością.  Gdy za-
czynaliśmy, pracowaliśmy dzień i noc, dlatego że w 
tej zawalonej willi nic nie było. Mimo tego trudu 
nigdy nie bałam się poświęcenia. Nawet nigdy o 
tym nie myślałam, dlatego że gdy nic nie mamy, 

wtedy właśnie mamy najwięcej - więcej miłości, uśmiechu, solidarności, czasem 
też i łez, ale życie już takie jest. 
Pragnęłam wierzyć w młodych. To nie prawda, że są leniwi, bojaźliwi, obojętni - 
to nie prawda! Są zdolni do tego, by walczyć, by się dzielić, by się poświęcać. Już 
od samego początku pokazali, że to, na czym im zależało, to nie były narkotyki, 
lecz ich życie do naprawienia, wraz z naszym, na tej samej drodze prawdy.  
Jest też jeden ważny szczegół, który pamiętam z naszej drogi - dzień, w którym 
zrozumiałam, że muszą rzucić palenie papierosów. Gdy pewnego razu w 1986 r. 
byłam na pielgrzymce przeszła mi przez głowę taka myśl: „nie jestem wierna wo-
bec tych młodych”. 
Spostrzegłam, że muszę być silniejsza, bardziej wy-
magająca, było to pewne moje wewnętrzne porusze-
nie, którego nie potrafiłam dłużej lekceważyć. Tak 
więc pewnego wieczoru, w kaplicy w Saluzzo, 
uklęknęłam przed młodymi i powiedziałam im: 
„Chłopcy, chcę was przeprosić, ponieważ was zdra-
dziłam, gdyż nie miałam do was pełnego zaufania. 
Przyszliście tu, bo chcieliście, aby wam pomóc wyjść z uzależnienia i żyć w praw-
dziwej wolności. Ja jednak, przez strach, że odejdziecie, zostawiłam wam papie-
rosy. Teraz jednak chcę, abyście wiedzieli, że od tego wieczoru nie pali się tu wię-
cej papierosów!’’ Później zawołałam jednego chłopaka żeby pozbierał wszystkie 
papierosy i zauważyłam z wielkim zdumieniem i radością, że wszyscy sięgnęli rę-
ką do kieszeni i wyrzucili je. Rozpaliliśmy ognisko i spaliliśmy wszystkie papiero-
sy tańcząc, śpiewając i modląc się. Nikt z nich wtedy nie odszedł, wszyscy to za-
akceptowali, i to od razu. W ten sposób uwolniliśmy się od tego uzależnienia.  



NARKOMANI PRAGNĄ SPOTKAĆ BOGA 
Otworzyliśmy drzwi i już po tygodniu wstą-
pili trzej pierwsi chłopcy. Wstawali rano i 
szli pracować. Nie było jeszcze kaplicy, więc 
z rana my same modliłyśmy się różańcem i 
brewiarzem. Nie namawiałyśmy chłopaków 
do modlitwy, lecz mówiłyśmy sobie: 
„Przyjmujemy człowieka takiego, jakim 
jest”. Człowiek jest stworzony na Boży ob-
raz. Modlitwa należała do nas, które wie-
rzyłyśmy. Po nieco ponad miesiącu spotkało 
nas wielkie zaskoczenie, gdy pewien chłopak 

zamiast iść rankiem do pracy, usiadł przy mnie i zapytał:, „Co robicie?”, odpowie-
działam: „Modlimy się”. Został z nami, podczas gdy my modliłyśmy się jednym z 
psalmów. Potem także i on przeczytał jedno zdanie, po nim inny chłopak, i jesz-
cze inny i tak po kolei przyłączyli się do nas z modlitwą. 
Zrozumiałam, że ci młodzi dopytywali się mnie o spotkanie z Bogiem, mieli głód i 
pragnienie Jego. W ten sposób powstała propozycja modlitwy i wiary, które stały 
się fundamentem na drodze odrodzenia. Wielu z nich wstępując do wspólnoty 
mówi mi: „Ja nie wierzę w Jezusa, Bóg mnie nie interesuje, Ja nie chcę się mo-
dlić!” Ja im wtedy odpowiadam „Przyszedłeś tutaj, aby uwolnić się nie tylko od 
samych narkotyków, ale ze wszystkich swoich lęków i całej przeszłości. Nas nie 
interesuje czy ty wierzysz, czy nie. My wierzymy za ciebie i również za ciebie 
przykładamy się do modlitwy. Klęknij, spróbuj zaufać, a zobaczysz”  



