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  Kochani! 

 

  Być może dla niektórych z Was ten list nie będzie łatwy i przyjemny, jednak nie może być inaczej, 

jeśli chcę Wam opisać mój Wielki Post. Rozpoczął się od śmierci naszej przyjaciółki Angelique  

w Środę Popielcową. Dwa tygodnie później zmarł inny nasz sąsiad z naprzeciwka – Marcel. Zaraz 

potem opuścił naszą wspólnotę José, który po 2 miesiącach pobytu w Senegalu zrezygnował  

z dalszej misji, a ja pochorowałam się i sporo czasu miałam problemy z żołądkiem. Wszystkie te 

wydarzenia, a także osobiste doświadczenie własnej słabości i grzeszności, sprawiły, że ten czas był 

dla mnie trudny. 

 

  Śpieszmy się kochać ludzi… 

 

  Chciałabym Wam bliżej przedstawić naszych przyjaciół, którzy odeszli z tego świata, ale prawda 

jest taka, że nie znałam ich dobrze. Angelique odwiedziłam chyba 2 razy, a że było to na początku 

misji, gdy moje wizyty ograniczały się do obecności, bo niewiele rozumiałam z francuskiego, nie 

miałam okazji tak naprawdę jej poznać. Podobnie było z Marcelem: sympatyczny staruszek 

przesiadywał przed swoim lub naszym domem w słońcu, a ja tylko witałam się z nim po drodze. 

Czasem Davina próbowała z nim chwilę porozmawiać, ale i jej trudno było zrozumieć wypowiadane 

przez niego słowa, a co dopiero mi z moim marnym francuskim. Szkoda, że nasi przyjaciele odeszli, 

zanim zdążyłam zbudować z nimi prawdziwe relacje… 

  Z drugiej strony uświadomiłam sobie coś bardzo ważnego podczas mojej pierwszej Drogi 

Krzyżowej tutaj, której stacje były różne od tych tradycyjnie znanych w Polsce, a co druga czytana 

była w wolof, więc rozumiałam z nich jeszcze mniej. Właśnie wtedy dotarło do mnie, że nie jest 

istotne, ile rozumiem z tego nabożeństwa, ale to, dla Kogo tu jestem, ze względu na Kogo i przy Kim 

trwam. I to samo odniosłam do naszych zmarłych przyjaciół: może nieważne jest, na ile poznałam te 

osoby i ile o nich wiem, ale to, że ze względu na przyjaźń zdecydowałam się towarzyszyć rodzinie  

w żałobie, być na pogrzebie, modlić się za ich dusze. Najważniejsza jest moja decyzja o miłości!  

I może tak jest ze wszystkimi innymi relacjami? Nie tylko tu, w Senegalu, gdzie być może nigdy nie 

poznam wszystkich wystarczająco, ale z każdą osobą w naszym życiu. Może tak naprawdę nie 

chodzi o to, by poznać kogoś jak najlepiej i wiedzieć o nim wszystko, lecz by zdecydować się 

kochać. Zdecydować się kochać tu i teraz, niezależnie od tego, co i ile wiemy o drugim człowieku. 
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Powiedz ludziom, że kocham ich… 

 

  Śmierć Angelique i Marcela, moja choroba, a także wcześniejsze wiadomości, które dotarły do 

mnie z Polski: o morderstwie kolegi z mojej warszawskiej wspólnoty oraz zabójstwie polskiej 

wolontariuszki podczas misji w Boliwii, zmusiły mnie do zatrzymania się nad kwestią śmierci  

i postawienia sobie pytania, czy jestem na nią gotowa. Przecież mogę umrzeć w każdej chwili, nawet 

dziś. Pewnie większość z Was nie chce o tym słyszeć, ale taka jest rzeczywistość, którą trzeba 

zaakceptować. Ja nie mam z tym większego problemu, bo nie pierwszy raz pochylam się nad tym 

tematem. W swoim życiu bardzo dużo myślałam o śmierci: własnej czy moich bliskich. A powyższe 

wydarzenia przypomniały mi o czymś jeszcze… 

  Przed wyjazdem na misję myślałam o tym, by napisać testament. Poważnie. Tak na wszelki 

wypadek. Wiem, że żaden wolontariusz Domów Serca dotąd nie skorzystał z ubezpieczenia  

i wypłaty świadczenia z tytułu śmierci, ale w razie czego nie chciałabym komplikować sprawy. 

