
Bardzo serdecznie dziękuję wam 
za wszystkie modlitwy, za każde na-
wet najdrobniejsze wsparcie fi nan-
sowe, pamiętając o  tym, że bez wa-
szej pomocy nie byłoby to możliwe. 
Niech wam Bóg błogosławi!

Co nowego w Reforço?
Jedną z  pierwszych atrakcji zor-

ganizowanych przez nas dla dzieci 
w maju był wyjazd do centrum biolo-
gii i  ekologii. Zwiedzanie zostało sfi -
nansowane przez organizację, która 
nas wspiera od kilku lat. Było to miej-
sce przystosowane dla najmłodszych, 
pokazujące piękno przyrody, różnych 
gatunków zwierząt i  roślin występu-
jących w  Brazylii. Szczególny nacisk 
był położony na ich ochronę, dzieci 
mogły zobaczyć, które zwierzęta są 
zagrożone wyginięciem. Prezentacja 
była ciekawa i  interaktywna. W  dru-
giej części zwiedzania tematem była 
ekologia, przede wszystkim dzieci 
były uczulone na problem śmieci, 
które się rzuca byle gdzie.

Jednak to, co się im najbardziej 
podobało w tym wyjeździe, był sam 
przejazd autobusem, który był bar-
dzo luksusowy. Ich radość – nieza-
pomniana i  trudna do opisania! Jak 
zwykle nic więcej nie trzeba, kiedy 
się widzi taką radość. 

Dzień Matki
Dzień Matki jest dniem ogromnie 

ważnym w  Brazylii, dzieciaki przy-
wiązują naprawdę bardzo dużą wagę 
do obchodów tego święta. W Brazylii 
matka zajmuje się prawie wszystkim, 
w  przypadku wielu dzieci, które nie 
maja ojca (zazwyczaj dlatego, że od-

szedł), mama jest najważniejszą pod-
porą.

Warto też przypomnieć, że Brazy-
lijczycy uwielbiają świętować i  bar-
dzo dobrze im to wychodzi. Przygo-
towania do takiego dnia trwają więc 
sporo. Ćwiczyliśmy z dziećmi piosen-
kę specjalnie dla nich przygotowaną. 
Zaprosiliśmy dwie osoby z  fundacji 
Irma Dulce, do przeprowadzenia dla 
matek czasu modlitwy w  kościele 
z adoracją, nauczaniem na temat od-
powiedzialności i  ich świadectwem. 
Był to czas, który niesamowicie wzru-
szył wiele z nich. Bardzo ucieszył nas 
fakt, że wszystkie zgodziły się wziąć 
udział w tym punkcie programu choć 
nie wszystkie były katoliczkami. Ku 
naszej i dzieci wielkiej radości wszyst-
kie matki lub ciotki opiekujące się 
dziećmi były w tym dniu obecne.

Na tę okazję przygotowano tort, 
który miał około półtora metra długo-
ści (mieliśmy spory problem, żeby go 
wsadzić do samochodu!) i  był przy-
ozdobiony w stylu brazylijskim, czyli 
bardzo barwnie. Po całym  programie 

KATOLICKA ORGANIZACJA
NA RZECZ ROZWOJU
MIĘDZYNARODOWEGOFIDESCO

FIDESCO jest katolicką organizacją 
pozarządową działającą na rzecz 
rozwoju międzynarodowego.
Wysyła wolontariuszy do biednych 
krajów i społeczeństw na prośbę 
lokalnego Kościoła, aby mogli wy-
korzystać swoje umiejętności na 
potrzeby projektów rozwojowych. 
Fidesco wysyła osoby stanu wolne-
go, małżeństwa i rodziny pragnące 
w imię wiary pracować dla ludzi mar-
ginalizowanych. To wyjaśnia nazwę 
Fides-Co: wiara i współpraca.
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  Czym jest  FIDESCO ?

