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  Kochani! 

  Za mną już 10 miesięcy(!) misji, a czasami wydaje mi się, że jestem u jej początku, że jeszcze nie 

zaczęłam w pełni nią żyć i wciąż muszę się wiele nauczyć… Życie tutaj nieustannie mi pokazuje, jak 

dużo mi brakuje do bycia nie tyle idealnym, co po prostu dobrym wolontariuszem. Ciągle 

towarzyszy mi przeświadczenie, że jestem tutaj najsłabsza ze wszystkich – i po ludzku patrząc, tak 

rzeczywiście jest. Staram się jednak mimo wszystko pamiętać, że to nie ze względu na moje zasługi 

zostałam wybrana przez Boga i postawiona w tym miejscu, ale tylko i wyłącznie dlatego, że taka 

była Jego wola i że On miał w tym swój plan. W końcu Bóg nie wybiera uzdolnionych, lecz uzdalnia 

wybranych. Czasem naprawdę trudno w to uwierzyć, dlatego tak bardzo potrzebuję Waszej modlitwy 

i wsparcia, bym nie wątpiła, że rzeczywiście coś dobrego wnoszę w ten senegalski świat! 

 

  Gdzie Ty [Miriam] jesteś, zstępuje Duch Święty… 

  W pierwszy weekend czerwca, w Zesłanie 

Ducha Świętego, razem ze wspólnotą wzięłam 

udział w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium 

Maryjnego w Popenguine. Chociaż mam za 

sobą doświadczenie wędrówki nocą 44 km 

podczas Ekstremalnej Drogi Krzyżowej (EDK), 

bałam się trochę tego marszu w słońcu, 

zwłaszcza że wiele osób straszyło upałami, 

mówiło, że jest ciężko i dużo osób upada po 

drodze. Tymczasem wcale nie było tak gorąco! 

Większość drogi szło się przyjemnie,  

a najbardziej odczuwalny upał był po południu, 

na ostatnim odcinku do Popenguine, ale to też 

dlatego, że brakowało nam wody w czasie wędrówki. Również zabudowane buty nie były konieczne 

– ja wybrałam sandały i bez żadnego uszczerbku dotarłam w nich do celu. I ostatnia przesadzona 

informacja: długość trasy pielgrzymki. Wbrew temu, co każdy twierdzi i powtarza, nie jest to 52 km, 

lecz – jak sprawdziła Sofia w Internecie – 34 km. I mi wydaje się to bardziej prawdopodobne, bo 

wcale nie szliśmy szybciej niż podczas EDK, a i ja byłam mniej zmęczona wędrowaniem w słońcu  

w Senegalu niż nocą w Polsce.  
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  A jak wyglądała pielgrzymka? W sobotę po południu pojechaliśmy parafią do Cap Des Biches, 

gdzie nocowaliśmy w namiotach. O 19:00 odbyła się Msza niedzielna, w której niestety nie wszyscy 

uczestniczyli, a potem kolacja (we własnym zakresie). Po niej razem z Sofią odebrałyśmy prowiant 

na śniadanie i o 23:00 położyliśmy się spać, co jednak było trudne, bo przez całą noc dookoła było 

dużo hałasu: muzyka, śpiewy, rozmowy… Mi to przypominało Przystanek Jezus (podczas 

Woodstocku), choć w przeciwieństwie do Senegalczyków ewangelizatorzy w Kostrzyniu nad Odrą 

szanują nocny czas odpoczynku innych. Mimo wszystko cieszyła mnie ta atmosfera i nie 

przeszkadzało mi zbytnio, że tej nocy nie będziemy dobrze spać – w końcu nie wyruszyliśmy na 

pielgrzymkę dla komfortu. W niedzielę pobudkę zaplanowano na 4:00, ale my wstaliśmy o 5:45  

i zdążyliśmy ze wszystkim. Nasza parafia była 14. w kolejności do wyjścia, więc ruszyliśmy w drogę 

około 7:30. Całą drogę towarzyszył nam Emile, którego poznaliśmy dzień wcześniej i który bardzo 

nam pomógł z namiotem. W czasie pielgrzymki nie odstępował nas na krok i był naszym Aniołem 

Stróżem, troszcząc się o nas i pomagając nam we wszystkim. Po około 10 godzinach dotarliśmy do 

Popenguine i radosnym orszakiem przeszliśmy obok Sanktuarium Maryjnego, po czym ruszyliśmy 

szukać naszych bagaży, co nie było takie łatwe. Na szczęście wszystko udało się znaleźć, również  

z pomocą Emila, którego pożegnaliśmy, ponieważ w Popenguine nocowaliśmy w domu użyczonym 

nam na ten czas przez przyjaciela Domu Serca. Tego wieczoru zmęczeni zostaliśmy tam na 

odpoczynek i nie wróciliśmy na Mszę o 22:00 ani do Namiotu Spotkania, gdzie trwała adoracja  

i spowiedź. 

 

  Za to w poniedziałek o 10:00 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Św. pod przewodnictwem  

abp. Benjamina Ndiaye, na którą przybyło mnóstwo pielgrzymów. Po niej zostaliśmy zaproszeni 

przez Jean-Pierre’a na obiad przygotowany przez jego przyjaciół, a po 17:00 wybraliśmy się do 

sanktuarium na godzinną adorację, po której w drodze powrotnej znalazłam medalik z Aniołem 

Stróżem i Świętym Michałem Archaniołem na odwrocie! Chociaż nasza parafia wracała do Dakaru 

tego wieczoru, my zostaliśmy dzień dłużej w Popenguine, by nieco odpocząć i skorzystać z bliskości 

morza, w którym kąpiele były zakazane na czas pielgrzymki. We wtorek więc razem z Sofią 

popluskałyśmy się w wodzie,  

a następnie odbyłyśmy długi 

spacer wzdłuż brzegu aż na drugi 

koniec… I tylko żałowałyśmy, że 

nie miałyśmy ze sobą aparatu. 

