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  Z ostatnich tutejszych wydarzeń… 
   W sobotę, 14 marca, około godziny 
21.00 dwóch mężczyzn, w wieku 24 i 
37 lat, zginęło od ciosów nożem. Rzecz 
miała miejsce w hotelu West na Car-
rall Street przy skrzyżowaniu z East 
Pender – budynku wzniesionym jesz-
cze przed pierwszą wojną światową, 
w którym próżno dziś szukać śladów 
dawnej świetności, tak jak wędrując 
po pobliskich ulicach trudno pamię-
tać, że należą one do historycznej (naj-
starszej) części Vancouver. Dzisiaj ta-
nie pokoje w hotelu West wynajmują 
ludzie na pół bezdomni, okaleczeni fi-
zycznie i upośledzeni umysłowo. Mie-
szka ich tam obecnie stu dziesięcioro. 
Cztery dni przed wspomnianym za-
bójstwem, w tym samym miejscu ktoś 
poderżnął w windzie gardło innemu 
mężczyźnie. 
  Takie zdarzenia nie są czymś wy-
jątkowym w tej dzielnicy – Vancou-
ver Downtown Eastside – nazywanej 
słusznie kanadyjską stolicą biedy. Al-
koholizm, narkomania, przestępczość, 
akty gwałtowne, prostytucja, HIV, nę-
dza. Teraz mieszkańcy tego wstydli-
wego dla miasta rejonu mają nadzie-
ję, że być może przybędzie do nich 
papież Franciszek.

  Zaproszenie dotarło do Watykanu 
9 marca. Wystosowane zostało przez 
przedstawicieli różnych kościołów 
chrześcijańskich, żydów, muzułma-
nów i ludności indiańskiej. Jego sygna-
tariusze piszą, że chociaż nie wszyscy 
z nich – ludzi tu mieszkających lub 
w różny sposób związanych z tą dziel-
nicą – są rzymskimi katolikami, to jed-
nak pragną oni gościć u siebie obecne-
go papieża, widząc w nim duchowego 
przywódcę ludzi biednych. Inicjatora-
mi akcji są protestanci: prawnik Tom 
Beasley (członek bardzo obecnego 
w dzielnicy nędzy Zjednoczeniowego 
Kościoła Kanady) oraz orędowniczka 
bezdomnych, anglikanka Judy Graves, 
której przyznano przed rokiem nagro-
dę The Freedom of the City – najwyższe 
honorowe wyróżnienie przyznawane 
za wybitne zasługi dla miasta. Tom 
Beasley mówi, że papież Franciszek 

stał się w ciągu dwóch lat rzecznikiem 
i nadzieją ludzi zepchniętych na mar-
gines, „szczerze wierząc w potrzebę 
ich wsparcia”. A Judy Graves, która 
pracuje w tej dzielnicy od 1979 roku 
dodaje, że problemy tutejszych ludzi, 
podobnie jak mieszkańców oddalo-
nych od miasta indiańskich rezerwa-
tów, pogłębiają się z roku na rok i czas 
najwyższy sprowadzić tu kogoś, kogo
głos jest prawdziwie inspirujący: pa-
pieża Franciszka, który apeluje do wy-
znawców wszystkich religii o mobi-
lizacje sumień na rzecz ludzi poniżo-
nych.
 „Vancouver – czytamy w zaprosze-
niu – jest jednym z najpiękniejszych 
miast na świecie z wielkim bogac-
twem, i wciąż w jego centrum znajdu-
je się ogromna, rosnąca liczba ludzi 
bezdomnych i psychicznie chorych.”
Zapraszający proponują Jego Świąto-
bliwości spacer po Downtown East-
side, rozmowy z mieszkańcami, od-
wiedziny dwóch indiańskich rezerwa-
tów – jednego w mieście, drugiego po-
za miastem – i celebrowanie mszy św.
z otoczonej przez indiańskie canoe bar-
ki na English Bay. Sugerują oni rów-
nież termin tej gościny: „pomiędzy 
majem a wrześniem, być może przy 

okazji wizyty w USA”. Być może...
  Trudno oczywiście spodziewać się, 
iż papież w drodze do lub powrotnej 
z USA będzie mógł poprosić pilota 
samolotu, żeby zaleciał na trochę do 
Vancouver – ale chyba każdy rozumie, 
że i bez tego to oczekiwanie na papie-
ża ma głębokie znaczenie. Oczekiwa-
nie na papieża, który przypomina nam
wszystkim, że „miłość do biednych 
znajduje się w centrum Ewangelii”, 
a solidarność z nimi „to coś znacznie 
więcej niż sporadyczne akty wielko-
duszności”. Widać w tym wystosowa-
nym z Downtown Eastside zapros-
zeniu, że ludzie biedni i ci na co dzień 
troszczący się o nich – ludzie różnych 
wyznań i różnych przekonań – wierzą 
słowom papieża Franciszka, wierzą  
w ich potrzebę i uduchowioną szcze-
rość. A rzymscy katolicy w swoich po-
jedynczych sumieniach?
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