Ostatni raport misyjny

Drodzy, krewni, przyjaciele, znajo-
mi, wszyscy, którzy wspieraliście mnie 
podczas mojej misji Fidesco w Brazy-
lii. Nadszedł czas na mój ostatni ra-
port, pisany już z  Europy, w  którym 
chciałem się z Wami podzielić ostatni-
mi chwilami w Brazylii, czasem po po-
wrocie, a także kilkoma owocami tego 
wyjazdu. Jestem bardzo wdzięczny 
za ten czas spędzony w  Salwadorze 
i  nie jestem w  stanie opisywać tego 
doświadczenia bez dziękczynienia 
w sercu, za to co przeżyłem, za ludzi, 
których spotkałem, z  którymi żyłem, 
za powierzoną mi misję.

Mateusz Szybiak
Brazylia

Zakończenie pierwszego semestru



matki otrzymały drobne upominki w tym kubki z  rysun-
kiem i napisem: „Bycie matką jest darem Bożym” i z dru-
giej strony „Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki”.

Mała Janine
Spośród naszych dzieci wiele z  nich przeżywa sytu-

acje trudne. Chciałem się z wami podzielić jednym przy-
kładem, jednocześnie powierzając to dziecko waszej mo-
dlitwie.

Ośmioletnia Janine mieszka bez rodziców, z  dwoma 
starszymi siostrami, zresztą skłóconymi z sobą. Ojciec od-
szedł z domu, a matka już umarła. Mieszkają razem, bo 
najstarsza z sióstr ma 18 lat. Ich mały domek i meble za-
wdzięczają głównie pomocy mieszkańców dzielnicy i pa-
rafi i. Janine jest dziewczynką bardzo radosną i inteligent-
ną, niestety przeszła przez wiele bardzo trudnych sytuacji, 
zwłaszcza podczas ostatnich miesięcy mojej misji.

Gdzieś pod koniec maja pojawił się problem z jej zdro-
wiem – wykryto u niej raka nerek. Po dalszych badaniach 
okazało się, że nowotwór jest złośliwy, a jeszcze później, 
że jest obecny także w  płucach. Lekarze widzieli, że sy-
tuacja jest bardzo skomplikowana. Janine była operowa-
na od tego czasu dwa razy i, jak się można domyślać, nie 
było to dla niej łatwe. W  Brazylii jedną z  wad, którą się 
często spotyka jest to, że ludziom często brakuje dyskre-
cji. Odwiedzając więc Janine, słyszałem jak dorośli odwie-
dzający ją rozmawiali w jej obecności, w jak fatalnym jest 
stanie i jak ktoś, kto był w podobnej sytuacji marnie skoń-
czył… Niestety nie widzieli efektu jaki to w niej wywoły-
wało, staraliśmy się więc z  innymi wolontariuszami, któ-
rzy ją odwiedzali w ogóle nie rozmawiać z nią o zdrowiu 
czy chorobie, zmieniać temat, kiedy ktoś zaczynał o tym 
rozmawiać i uwrażliwiać innych na to, by przy niej o tym 
nie rozmawiali. Na początku Janine nie chciała nam nic 
opowiadać, ale z czasem się otworzyła. Ostatnią operację 
miała w dniu, w którym wracałem samolotem do Polski. 

Operacja przebiegła pomyślnie. Wygląda na to, że jej stan 
się poprawił, choć trudno to do końca stwierdzić, bo le-
karze w Brazylii nie zawsze wszystko mówią. Proszę więc 
was o modlitwę za nią i jej siostry. Dziękuję.

Miesiąc świętowania
Czerwiec jest miesiącem bardzo ważnym w regionie 

Brazylii, w którym się znajduje Salvador. Jest to miesiąc 
świętowania (i wcale nie chodzi o karnawał), powiązane-
go ze świętymi z tego miesiąca. Najważniejszy jest święty 
Jan. W dniu, w którym się go wspomina (ale też przed i po) 
organizuje się imprezy folklorystyczne, ze specjalnym ty-
pem muzyki i  tańca. Z  tej okazji w naszej parafi i po raz 
kolejny została zorganizowana impreza folklorystyczna 
(„Quermesse”), podczas której sprzedaje się różne sma-
kołyki i  napoje, zbierając pieniądze na rzecz parafi i i  jej 
misji. Po raz kolejny przygotowaliśmy taniec, w strojach 
tradycyjnych, w  którym tym razem wziąłem udział, tań-
cząc z dyrektorką Vânia. Jeśli chcecie zobaczyć jak to wy-
glądało, możecie to zrobić przez youtube:  https://www.
youtube.com/watch?v=0eGe6hOpRx0 

