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  Kochani! 

  Minęły już 2 miesiące mojego pobytu w Senegalu. To niewiarygodne, jak ten czas szybko leci! 

Mając to na uwadze i widząc pożegnania Gosi i Emmy – wolontariuszek, ktore opuściły nasz dom  

w połowie listopada, z niepokojem myślę, że te niecałe 2 lata moich misji upłyną szybciej, niż bym 

tego chciała… Naprawdę dziwnym doświadczeniem jest żegnanie osób kończących misję, gdy jest 

się na początku własnej. Ja zaczynam swoją drogę, a one właśnie dochodzą do jej kresu i żegnają się 

ze wszystkim, co ja dopiero poznaję. Koniec misji Gosi mimowolnie kierował moje myśli ku Polsce 

i wyobrażeniom o moim powrocie, choć to dziwne i niezdrowe tak wybiegać w przyszłość. Przy tej 

okazji uświadomiłam sobie jednak, że wcale nie chciałabym być na jej miejscu. Nie chciałabym 

wracać teraz do Polski – niezależnie od powodu. I nawet te wszystkie trudności językowe czy 

zdrowotne, jakie tu mnie spotkały, nigdy nie skłoniły mnie do myśli o powrocie do domu. Wiem, że 

tutaj jest teraz moje miejsce! I ani przez chwilę nie żałowałam mojej decyzji. 

 

  (Nie)zwykła codzienność 

  Na początku chciałabym Wam przybliżyć trochę nasz zwykły dzień, choć właściwie żaden dzień 

nie jest zwykły i często wychodzi poza ramy planu. Wstajemy na Mszę o 7:00 (w parafii Saint Paul) 

lub na jutrznię o 7:30 (w naszej kaplicy), w zależności od tego, czy idziemy na Eucharystię rano czy 

wieczorem. Najczęściej to ja wstaję pierwsza, bo sama budzę się około 6:00. To zabawne, bo  

w Polsce miałam problem, żeby wstać do pracy przed 8:00. Prawda jednak jest też taka, że kładę się 

tu wcześniej spać. 

  Po jutrzni mamy pół godziny na lekturę duchową, a potem śniadanie, po którym aż do obiadu 

(o 13:00) mamy czas na godzinną adorację, naukę języka czy gry na korze, pranie, sprzątanie domu, 

itp. Osoba odpowiedzialna za gotowanie obiadu danego dnia przedpołudnie spędza głównie  

w kuchni, wcześniej robiąc zakupy na pobliskim rynku. W międzyczasie odwiedzają nas dzieci 

(choć teraz, w okresie szkolnym, jest ich mało), osoby potrzebujące opatrzenia ran lub przyjaciele, 

którzy po prostu chcą się z nami zobaczyć. Po obiedzie mamy sjestę, ale nie zawsze każdemu udaje 

się odpocząć w tym czasie, ponieważ często osoby, ktore jedzą z nami obiad, zostają do 15:30, kiedy 

to odmawiamy z dziećmi Różaniec. Modlimy się w wolof i po francusku, i co ciekawe, lepiej znam 

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario czy Anioł Pański w tym pierwszym języku niż  

w tym drugim. Po wspólnej modlitwie, osoba odpowiedzialna zostaje w domu z dziećmi, a reszta  
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w tym czasie odwiedza przyjaciół mieszkających w okolicy. Jeśli nie idziemy na Mszę o 18:30, 

spotykamy się dopiero o 20:00 w kaplicy na nieszporach, po których jemy kolację. Dzień kończymy 

kompletą o 22:00.  

 

  Od standardowego dnia rożni się piątek 

– dzień naszego odpoczynku, który 

zwykle każdy spędza u jednej  

z zaprzyjaźnionych rodzin. Raz  

w miesiącu mamy tez czas „pustyni”, 

który przeżywamy w klasztorach 

(najczęściej) poza Dakarem, aby  

w sposób szczególny odnowić nasze siły 

duchowe. Poza tym nasz porządek dnia 

„burzą” regularne apostolaty, takie jak 

całodniowa wizyta na wysypisku śmieci 

lub popołudniowe spotkanie 

katechetyczne z dziećmi w parafii,  

a także pojedyncze wydarzenia, np. 

spotkanie z biskupem, wyjście na mecz piłki nożnej, czy z dziećmi na plażę. Właściwie cały czas coś 

się dzieje! Teraz rozpoczęliśmy przygotowania do jasełek, ktore dzieci zaprezentują tuż przed 

Świętami. 

