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Kochani! 

Przepraszam za opóźnienie z listem, ale – jak większość z Was już wie, choć pewnie jeszcze nie wszyscy – moja 

misja w Senegalu dobiegła końca. Skończyła się przed czasem nagłą decyzją Domów Serca o moim powrocie 

do Polski. I tak oto od miesiąca jestem już w Ojczyźnie i powoli odnajduję się w polskiej rzeczywistości, pytając 

Boga: co dalej? Tymczasem chciałabym podzielić się z Wami jeszcze tym, co wydarzyło się w ciągu moich 

ostatnich miesięcy spędzonych w Afryce. 

 

Letnie obozy (przetrwania) 

Podczas wakacji zorganizowaliśmy 2 obozy: pod koniec lipca dla dzieci (w wieku 5-11 lat),  

a w połowie sierpnia dla nastolatków (12-18 lat). Jeden został w całości sfinansowany przez stałego sponsora, 

drugi udało się zorganizować dzięki hojności naszych przyjaciół oraz rodzin ekspatriantów, dla których 

zorganizowaliśmy wieczór wsparcia w libańskiej restauracji, dochód z którego zasilił nasz budżet. Obydwa 

obozy odbyły się na wyspie Mar-Loj, na którą dostać się można tylko łódkami, po kilkugodzinnej podróży 

charakterystycznym busem zwanym jangajay (czytaj: dżangadżaj). Dość powiedzieć, że stan owego pojazdu – 

jak większość tutejszych środków transportu – pozostawiał wiele do życzenia i pewnie niejeden z Was bałby 

się nim podróżować, a co dopiero wysyłać w nim swoje dziecko na wakacje. A tutaj jest to zupełnie normalne  

i nikt nie ma obiekcji przed tym, aby wsiąść do mniej lub bardziej wyeksploatowanego pojazdu. 
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Na pierwszy obóz zabraliśmy ze sobą 26 dzieci, 

którym towarzyszyło 12 opiekunów (razem z nami - 

wolontariuszami). W przypadku drugiego wyjechało 

na niego 19 senegalskich nastolatków i 7 opiekunów 

oraz 17 Neapolitańczyków z ks. Raphaelem, którzy  

w tym czasie przylecieli z wizytą do Senegalu. 

Ogólnie (nie tylko ja) miałam mieszane uczucia co do 

podporządkowywania pod Włochów całego obozu, 

który był przecież przede wszystkim dla dzieci, ale 

ostatecznie były one z niego zadowolone, a to jest 

najważniejsze. Mimo że 2 turnusy różniły się między 

sobą, miały zbliżony do siebie program, który 

obejmował codzienne wyjście na plażę (najbardziej 

wyczekiwaną przez dzieci atrakcję dnia), rywalizacje 

sportowe, tańce i śpiewy, a także wspólną modlitwę: 

Różaniec i Mszę. Oprócz tego w zależności od obozu  

odbyły się wycieczki wozami lub łódką po okolicy, 

inscenizacje historii biblijnych lub katechezy  

o Fatimie. Podzieleni na grupy mieliśmy także swoje 

obowiązki każdego dnia, takie jak: przygotowanie 

śniadania (obiad i kolację gotowały dla nas tamtejsze 

kucharki), zmywanie po posiłkach, sprzątanie toalet czy animacja Różańca. 
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Obozy były pięknym i radosnym czasem dla naszych młodych przyjaciół, ale dla dorosłych nielada wyzwaniem. 

I to nie tylko pod względem organizacyjnym, ale także współpracy. Okazało się, że mimo dobrych chęci 

każdego nie wszystko działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Dla mnie osobiście pierwszy obóz był wyjątkowo 

trudny – do tego stopnia, że myślałam, iż opuszczę go w połowie (a była nawet taka realna możliwość). 