Dzieciaki spisały się fantastycznie! Był to moment bar-
dzo radosny. A  ponieważ jest to wydarzenie organizo-
wane przez parafi ę i otwarte dla wszystkich wiele osób 
mogło zobaczyć dzieci z naszego projektu, to co robimy, 
jednym słowem, okazja do tego, żeby się podzielić tym 
pięknym dziełem. Jest to także okazja do tego, aby przy-
ciągnąć do pomocy wolontariuszy, których tak bardzo 
potrzebujemy.

brazylia

Na plaży przed odlotem

Z Etienem na lotnisku



Przesyłając szósty, ostatni raport Mateusza pragnie-
my podziękować za modlitwę i wsparcie fi nansowe. 

Z misji w Lubumbashi wróciła również nasza wolon-
tariuszka Julia Wieczorek, martwiąca się, podobnie jak 
Łukasz o swoje następstwo w akademiku dla dziewcząt.

„...dostaliśmy niespodziewanie wiadomość z Fidesco, 
że znaleźli wolontariuszy dla naszego projektu. Co cie-
kawe, nie będzie to tym razem celibatariuszka, ale mło-
da mężatka. Flora i  Théofan Saunier mają przyjechać 
do Lubumbashi z  dwójką swoich dzieci we wrześniu. 
Flora przejmie moje obowiązki, a Théo będzie pracował 
w Bakanja Centre z dziećmi ulicy.”

Nasi wolontariusze wracają do kraju, a  problemy, 
z  którymi się borykali, będą podejmowane przez ich 
następców, o  ile nie zabraknie naszego wsparcia – na-
szej modlitwy. 

Fidesco wysyła wolontariuszy z  różnych krajów, fi -
nansując ich przygotowanie do wyjazdu i pobyt na misji 
z darowizn. Obecnie w Polsce przygotowują się kolejne 
osoby, dlatego istnieje stała potrzeba pozyskiwania fun-
duszy. Gdyby państwo chcieliby nadal współpracować 
w  podjętym dziele wysyłania wolontariuszy na misje, 
proponujemy przesyłanie kolejnych raportów np. Flory 
i Théofana z Lubumbashi (oczywiście po polsku).

Serdeczne Bóg zapłać za każdy rodzaj wsparcia. 
dziękując Bogu i Wam za rok współpracy
przekazujemy naszą służbę w godne ręce Julii Wie-

czorek.
Z wyrazami wdzięczności i szacunku 

Anna i Krzysztof Mirowscy
z zespołem Fidesco Polska

brazylia

Miesiąc i czerwiec były dla mnie czasem dość trudnym. 
Świadomość tego, że misja się kończy nie była dla mnie 
łatwa, a z drugiej strony nie miałem zbyt dużo czasu, żeby 
o  tym myśleć, ponieważ miałem sporo pracy przy przy-
gotowaniu mojego powrotu. Tym razem, po raz pierwszy 
w historii projektu nie było nikogo z wolontariuszy Fide-
sco, który mógłby mnie zastąpić po moim wyjeździe. To 
spowodowało pewne komplikacje, ponieważ obecność 
wolontariusza Fidesco w tym projekcie jest dość ważna. 
Musiałem więc przygotować jak najwięcej rzeczy, aby dy-
rektorka Vania miała jak najmniej trudności w poprowa-
dzeniu tego projektu bez pomocy. Inną sprawą jest to, że 
radzi sobie z tym fantastycznie i ma bardzo dobre wyczu-
cie jak ten projekt poprowadzić.  Jednocześnie pod ko-
niec mojej misji musiałem przygotować duży raport po 
francusku podsumowujący naszą działalność w  tym se-
mestrze, dla naszych darczyńców z Francji. Kolejną kom-
plikacją, która nie ułatwiała mi zadania była moja kolejna 
choroba, a właściwie dwie, które mnie przekonały, że mój 
organizm jest wycieńczony i pora już wracać.