OTWIERANIE KOLEJNYCH DOMÓW 
Myślałam o otworzeniu jednego 
domu, i gdy jakiś chłopak wycho-
dził, w jego miejsce wstępował in-
ny. Przyszedł jednak taki moment, 
kiedy dom w Saluzzo był już prze-
pełniony tak, że materace były na-
wet na podłodze. Nie mogłam ich 

wyprosić, ponieważ pragnęli życia - nie prosili o jedzenie czy nawet o miejsce na 
nocleg, lecz o możliwość życia! Tak więc otworzyliśmy jeszcze jeden dom, a po 
nim kolejny i kolejny... z czasem sama przestałam je liczyć. Wierzę, że Maryja 
darzy nas szczególną miłością. Okazywała nam ją stale przez lata, gdyż jest 
Matką wierną. Przywiodła nas w miejsca pobłogosławione swą obecnością, w 
których nasi młodzi odkrywają dar modlitwy i leczą swoje rany pod jej czułym 
spojrzeniem. Obecność Maryi w naszych domach sprawia, że każdy dzień roz-
kwita świeżością i nowością. Z Nią każdy dzień życia wypuszcza nowy kwiat, 
co dzień piękniejszy, bardziej jaśniejący i pachnący. 
Dzieła Boże rodzą się w ciszy, rzeczy wielkie, ważne i naprawdę niezbędne do 
życia i do wieczności są niesłyszalne, nie robią hałasu. Także i nasza obecność na 
tej błogosławionej ziemi tak się narodziła: w ciszy, w poświęceniu, ciężkiej pracy 
i w radości ze wspólnego kroczenia pod okiem Maryi. Bóg udzielił mi łaski cier-
pliwości, abym potrafiła dzień po dniu śledzić to, co mi wskazywał. Dlatego po-
woli horyzonty poszerzały się i z otwartymi ramionami, które dziś obejmują cały 
świat, Wspólnota przyjęła bardzo wielu młodych potrzebujących miłości. Te ra-
miona już nie są jedynie moimi, lecz są też ramionami wielu młodych, którzy po 
doświadczeniu miłości Bożej, zadecydowali się powierzyć Bogu, oddając tę otrzy-
maną za darmo miłość każdemu, kto jej potrzebuje. 
We Wspólnocie wielokrotnie nie możemy wyjść z podziwu, widząc tych młodych 
z różnych krajów świata, żyjących w zgodzie, przebaczających sobie, rozpoczy-
nających razem każdy dzień tej drodze odrodzenia w pokoju. Dzieje się tak dlate-
go, że modlą się razem. Pan uczynił z naszej Wspólnoty znak Swojego Miłosier-
dzia. Nasze domy, rozrzucone po całym świecie głoszą prawdę, która brzmi: 
„Miłosierdzie Boże jest nieskończone!”. 
Nasza Wspólnota jest propozycją jasnego, konkretnego i radosnego życia chrze-
ścijańskiego. Dla uzależnionych młodych ludzi, dla zranionych rodzin, dla dzieci 
ulicy, dla chłopców poszukujących sensu życia… Tym, których przyjmujemy i 
których przyjmiemy nie mamy nic innego do zaproponowania jak tylko konkretne 
doświadczenie wspólnotowego życia, ożywionego i ugruntowanego na Ewange-
lii. 



PIERWSZY DOM DLA DZIEWCZĄT 
Często przypominałam chłopakom o ważności wybo-
ru właściwej kobiety w życiu. Mówiłam: „gdybyś 
spotkał kobietę, która mówiłaby tobie NIE, to byś nie 
upadł”. Pewnego dnia przyszedł jeden chłopak, który 
mi powiedział „Elvira, ty potrafisz mówić do kobiet, 
ale poza Wspólnotą nikt nie będzie im takich rzeczy 
mówił”. I zrozumiałam, że trzeba otworzyć domy 
żeńskie. 
Znalazły się trzy chętne dziewczyny, które nigdy nie 
brały narkotyków, mogące przyjmować dziewczyny 
przygotowujące się do wstąpienia. Miały własną pra-
cę, lecz zostawiły wszystko, Duch Święty uczynił je 

odważnymi kobietami! Przed otworzeniem nowego domu zawsze pojawia się py-
tanie: „kto otworzy drzwi własnego serca na Boga i na Jego plan”. Dziś widzimy 
owoce tamtego powiedzenia: „Tak”: „Spójrzcie, ile was jest, z ilu krajów przycho-
dzicie... Jak pięknie rozważać dzieła Boże!”; 
„Kobieto, kim jesteś? Obraz i podobieństwo Boże jest odbite wewnątrz Ciebie. 
Kobieto, czy wiesz, do czego jesteś powołana? Jesteś powołana do miłości, bo ta-
ki jest Boży plan wobec ciebie. To wezwanie do miłości czyni ciebie wielką! Ra-
dość twego życia zależy od tego, jak odpowiesz na to zaproszenie.”  
Radość kobiety nie zatrzymuje się i nie zagłębia się w przedmiotach - ta, której się 
to przytrafi, pozostanie biedną, samotną, opuszczoną i zdradzoną kobietą. 