Okazało się bowiem, że mój senegalski pomocnik w ekipie ma trochę inne podejście niż ja, jeśli chodzi  

o zasady fair play podczas Olimpiady. A że nie zgodziłam się na oszukiwanie, co mu wyraźnie 

zakomunikowałam, on obrócił całą sytuację przeciwko mnie i na koniec obraził się do tego stopnia, że nie 

chciał ze mną w ogóle rozmawiać. Nawet nie wiecie, jak to bardzo mocno przeżyłam – aż sama byłam tym 

zaskoczona! Niestety runął we mnie obraz uczciwego człowieka – naszego przyjaciela... Myślałam ciągle o tej 

ewangelicznej prawdzie, że kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej 

rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie [Łk 16,10] i bardzo mnie to martwiło... W tym 

trudnym czasie doświadczyłam też jednak niesamowitego wsparcia ze strony innych osób, które zauważyły,  

że coś jest nie tak, za co byłam im bardzo wdzięczna. Ostatecznie ze względu na dobro dzieci oboje zostaliśmy 

razem do końca obozu, wszystko sobie wyjaśniwszy i kontynuując dalszą współpracę, także na drugim turnusie 

– stwierdziłam bowiem, że muszę dać nam szansę na odbudowanie dobrych relacji, a nie uciekać przed 

trudnymi sytuacjami. Na szczęście nie było już takich problemów jak poprzednio, a i ja dużo spokojniej 

podchodziłam do wszystkiego, już bez takich skrajnych emocji. Ponadto podczas pierwszego obozu odbyliśmy 

także ważną rozmowę między nami, wolontariuszami Domu Serca, która była trudna i szczera, ale bardzo 

potrzebna, bo oczyszczająca. Dzięki niej staliśmy się bardziej świadomi, kto jak się czuje w tej wspólnocie  

i dlaczego. Bardzo to otworzyło nas na wzajemne zrozumienie i współczucie, które w pierwszej kolejności 

powinniśmy przecież świadczyć między sobą, a dopiero później na zewnątrz. 

 

Masz mniej czasu, niż myślisz... 

Zaraz po obozach Davina zakończyła swoją misję i wróciła do Francji, a w następnym tygodniu opuścił nas 

Joao, wylatując do Szwajcarii. Zostaliśmy we trójkę (nie licząc pracującej Alejandry): ja, Sofia i Joseph, który 

przyleciał na początku sierpnia, a 2 miesiące później, dołączył do nas kolejny Francuz: Charles. W międzyczasie 

obok normalnego życia wypełnionego codziennymi zajęciami i apostolatami wiele się wydarzyło: 

 we wspomnienie św. Moniki (27.08.) obchodziliśmy święto patronalne naszego Domu Serca; 

 obchodziliśmy z muzułmańskimi przyjaciółmi Tabaski – święto na pamiątkę ofiary Abrahama;  

 wybraliśmy się z dziećmi z dzielnicy na festyn zorganizowany przez Caritas; 

 rozpoczęliśmy na dobre apostolat na onkologii, odwiedzając dzieci co 2 tygodnie; 

 od połowy września organizowaliśmy cotygodniowe wyjścia na plażę z dzieciakami;  

 wybraliśmy się na pielgrzymkę do Popenguine z okazji wspomnienia NMP Bolesnej; 

 świętowaliśmy nowy rok muzułmański. 
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A tymczasem ja po drugim obozie w Mar-Loj poważnie się pochorowałam. Złapałam infekcję, którą leczyłam 

przez 10 dni. W tym czasie często zostawałam w łóżku, nie uczestnicząc we wszystkich aktywnościach 

wspólnoty, co dla niej na pewno było trudne. Dla mnie również był to ciężki okres – ta choroba wiele 

zniszczyła w mojej głowie, izolując mnie od innych i potęgując uczucie samotności. Do tego doszła niemożność 

spowiedzi, bo ojciec Szczepan akurat był poza Dakarem. Wkrótce jednak stanęłam na nogi – fizycznie  

i duchowo! I właśnie wtedy, kiedy czułam się naprawdę dobrze i z nowym zapałem podchodziłam do swojej 

misji, otrzymałam telefon z Francji, że Domy Serca podjęły decyzję o moim powrocie do Polski. Był to dla mnie 

duży szok! Wiedziałam, że większość podanych powodów nie jest już aktualnych, bo dotyczyły mojego 

zdrowia, a ja od nieszczęsnej infekcji nie miałam już dosłownie żadnych problemów, nawet gdy jadłam coś 

pikantnego czy cebulę, których wcześniej unikałam. Cała sytuacja wydawała mi się na tyle nierealna, że ze 

spokojem podchodziłam do tej sytuacji, dochodząc do wniosku, że wszystko wyjaśnię, kiedy przyleci nasz 

wizytator, z którym miałam organizować mój powrót. 