Bardzo ciekawym wydarzeniem na początku czerwca 
była misja w  Jacobina, ze szkołą ewangelizacji z  Salva-
doru. Pojechaliśmy tam, aby ewangelizować w  małych 
miejscowościach w głębi kraju, oddalonych od Salvado-
ru o ok. 350 km. Było to doświadczenie niesłychanie dla 
mnie ważne. Zobaczyłem jak mało jest tam księży, a jak 
wielkie są potrzeby. Wiele tam jest wiosek, wspólnot, 
i  najczęściej msza tylko raz w  miesiącu w  danej wiosce 
(księża nie są w stanie więcej odprawić). Jeden ksiądz ma 

  Drodzy współpracownicy  FIDESCO !

Julia Wieczorek – Kongo



chodzą z domu zostawiając drzwi na oścież otwarte. Nie 
ma złodziei! Kolejny kontrast z Salvadorem, gdzie każdy 
zamyka wszystko, jak się tylko da. Ta otwartość na innych 
i  dzielenie się mieszkańców Jacobiny jest niewątpliwie 
ich bogactwem.

Zakończenie pierwszego semestru
Zakończenie pierwszego semestru szkolnego przypa-

dło na 19 czerwca, z tej okazji przygotowaliśmy dla dzie-
ciaków różne zabawy, prezenty i poczęstunek. Nie będę 
się o tym rozpisywał, tylko wspomnę, że koniec pierwsze-
go semestru oznacza ferie (w Brazylii są to ferie zimowe), 
które trwały do 14 lipca – był przeddzień mojego wy-
jazdu. To sprawiło, że tuż przed moim wyjazdem prawie 
nie widziałem dzieci z naszego projektu, a przynajmniej 
większości z nich.

Nowenna przed świętem patronki parafi i Matki Bożej 
z Alagados. 28.06-07.07.2015

Nowenna wypadła na krótko przed moim wyjazdem, 
jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w parafi i w cią-
gu roku, podczas którego wiele się dzieje i  robi. Dzięki 
temu nie miałem czasu, na to, żeby rozmyślać o tym, że 
misja się kończy i także parafi anie mniej to zauważali, co 
z jednej strony było lepsze, bo nie jest łatwo się żegnać 
przez dwa tygodnie z ludźmi, do których tak się przywią-
zało. Z drugiej strony zauważyłem dziwną rzecz – tęskni-
łem za nimi jeszcze z nimi będąc…

brazylia

do posługi kilkanaście wiosek. Ludzie muszą się organi-
zować między sobą, aby się wspólnie modlić i  uczestni-
czyć w celebracji słowa.  

Poznaliśmy dwóch młodych księży tam posługujących, 
pełnych entuzjazmu i zapału misyjnego i tak dyspozycyj-
nych dla ludzi, że miło było patrzeć. Zostaliśmy przyjęci 
przez siostry miłosierdzia od Matki Teresy z Kalkuty, które 
pomagały nam w misji i razem z nami ewangelizowały.

Nasza obecność przypadła na Boże Ciało. Procesja Bo-
żego Ciała była niesamowita. Ulice były bardzo barwnie 
przyozdobione. Na trasie naszej procesji było wiele ry-
sunków, ikon, napisów zrobionych z  kawałków drewna, 
trawy i piasku, poukładanych i pomalowanych na różne 
kolory (trochę jak mozaika). Bardzo mnie to poruszyło, bo 
wymagało wiele pracy, a długo się nie utrzymało, bo lu-
dzie po tym przechodzili.