 

  Miłość i odpowiedzialność 

  Już na początku mojej misji usłyszałam od jednej z dziewczynek – Kiki, że jestem jej mamą, bo 

jestem ładna. Oczywiście miło było to usłyszeć, ale nie dlatego zapamiętałam te słowa. One były 

ważne, bo w tym momencie zostałam wybrana! Myślę, że nie tylko tutaj, ale i w innych krajach 

misyjnych, dzieci czasem wybierają sobie „rodziców” spośród wolontariuszy. Można zastanawiać 

się nad kryteriami wyboru, ale tak naprawdę w tym wszystkim ważna jest tylko jedna kwestia: jak 

odpowiem na to wybranie? Bo ono zobowiązuje do miłości i odpowiedzialności za drugiego 

człowieka. Tak jak w każdej relacji, również tej z Bogiem, ważna jest moja odpowiedź na pragnienie 

miłości. Czy odwzajemnię je, czy odrzucę to miłosne zaproszenie? 

  Myślę, że w przypadku dzieci szczególnie jesteśmy wezwani do miłości i uczenia jej ich. Widzę też 

taką potrzebę, jeśli chodzi o przyjaźń. Ostatnio 12-letnia Marie-Therese powiedziała mi, że jestem 

ładna i jestem jej przyjaciółką, mimo że widziałyśmy się po raz pierwszy. Tego popołudnia nie 

odstępowała mnie ani na krok. Fakt, to nie jest normalne z naszej perspektywy – perspektywy 

człowieka dorosłego. Jeśli jednak przypomnimy sobie, jak to było, gdy byliśmy dziećmi i szukaliśmy 

nowych kolegów/koleżanek, to przecież często wybieraliśmy tego, kto nam się po prostu podobał  

i wydawał fajny. Może nie mówiliśmy tego wprost tak jak ta afrykańska dziewczynka, ale 

opieraliśmy nasze wybory na aspektach czysto zewnętrznych, ponieważ nie umieliśmy jeszcze 

dostrzec w każdym człowieku jego wartości i bogactwa, zobaczyć jego prawdziwego piękna...  
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  Osobiście, wyznanie Marie-Therese odczytuję jako zaproszenie do przyjaźni. I widzę w tym wielką 

szansę i odpowiedzialność. Tym bardziej, że ona jest z rodziny muzułmańsko-chrześcijańskiej, więc 

jest to też okazja, by poprzez budowanie relacji dawać świadectwo miłości Chrystusowej. 

Oczywiście nie wiem, czy i jak rozwinie się ta znajomość, ale chciałabym zawsze mieć otwarte serce 

i być gotową, by przyjąć do niego każdą nową osobę – bez wyjątku. A to nie zawsze jest takie 

proste… 

 

  Jeśli nie staniecie się jak dzieci… 

  Nie jest także łatwo stać się dzieckiem, będąc dorosłym. Pamiętam, że jeszcze podczas 

przygotowań do misji mówiono nam, aby przyjąć postawę dziecka i uczyć się wszystkiego od 

wszystkich. Właściwie było to dla mnie oczywiste, że na początku swojej drogi misyjnej będę tylko 

obserwować, słuchać, uśmiechać się i niewiele mówić ze względu na barierę językową. Wiedziałam, 

że będę potrzebować nieustannej pomocy i prowadzenia, aby wejść w tutejsze życie. I rzeczywiście 

byłam pod stałą opieką i otrzymałam dużo wsparcia, ale… Z czasem zauważyłam, że uczestniczę  

w rozmowach, których nikt mi nie tłumaczy (może przez zapomnienie, może przez zmęczenie); że 

nie mogę (jak inni) rozmawiać z ludźmi, by ich poznać, ani wyrażać swoich myśli – nie mogę być  

w pełni sobą; że przez język jestem ograniczona pod wieloma względami i muszę liczyć na innych, 

będąc dla nich nieraz ciężarem i problemem. Zaczęło mnie to męczyć i w środku buntowałam się 

przeciwko temu, myśląc, że to niesprawiedliwe, bo na starcie mam trudniej niż pozostali 

wolontariusze, a nikogo zdaje się to nie obchodzić… Wiedziałam, że nie powinnam się porównywać 

z innymi, bo każdy z nas ma swoją misję i choć droga jest wspólna, każdy przeżywa ją inaczej – 

indywidualnie. Odezwał się jednak we mnie dorosły, który za dużo widzi i rozumie… 