Niestety w ferworze przygotowań przed wylotem do Senegalu nigdy nie znalazłam czasu, by to 

zrobić. Tutaj zaczęłam znów o tym myśleć przy okazji śmierci naszych przyjaciół oraz podczas 

choroby. Postanowiłam zająć się tym tematem podczas „pustyni” w Keur Guilaye i rzeczywiście 

usiadłam do tego, ale ponieważ czułam się dobrze, jakoś ciężko było mi napisać to, co chciałabym 

zawrzeć w swoim testamencie. I ostatecznie oczywistym wydało mi się, że wszystkie moje rzeczy 

przypadną w spadku mojej siostrze bliźniaczce. Asiu, wszystko co moje do Ciebie należy! 

  Formalnie więc nie napisałam żadnego testamentu (może jeszcze kiedyś to zrobię), a jednak gdyby 

przyszło mi tutaj umrzeć, chciałabym, abyście wiedzieli, że Was kocham, że pamiętam o Was  

w modlitwie i myślę o Was mimo dzielącej nas odległości. Chciałabym również, abyście wiedzieli, 

że jestem tu szczęśliwa (mimo wszystko) i że nie zmieniłabym swojej decyzji o misji, nawet wiedząc 

wcześniej, jak ona się skończy. Ostatnio ktoś mnie zapytał, w kontekście mojego zdrowia, czy 

gdybym wiedziała, jak się będę tutaj czuła, zdecydowałabym się wyjechać. I moja odpowiedź 

oczywiście brzmiała: TAK. Problemy zdrowotne traktuję tutaj jako coś naturalnego, wpisanego  

w moją misję. Zresztą to nie brak zdrowia, który oczywiście czasami odbiera siły i chęci, jest tu 

największa trudnością. Zapytacie: zatem co? Prawdziwym problemem Domów Serca jestem ja i brak 

mojego nawrócenia. To słowa z homilii założyciela Domów Serca, z którymi w zupełności się 

zgadzam, i które są także moim doświadczeniem. Ale z innej strony prawdziwym pięknem Domów 

Serca jestem ja i moje pragnienie nawrócenia, którym Duch Ojca obdarował moje serce. Módlcie się 

więc za mnie, by to pragnienie nawrócenia nigdy we mnie nie gasło, bym mimo upadków nie 

poddawała się i by moja obecność tutaj była prawdziwym błogosławieństwem dla innych. 

 

  Powrót syna marnotrawnego 

 

  Decyzja José o przerwaniu swojej misji i powrocie do Brazylii była dla wszystkich dużym 

zaskoczeniem. Wprawdzie miesiąc wcześniej rozważał już on tę opcję i rozmawiał z różnymi 

osobami na ten temat, ale – podobnie jak inni – uważałam, że te kryzysowe myśli minęły. Okazało 

się jednak, że nie, i po 2 miesiącach życia misyjnego José wrócił do domu. Oczywiście było mi 

bardzo żal, że nas opuszcza, bo był dla mnie jak młodszy brat i czułam się za niego odpowiedzialna. 
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W końcu mieliśmy razem kończyć misję, a wcześniej (po wyjeździe w sierpniu Daviny i Joao) razem 

z Sofią wprowadzić do Domu Serca język angielski jako obowiązujący. Tyle było przed nami… 

  Z drugiej strony doskonale rozumiałam, że podjęcie decyzji wbrew oczekiwaniom innych nie jest 

łatwe i wymaga wsparcia. To dlatego na pamiątkowej kartce napisałam mu (m.in.) poniższe słowa 

znalezione w Internecie: 

«Czasami ludzie wokół Ciebie nie będą rozumieć Twojej drogi. Nie muszą. Ona nie jest dla nich. 

Ty jednak musisz być jej pewien.»  