Ludzie, których później odwiedzaliśmy w  domach 
byli bardzo otwarci, życzliwi i  gościnni. Ogromnie się 
cieszyli z naszych odwiedzin (chodziliśmy dwójkami od 
domu do domu), zadawali sporo pytań. Co ciekawe z ra-
dością wpuszczali nas nawet nie-katolicy (ateistów raczej 
się tam nie znajdzie). Jedyny raz, kiedy pewien mężczy-
zna nas nie wpuścił, jako argument powiedział nam, że 
jest zbyt pijany i nie godzi mu się w takim stanie słuchać 
o Bogu.

W jednej z parafi i zostaliśmy tak serdecznie przywita-
ni, że aż trudno było uwierzyć – młodzi przygotowali dla 
nas piosenkę-niespodziankę, dekorację i super śniadanie, 
aby nas przywitać. Mieliśmy tam z  młodymi czas grup 
dzielenia się naszym doświadczeniem z życia z Bogiem.

Bardzo uderzająca dla mnie była różnica między ludź-
mi z Salvadoru a tymi mieszkającymi tak daleko, w małych 
wioskach, miasteczkach otoczonych pięknymi wzgórza-
mi. Różnicę zwłaszcza było widać zwłaszcza wśród dzieci, 
zdecydowanie lepiej wychowanych i posłusznych, ale też 
wśród młodych, którzy żyją w inny sposób niż w mieście. 
Jeszcze bardziej można tam było dostrzec sąsiadów, któ-
rzy się odwiedzają, zapraszają, spędzają razem masę czasu.

Kolejną różnicą były bardzo zadbane ulice bez śmieci 
i spokój, cisza, bez głośnej muzyki. Nie mogłem uwierzyć, 
że to ten sam region Brazylii.

Nie sposób też nie wspomnieć o ubóstwie. Niektóre 
domy były bardzo skromne, prawie nic w nich nie było 

– w Salvadorze oczywiście też takie są, ale tam jakoś bar-
dziej to uderzało, bo nie było wielkich sklepów, targów, 
wszystkiego tego, co można zobaczyć w  wielkich mia-
stach. Trudno to opisać, ale dotykało mnie to głęboko 
i trudno nie zastanowić się nad sobą i swoim stylem życia, 
komfortem, w jakim żyjemy oraz tym jakie znaczenie ma-
ją dla nas rzeczy materialne.

Inną rzeczą, która mnie bardzo poruszyła, to fakt, że 
w większości z tych miejsce gdzie byliśmy, ludzie nie ma-
ją zamków, kłódek, czasami nawet nie przejmując się, wy-

Jacobina



stałem masę laurek, nie obyło się bez płaczu. Nie chciały, 
żebym wyjeżdżał i mnie się nie śpieszyło, żeby się z nimi 
rozstawać. Brakowało słów…

Te wydarzenia z ostatniego tygodnia, pokazały mi le-
piej owoce mojej misji. Jestem bardzo wdzięczny za ten 
ostatni tydzień, choć jednocześnie był bardzo męczący. 
Był to czas, w  którym dostrzegałem, co mogłem zrobić 
lepiej, gdzie zawaliłem, ile chorowałem i  że nie byłem 
w  stanie dostrzec niektórych pozytywnych punktów 
mojego wysiłku. Te pożegnania i  podziękowania, które 
otrzymałem mocno mnie zdziwiły – że było tego aż tyle, 
z wielu rzeczy nie zdawałem sobie sprawy i nie dostrze-
gałem ich.

W  przeddzień wyjazdu odbyła się msza pożegnalna, 
na której żegnałem się z parafi ą z Alagados, która stała mi 
się tak bliska i której tyle zawdzięczam. Na mszę przyszło 
bardzo wiele dzieci, z  którymi pracowałem, siedziałem 
koło nich. Kazanie proboszcza Etienna Kern’a, który jest 
mi bratem i z którym mieszkałem przez dwa lata, było dla 
mnie bardzo wzruszające. Na końcu mszy otrzymałem fi -
gurkę Maryi z Alagados, którą otrzymują wszyscy wolon-
tariusze, i  błogosławieństwo na podróż. Po mszy został 
wyświetlony przygotowany przez młodych z parafi i fi lm 
streszczający mój pobyt w Salwadorze.