Myślałyśmy, że całą wspólnotą 

wybierzemy się tam ponownie po 

obiedzie i zrobimy zdjęcia, ale 

niestety nie udało się… Cóż, 

może następnym razem? Dziś 

wiem, że za rok będę chciała 

ponownie wziąć udział w tej 

pielgrzymce, która naprawdę nie 

jest taka trudna, jak wszyscy 

straszyli! 
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  Zmiany bolą! 

  Podczas pielgrzymki niespodziewanie otrzymaliśmy informację, że wkrótce dołączy do nas nowy 

wolontariusz ze Szwajcarii: Gaetan, który spędził 3 miesiące w Indiach na misji. Z powodu 

problemów z wizą zaproponowano mu kontynuowanie misji w Senegalu i rzeczywiście kilka dni po 

naszym powrocie przyleciał on do Afryki. Jak się jednak okazało: na krótko, bo po 5 tygodniach 

pobytu w Dakarze zrezygnował zupełnie i wrócił do siebie. Powiem wprost: na szczęście, bo 

zupełnie nie odnalazł się on w senegalskim świecie. Obiektywnie patrząc, nie miał on tu wiele 

realnych trudności, by wejść w nasze życie (poza jedzeniem ryby, której nie lubi, ale przecież da się 

to „przełknąć”), a mimo to wszystko mu tu przeszkadzało: od naszych przyjaciół i dzieci począwszy, 

a na wspólnocie skończywszy. I choć normalnie z nami rozmawiał i żartował, nie dając nam odczuć 

antypatii, to jednak ciężko było żyć w przeświadczeniu, że tak naprawdę myśli inaczej, oraz widząc, 

że nie chce angażować się w nasze apostolaty. Niestety zgubiło go przede wszystkim nieustanne 

porównywanie misji w Indiach z tutejszą. Z jednej strony doskonale rozumiem, że trudno 

zaakceptować inny świat, gdy pokochało się ten pierwszy. Myślę sobie, że to trochę jak z pierwszą 

miłością, której nic nie może zastąpić. Sama wiem, że gdyby przyszło mi zmienić kraj misyjny  

z jakichś powodów, to nie zgodziłabym się na to, bo mam świadomość tego, że ciężko byłoby mi się 

odnaleźć gdzie indziej. Dlatego dobrze, że ostatecznie po kilku tygodniach zmagań, w połowie lipca, 

Gaetan podjął właściwą decyzję i opuścił naszą misję – inaczej męczylibyśmy się tu razem ze 

sobą… 

 
Przez chwilę duża wspólnota: Sofia, Joao, Alejandra, Gaetan, Davina i ja. 

 

  Tymczasem końcem czerwca (poniedziałek 26.06.) muzułmanie świętowali Korité – koniec 

Ramadanu. Tego dnia staraliśmy się odwiedzić wszystkich naszych muzułmańskich przyjaciół, by  

z nimi dzielić ten ważny dla nich czas. A nazajutrz dotarła do nas tragiczna wiadomość o śmierci 

brata Daviny, która tej samej nocy opuściła nas i wróciła do Francji. Dla mnie osobiście był to 

bardzo trudny czas bez niej. Moi kochani Przyjaciele z formacji pewnie będą zaskoczeni tym, co 

napiszę, ale… tęskniłam za Francuzką! Brakowało mi jej, bo choć nie zawsze we wszystkim się 
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zgadzałyśmy, to jednak mieszkając ze sobą w jednym pokoju od długiego czasu, często miałyśmy 

podobne zdanie i obserwacje. Zostając bez niej, czułam się samotna we wspólnocie i wolałam nie 

wypowiadać się w pewnych kwestiach, wiedząc, że mam odmienne spojrzenie, którego nikt  

z pozostałych nie podziela. Miałam też wrażenie, że jako jedyna czekam na jej powrót… Inni 

twierdzili, że nie wróci, bo zostały jej niecałe 2 miesiące do końca misji, a ja mimo wszystko 

wierzyłam, że zdecyduje się ją kontynuować, do czego zachęcałam ją jeszcze przed wylotem. A gdy 

po jakimś czasie, po mailu od Daviny, sama zaczęłam już tracić nadzieję, właśnie wtedy zaskoczyła 

nas wszystkich i po 4 tygodniach nieobecności przyleciała do Senegalu, tuż przed wakacyjnym 

obozem dla dzieci w Mar-Loj. Taka niespodzianka! 

 

  Pierwszy obóz dla dzieci (od 5 do 11 lat) za nami, a drugi (dla starszych) już w połowie sierpnia, 

dlatego módlcie się za nasze przygotowania i czas odpoczynku dla dzieci, a pracy dla nas, bo nie jest 

łatwo... Więcej o wakacyjnych obozach napiszę w następnym liście!  

 

  Za kilka dni dołączy do nas nowy wolontariusz z Francji: Joseph, a po obozie zakończą swoją misję 

Davina i Joao. Módlcie się więc także za nich i całą moją wspólnotę! 

 

  Na koniec zostawiam Was ze słowami znalezionymi na Facebooku u pewnego kapłana, które 

zapadły mi głęboko w pamięć i nieustannie do mnie wracają: 

 

Za miłość się nie dziękuje. 

Na miłość się odpowiada. 

 

  Ania 