Wiem, że potrzebował ich tak jak ja kiedyś – potrzebował zrozumienia i akceptacji, bo jednak tutaj 

większość osób (także we wspólnocie) nie do końca rozumiała, dlaczego tak szybko rezygnuje, 

dlaczego nie chce zostać dłużej i dać sobie czas na aklimatyzację. Oczywiście i ja bym tego mu 

życzyła, by kontynuował swoją misję, ale jeśli on rozeznał inaczej, to należało to uszanować.  

 

 

 

To naprawdę ważne, by dać drugiemu człowiekowi wolność wyboru. A może właśnie taka była jego 

droga: poznać Domy Serca i doświadczyć życia misyjnego, by potem zacząć nowy etap w swoim 

życiu. Wiem, że on nie żałuje swojej decyzji, a jego powrót do Brazylii był pięknym i radosnym 

przeżyciem. Pisał mi, że czuł się jak syn marnotrawny, który wraca do domu i otrzymuje pierścień 

przywracający mu godność synowską. Tym pierścieniem dla niego był różaniec na palec, który mu 

podarowałam na lotnisku (taki drobny prezent z Polski). Wierzę, że to wszystko, co go tu spotkało, 

było planem Bożym. I to piękne, że on też tak odczytuje rzeczywistość. Prawda jest taka, że jego 

misja się nie skończyła – ona się zmieniła, a on na zawsze pozostanie członkiem rodziny Domów 

Serca! 

 

  Wielki Post i Wielkanoc w Senegalu 

 

  Korzystając z okazji, chciałabym Wam trochę przybliżyć, jak Wielki Post i Wielkanoc są tutaj 

przeżywane. Przed rozpoczęciem okresu wielkopostnego obchodzi się tu Tłusty Wtorek. Wieczorem 

organizowana jest impreza dla wiernych w parafii, na którą kobiety przychodzą przebrane za 



www.domyserca.pl 

mężczyzn w podeszłym wieku, a mężczyźni – za kobiety, zwykle młode. Nie mieliśmy jednak okazji 

tego zobaczyć, ponieważ w domu przygotowaliśmy wieczór z zabawami dla dzieci (niektóre z nich 

przyszły przebrane), podczas którego w animacji pomógł nam niezawodny Simon. 

  Środa Popielcowa gromadzi ogromne rzesze wiernych (ponoć także muzułmanów) w kościele, 

który tego dnia pęka w szwach. Każdy chce zostać naznaczony popiołem, bo ludzie nie wyobrażają 

sobie bez tego Wielkiego Postu – jest to dla nich tak bardzo ważne. Podobnie rzecz ma się z Drogą 

Krzyżową, która w świadomości wielu jest nawet ważniejsza niż Eucharystia. W każdy piątek dużo 

osób przychodzi na to nabożeństwo. W naszej parafii rozważano biblijne stacje na przemian  

w języku francuskim i wolof, jednak w Notre Dame des Anges były te dobrze znane w Polsce. 

Oprócz tego kilkakrotnie odbywał się tutaj tzw. Nocny Marsz, czyli Droga Krzyżowa połączona 

z modlitwą różańcową. Pierwszy i największy, na samym początku Wielkiego Postu, obejmował 

trasę po całym Grand Yoff i trwał około 4 godziny, a zakończył się Mszą (tak, że do domu wróciłam 

o 3:30 nad ranem). Przywiódł mi on na myśl Ekstremalną Drogę Krzyżową, choć tak naprawdę 

bardziej przypominało to zwykłą nocną Drogę Krzyżową ulicami miasta niż 40-kilometrową 

wędrówkę nocą w ciszy. Właściwie jeszcze przed Wielkim Postem zastanawiałam się, czy dałoby się 

zorganizować tutaj EDK i czy znaleźliby się na to chętni. Może w przyszłym roku…? W tym udało 

mi się ściągnąć teksty EDK i na początku Wielkiego Tygodnia rozważyć stacje, choć to nie to samo 

co podjąć trud wędrówki. 