Następnie każdy podchodził do mnie żeby się osobi-
ście pożegnać – bardzo wzruszający moment, który za-
padł mi mocno w pamięć.

Dzień wyjazdu
W  dniu wyjazdu pożegnałem się z  dziećmi, które 

normalnie przyszły na zajęcia, raz jeszcze ze wszystki-
mi, z  którymi mieszkałem, pracowałem i  napotkanymi 
znajomymi. Spakowałem bagaże do samochodu i  wte-
dy dzieci się na mnie rzuciły i  powiedziały, że mnie nie 
puszczą: „przywiążemy cię do krat w oknie i poczekamy 
aż ci ucieknie samolot”. Cóż więcej dodać… – kolejny akt 
woli, żeby się nie rozkleić. Ostatnie uściski i wyruszyliśmy 
w stronę lotniska z księdzem Etienne’m, dyrektorką Vanią 
i Arthurem (wolontariusz Fidesco). Etienne zrobił mi nie-
spodziankę, specjalnie zmienił trasę naszego przejazdu 
i  pojechał wzdłuż nabrzeża oceanu, koło miejsc, w  któ-
rych czasami spędzaliśmy dni wolne. Nawet się zatrzyma-
liśmy, żeby się przejść kawałek po plaży. Pożegnanie na 
lotnisku nie było łatwe… 

Jak się mówi w  Fidesco, „jedna misja się skończyła, 
nowa rozpoczyna”. Trzeba się z tym pogodzić, to nie jest 
łatwe na początku, ale pozwala odkryć radość z tego, że 
wszędzie gdzie jesteśmy, możemy służyć Bogu i  z  Nim 
żyć, żyjąc w duchowej komunii z tymi, którzy nam są bli-
scy, nie ważne czy są w Polsce, czy w Brazylii.

Jestem świadom tego, że po misji, gdy już się jest z po-
wrotem w  Europie, idealizuje się trochę czas spędzony 
tam, na innym kontynencie, zapomina się o  trudnościach, 

Ostatni tydzień misji
Ostatni tydzień misji był dla mnie bardzo mocnym do-

świadczeniem. Byłem zapraszany przez wiele osób, zda-
rzało mi się jeść kolację trzy razy tego samego dnia, bo 
oczywiście wiele takich zaproszeń było niespodziankami. 
Podziękowania niesamowicie wzruszające, zwłaszcza, że 
to ja miałem za co dziękować. Chór parafi alny, do które-
go należałem przez dwa lata, zorganizował dla mnie ko-
lację – niespodziankę, z przepięknie przyozdobioną salą, 
ze specjalnie dla mnie przygotowaną piosenką, każdy też 
powiedział mi, za co mi dziękuję i co we mnie ceni. Było 
to doświadczenie bardzo mocne, do którego nie jestem 
zbyt przyzwyczajony (styl bardzo brazylijski) – był to mo-
ment, w którym naprawdę musiałem się starać, żeby się 
nie popłakać. Czas spędzony z członkami wspólnoty Em-
manuel z Salvadoru i szkołą ewangelizacji także był niesa-
mowicie ważny i radosny. Z dwiema siostrami ze wspól-
noty zwiedziłem wyspę de Maré, którą chciałem zwiedzić 
od dawna, ale jakoś nie było z kim i kiedy.

Zostałem też pożegnany przez wolontariuszy z  na-
szego projektu – zaprosili mnie do restauracji. To też był 
szczególny czas, z jednej strony piękny, a z drugiej trudny, 
przez tą świadomość, że być może już się nie spotkamy, 
a na pewno nie szybko. 