  Straciłam perspektywę dziecka i za bardzo skupiłam się na sobie i trudnościach, zapominając, po co 

tu jestem i czego chce ode mnie Bóg. I dopiero ksiądz na spowiedzi skierował z powrotem moje 

myślenie na właściwe tory. Uświadomił mi, że muszę zmienić moje nastawienie, że potrzeba mi 

pokory, cierpliwości i wytrwałości, że może to jest właśnie czas mojego nawrócenia – specjalny czas 

od Boga. On nie postawił mnie tutaj, 

by mnie wykończyć lub żebym 

„uciekała” od ludzi, lecz chce mojego 

dobra i szczęścia. A to wszystko, co 

zdaje się mnie przerastać, jest właśnie 

szansą na mój rozwój. Przecież Bóg  

z tymi, którzy Go miłują, współdziała 

we wszystkim dla ich dobra. [Rz 8, 28] 

  W ogóle to niesamowite, jak Bóg 

odpowiedział na moją potrzebę 

spowiedzi! Wiedziałam, że nie ma  

w Dakarze żadnego polskiego 

księdza, wiec chciałam wyspowiadać 
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się w języku angielskim. Nie wiedziałam jednak jak, gdzie i kiedy – czas uciekał, a ja mimo 

szczerych chęci nie odważyłam się poprosić żadnego kapłana. Tymczasem w piątki dwukrotnie 

byłam na Mszy w kościele Notre Dame des Anges, gdzie widziałam „białego” księdza. Pamiętam, że 

za pierwszym razem pomyślałam sobie nieśmiało: A gdyby to był Polak…? Zaraz jednak 

stwierdziłam, że to niemożliwe – że to pewnie Francuz lub kapłan innej narodowości, ale może 

chociaż po angielsku mówi. Gdy byłam tam po raz trzeci i myślałam poważnie o spowiedzi, jego 

akurat nie było. A tydzień później niespodziewanie okazało się, że idę na spotkanie Polaków 

mieszkających w Dakarze z ambasadorem Polski, bo właśnie otworzono polską ambasadę tutaj!  

Na początku uczestniczyliśmy w Mszy Świętej po polsku, a polskim księdzem, odprawiającym tę 

Eucharystię, był właśnie ten „biały” kapłan z kościoła ND des Anges – ks. Szczepan (znany tutaj 

jako ks. Stefan). Tego wieczoru skorzystałam z okazji i wyspowiadałam się u niego. Bedzie przez 

rok w Dakarze, wiec póki co mam polskiego kapłana pod ręką. Naprawdę odczytuję jego obecność 

jako wielki cud i dar od Boga! Wdzięczna za niego otoczyłam go codzienną modlitwą. 

  W tym miejscu pragnę podziękować Wam wszystkim, którzy wspieracie mnie swą modlitwą, 

ciepłymi myślami i dobrym słowem, a także pieniędzmi. To właśnie dzięki Waszym dobrym sercom 

jestem tutaj i mogę dzielić życie z mieszkańcami Dakaru, dając im siebie. Modlę się za Was każdego 

dnia, a szczególnie podczas popołudniowego Różańca z dziećmi! 

  Na końcu chcę Wam złożyć życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wiem, że 

jest dopiero początek grudnia i trwamy w Adwencie, ale nie wszyscy śledzą bieżące wieści na 

facebooku, a kolejny list – jakby nie patrzeć – napiszę już w przyszłym roku.  

 

Życzę Wam otwartości na Słowo Boże, abyście uwierzyli, 

że Ono chce urzeczywistniać się w Waszym życiu 

i tylko czeka na odpowiedź każdego z Was. 

Niech Słowo stanie się w Was ciałem i zamieszka wśród Was, 

abyście w Nim odkryli swoją Drogę, poznali Prawdę i mieli Życie! 

 

Ania 

 

 dla Domów Serca 

Domy Serca od października posiadają status OPP co oznacza, że można przekazać 1% z rozliczeń 

podatkowych na działalność statutową fundacji. Wystarczy, że w składanym zeznaniu podatkowym za rok 

2016 w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego 

(OPP)" wpiszesz nasz KRS 0000 433 841. Resztą zajmie się urząd skarbowy.  

W ostatnich latach Polski Dom Serca szczególnie wspiera placówki w Indiach i na Kubie. Twój 1 % będzie 

wielką pomocą dla mieszkających tam naszych przyjaciół. 

 