  Msza Krzyżma, która normalnie w Polsce odprawiana jest w Wielki Czwartek przed południem, 

tutaj jest sprawowana w Wielki Wtorek wieczorem w Katedrze. Pierwszy raz w niej uczestniczyłam 

i przy okazji spotkałam znajomych księży. Wielkoczwartkową Mszę Wieczerzy Pańskiej z obrzędem 

obmycia nóg 12 mężczyznom ja przeżywałam sama w kościele Notre Dame des Anges, przy którym 

mieszka ojciec Szczepan. W naszej parafii Sofia dostała propozycję, by zasiąść w gronie tych, 

których stopy zostaną obmyte przez księdza, lecz ostatecznie Alejandra zajęła jej miejsce. 

Tymczasem w Wielki Piątek na dziedzińcu pobliskiej katolickiej szkoły o 15:00 odbyła się Droga 

Krzyżowa, którą przygotowali młodzi z naszej parafii. Nasz Dom Serca również miał w niej udział: 

Davina była narratorką akcji (obok dziewczyny czytającej tekst w wolof), a Joao grał jednego  

z kapłanów. Oczywiście potem była adoracja Krzyża i Komunia Święta, ale dla mnie największym 

przeżyciem tego dnia było co innego: niesienie krzyża przez ulice naszej dzielnicy. Co roku bowiem 

użyczamy naszego krzyża do adoracji, a że nikt nas wcześniej o to nie zapytał, razem z Sofią 

wróciłyśmy do domu i przyniosłyśmy duży z kaplicy. Okazało się jednak, że chodzi o inny, wiszący 

nad wejściem do niej, więc musiałam się wrócić, by zamienić krzyż na właściwy. I znów 

maszerowałam z nim przez ulice, co – powiem Wam – wcale nie było dla mnie problemem. Może to 

dziwne, ale w tym muzułmańskim kraju nie byłam skrępowana z tego powodu, choć oczywiście 

ludzie patrzyli się na mnie (zresztą jak zwykle, bo jestem biała). Bardzo dobrze się czułam, 

trzymając krzyż z Jezusem w swoich ramionach! A gdy po nabożeństwie wracałyśmy z nim do 

domu, jedna z nadchodzących z naprzeciwka kobiet zatrzymała nas, by go ucałować. Kilka kroków 

dalej to samo zrobił młody mężczyzna, co było dla mnie bardzo budującym świadectwem! 
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Wielka Sobota była dniem dużych porządków i przygotowań do świętowania Wielkanocy. Msza 

Wigilii Paschalnej o 22:00 trwała 4 godziny, bo tego wieczoru udzielano sakramenty chrztu, komunii 

świętej, bierzmowania i małżeństwa. Miałam także okazję widzieć obrzęd powrotu apostatów do 

Kościoła Katolickiego. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tych wydarzeniach, zwłaszcza że 

wśród osób przyjmujących sakramenty byli również nasi przyjaciele. W niedziele na obiad 

wielkanocny zaprosiliśmy (jak to jest tutaj w zwyczaju) naszych muzułmańskich przyjaciół, choć 

ostatecznie przyszło tylko kilka osób. Po południu wybraliśmy się zaś z wizytami do tych, którzy 

przyjęli sakramenty, by choć przez 

chwilę świętować z nimi to ważne dla 

nich wydarzenie. Oczywiście nie ma 

tutaj tradycji Lanego Poniedziałku, za 

to w piątek lub w sobotę przed 

Wielkanocą przygotowywana jest 

ngala – słodki deser z orzeszków 

ziemnych, którym katolicy dzielą się z 

muzułmanami. Moja wspólnota 

również zrobiła ngale, jednak 

tradycyjnie dopiero we wtorek po 

Świętach. I jeszcze tego samego dnia 

rozdaliśmy ją naszym przyjaciołom. 

 

  Na koniec chcę Wam powiedzieć, że od dłuższego czasu czuję się dobrze i nie mam większych 

problemów ze zdrowiem, więc nie musicie martwić się zbytnio o nie, choć modlitwa jest jak 

najbardziej wskazana i potrzebna! Polecam się Waszej pamięci i oczywiście zapewniam o swojej. 

Dziękuję, że jesteście! Niech Zmartwychwstały Jezus objawia Wam się w codzienności i udzieli 

obiecanego Parakleta – Ducha Pocieszyciela! 

Ania 