Najbardziej wzruszające było pożegnanie przygoto-
wane przez dzieci z Reforço, dostałem w prezencie  zdję-
cia, na których byłem z nimi. Zaśpiewali mi piosenkę, do-
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które już wydają się bardzo odległe, a  pozostaje w  pa-
mięci przede wszystkim to, co wzbudza w  sercu taką 
wdzięczność, że trudno się nie uśmiechnąć, myśląc o tym. 
Rozważając to, stwierdzam, że warto się wysilić, poświę-
cić dla rzeczy dobrych, nawet wtedy gdy w danym mo-
mencie nie widzimy sensu, mamy dość, bo to przynosi 
owoce, które przyjdą z czasem.

Bardzo wiele otrzymałem podczas tej misji. Przede 
wszystkim przez spotkane osoby, prawdziwe, żywe świa-
dectwa oddanych misjonarzy, spotkanych rodzin, mło-
dych. Poznałem lepiej siebie i zrozumiałem, że bycie mi-
sjonarzem, to nic romantycznego, ale bardzo konkretne 
zadania, wśród sytuacji często bardzo trudnych, w  któ-
rych Pan Bóg przez nas działa, pomimo naszych słabości. 
Lepiej zrozumiałem to, że ludzie najbardziej potrzebują 
miłości i  zrozumienia. Przez moje problemy zdrowotne  
zauważyłem, jak wielu ludzi ma poważny problem ze 
znalezieniem pomocy, kiedy choruje (jakoś to wcześniej 
do mnie nie docierało, że nie wszędzie można znaleźć 
lekarza, kiedy coś poważnego się dzieje). Nie mogę po-
wiedzieć, że nauczyłem się ufać Opatrzności w takich sy-
tuacjach, ale na pewno zobaczyłem, że warto.

Na lotnisku w  Krakowie (16.07.2015) zostałem przy-
witany przez moją ukochaną rodzinę. Przemęczony, ale 
szczęśliwy z tego spotkania. Dzięki temu przyjęciu przez 
moich bliskich, mój powrót był dla mnie trochę łatwiej-
szy. Europejski klimat, zdecydowanie chłodniejszy (w Sa-
lvadorze w ciągu roku temperatura nie spada poniżej 24 
stopni Celsjusza), okazał się podczas wakacji łagodny.

Po powrocie uderzyło mnie, jak wiele rzeczy zupełnie 
niepotrzebnych mamy w Europie. Ileż się spotyka rzeczy 

tylko dla komfortu, ulepszeń w nieskończoność, dostęp-
ność wszystkiego. Dużo szybsze tempo życia i mniejsza 
z  niego radość. Bardzo duży nacisk kładziony na wydaj-
ność, a dużo mniejszy na cieszenie się życiem. Zupełnie 
inne problemy, z  jakimi się zmagamy. Na początku czu-
łem się bardzo obco, obok wszystkiego… Przystosowa-
nie się do życia w  Europie przebiega jednak, z  koniecz-
ności, dość szybko. Widzę też, że wszystko wymaga czasu, 
i akceptuję to. Wchodząc w tutejszy rytm życia staram się 
nie zgubić radości z życia i z małych rzeczy.

Po wakacjach wracam do mojej formacji seminaryj-
nej i  zaczynam pierwszy rok teologii w Brukseli jako se-
minarzysta  wspólnoty Emmanuel. Nadal tęsknię (pełen 
wdzięczności), za parafi anami z Alagados i braćmi, z któ-
rymi tę misję spędziłem, przepełniony nadzieją, że się 
jeszcze spotkamy!

Mam nadzieję, że udało mi się wyrazić to, jak wiele 
dobra mnie spotkało, i  jak bardzo jestem wdzięczny za 
te doświadczenia. I  mam nadzieję, że wiecie, że to tak-
że dzięki wam.  Bardzo wam dziękuję za te dwa lata. Nie 
umiem się dobrze odwdzięczyć, ale bardzo pociesza 
mnie fakt, że Jezus umie.

„Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z  tych 
najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powia-
dam wam, nie utraci swojej nagrody.” (Mt10,42)

Jeśli macie jakieś pytania, lub prośby modlitewne, to 
piszcie na: matitojalubty@gmail.com

Zapewniam was o mojej modlitwie za was. Niech wam 
Pan Bóg błogosławi!!!

Mateusz Szybiak
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