 

Bądź wola Twoja... 

W tym czasie czytałam książkę „Modlitwa Jabesa. Klucz do życia pełnego błogosławieństw” Bruce’a Wilkinsona 

i codziennie modliłam się słowami pochodzącymi ze Starego Testamentu: 

 

Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną, 

i obyś zachował mnie od złego, a skończy się moje utrapienie. 

[1 Krn 4,10] 

 

To dzięki nim byłam spokojna o swoją przyszłość, choć jednocześnie zaczęłam dopuszczać do siebie myśli, że 

być może decyzja Domów Serca jest nieodwołalna i nawet rozmowa nic tu już nie zmieni. Wszystko jednak 

zawierzałam Bogu, ufając, że cokolwiek się wydarzy, przyjmę to jako Jego wolę. I tak też się stało, choć 

oczywiście nie uchroniło mnie to przed czysto ludzkim przeżywaniem tej sytuacji. W ukryciu przed innymi 

wypłakałam swoje (emocje jednak musiały znaleźć gdzieś upust) i stoczyłam niemałą wewnętrzną walkę ze 

sobą, by z powodu tego nieoczekiwanego zwrotu akcji w mojej misji nie załamać się i nie myśleć źle o sobie. 

 

Jednocześnie odmawiając ciągle modlitwę Jabesa, pewnego dnia dotarło do mnie, że prośba o rozszerzenie 

granic niekoniecznie musi dotyczyć misji i poszerzania mojego serca dla tych, do których zostałam posłana  

w Senegalu, jak to dotąd rozumiałam, ale może też zrealizować się właśnie przez powrót do Polski i podjęcie 

tutaj nowej misji, którą na razie zna tylko Bóg. Uświadomiłam sobie, że modląc się w ten sposób, należy być 

cały czas otwartą na Jego wolę, która niekoniecznie pokrywa się z moją wizją przyszłości. I tak samo to, że 

miałam zamiar zostać w Senegalu jeszcze 8 miesięcy, to przecież były to tylko moje założenia i chęci. Dobrze, 
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że byłam gotowa oddać siebie na tyle czasu i ofiarowałam Bogu swoją dyspozycyjność, ale może w Jego planie 

mój wolontariat miał trwać tylko te niecałe 13 miesięcy – nie więcej. Tyle według Niego wystarcza i teraz chce 

dla mnie coś zupełnie innego. Co? Wciąż nie wiem... Mam jednak nadzieję, że wkrótce mi to objawi, a ja 

odważę się pójść za Jego głosem i podjąć nowe wyzwanie, stawiając kolejny krok zaufania na drodze wiary.  

W tym celu podczas mojej dziękczynnej Mszy pożegnalnej (którą odprawił o. Szczepan) zostałam posłana 

przez Senegalczyków, aby kontynuować misję miłości w tej rzeczywistości, w której się znajdę. 

 

Gdybym miała jakoś podsumować mój czas spędzony w Afryce, to posłużyłabym się wierszem ks. Jana 

Twardowskiego pt. „Prośba”: 

 

Sam nic nie czyniłem dobrego 

ani mniej ani więcej 

to tylko anioł rozdawał 

czasami przez moje ręce 

kochać też nie umiałem 

wiernie ani niewiernie 

ktoś inny lepszy 

kochał przeze mnie 

dogmatów nie rozumiałem 

rano w południe w nocy 

 

ufam że wytłumaczysz 

kiedy mi zamkniesz oczy 

 

Na koniec z serca dziękuję Wam wszystkim, którzy towarzyszyliście mi w misji – bez Waszego wsparcia 

modlitewnego i finansowego nie byłaby ona możliwa! Jestem wdzięczna za Waszą obecność i zainteresowanie 

moim życiem w Senegalu, które były dla mnie naprawdę ważne i mobilizujące. Mam nadzieję, że moje listy 

misyjne choć odrobinę przybliżyły Wam tamtejszą rzeczywistość i to doświadczenie, które stało się moim 

udziałem, a także dały Wam przestrzeń do refleksji nad własnym życiem i odkrycia czegoś na nowo. 

 

A na zbliżający się czas Adwentu życzę Wam, abyście z radością, pokojem i nadzieją wyczekiwali Tego, który 

chce mieszkać między nami i dać nam Zbawienie! 

 

Niech Was Bóg błogosławi! 

Ania 


