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  Kochani! 

  Na początku chcę Wam podziękować za to, że jesteście, że czekacie na wiadomości ode mnie  

i wspieracie mnie swoją modlitwą, dobrym słowem czy myślą. To dzięki Wam tutaj jestem i choć 

czasem wydaje mi się, że zostaję ze wszystkim sama, wiem, że to nieprawda, bo gdzieś tam – nie tak 

znowu daleko stąd – jesteście Wy: grono wielu ludzi, którzy śledzą moje życie na misji i kibicują mi. 

Świadomość ta jest mi bardzo pomocna i wciąż zobowiązuje mnie do tego, by każdego dnia stawać 

się godnym tego wybrania i posłannictwa, jakie postawił przede mną Chrystus. 

 

  Wspólnota – siłą i wyzwaniem 

  Nie zrobiłam tego w pierwszym liście, więc teraz krótko przedstawię Wam moją wspólnotę, która 

obecnie jest duża i liczy (razem ze mną) 6 osób. Tworzą ją: Alejandra (Argentyna/Chile) – 

mieszkająca tu od ponad 4 lat osoba konsekrowana, która ze względu na właśnie rozpoczętą pracę  

w bibliotece zostanie w Dakarze jeszcze co najmniej 2 lata, z czego bardzo się cieszy; oraz 

wolontariusze. Davina (Francja) rozpoczęła misję poł roku temu i skończy ją w sierpniu razem  

z Joao (Portugalia/Szwecja), który przyleciał niespełna 2 tygodnie po mnie – jego wolontariat trwa 

tylko 10 miesięcy. W styczniu dołączyła do nas Sofia (USA/Peru), która zostaje tu na 2 lata,  

a tydzień później – Jose (Brazylia), który spędzi w Senegalu 1,5 roku, a więc skończy misję w tym 

samym czasie co ja. Poza tym 

łączy nas coś jeszcze… 

  Jeszcze zanim przyleciał 

Jose, polubiłam go za to, że 

nie mówi po francusku. 

Jednocześnie postanowiłam 

być szczególnie uważna na 

niego, wiedząc, jak trudne 

bywają początki bez 

znajomości języka. On jednak 

jest o tyle w lepszej sytuacji, 

że mówi po angielsku, 

portugalsku i hiszpańsku, 
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więc jest w stanie porozumieć się ze wszystkimi we wspólnocie (w różnych językach),  

a i z niektórymi przyjaciółmi może rozmawiać. Mimo to, nieraz zdarzało się, że podczas rozmów 

przy stole po francusku nikt nie tłumaczył mu, o czym mówimy. I choć 3 inne osoby mogły dużo 

lepiej niż ja przetłumaczyć dyskusję, to zwykle ja to robiłam, bo pozostali byli zajęci rozmową lub  

w ogóle o tym nie pamiętali. Często też, sama nie uczestnicząc w dyskusji, po prostu siadałam obok 

niego i razem rozmawialiśmy po angielsku. W końcu mając podobne doświadczenie, czuję się  

w jakiś sposób odpowiedzialna za Jose i to, by czuł się tu dobrze i szybko odnalazł się na misji.  

  Duża wspólnota jest błogosławieństwem, ale i nieraz wyzwaniem. Im więcej osób, tym więcej rąk 

do pracy i łatwiej jest podzielić się obowiązkami. Czasami to jednak też poświęcenie, gdy np. trzeba 

wstawać wcześniej na jutrznię, by razem z nami mogła modlić się Sofia, zanim wyjdzie na lekcje 

wolof. Także w związku z pracą podjętą przez Alejandrę nasza codzienność musi się zmienić  

i dostosować do nowej rzeczywistości. Takie jest życie tutaj – trzeba być otwartym i gotowym na 

zmiany… 

 

  Boże Narodzenie w Afryce 

  Podobnie jak w wielu innych ciepłych krajach Święta Bożego Narodzenia przeżywa się tu inaczej 

niż w Polsce – to oczywiste. Można by długo wymieniać, czego tutaj nie ma: od śniegu począwszy, 

przez szał świątecznych zakupów, a na wigilii skończywszy. Właściwie niewiele było zewnętrznych 

oznak zbliżających się Świąt – to przede wszystkim codzienne czytania mszalne przypominały nam, 

że trwa Adwent i czekamy na Boże Narodzenie. Tak poza tym nic na to nie wskazywało, choć  

w naszym domu już na początku grudnia pojawiły się szopka, choinka i inne ozdoby świąteczne.  

W kościele również pojawiła się szopka, jednak zaraz po Objawieniu Pańskim (tzw. Święto Trzech 

Króli), obchodzonym tutaj 8 stycznia, zniknęła – podobnie jak nasze dekoracje. To zabawne, bo 

właśnie potem dotarły do mnie paczki z Polski i w moim pokoju ozdoby świąteczne dopiero się 

pojawiły, zostając do początku lutego (jak tradycyjnie w Polsce). 

  Przed Świętami nasze dzieci wystawiły jasełka w języku wolof, choć właściwie niewiele można 

było usłyszeć, ponieważ przedstawienie odbyło się na tarasie (dachu) domu, a w tym samym czasie  
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w pobliżu grano na tam-tamach, czym skutecznie zagłuszano większość inscenizacji. Ze względu na 

to i inne wpadki Davina i Alejandra, które były odpowiedzialne za przygotowanie jasełek, uznały je 

za klapę i bardzo to przeżywały – w przeciwieństwie do mnie. Ja miałam dystans do tego i jako widz 

inaczej to oceniałam. W końcu to normalne, że z dziećmi nie wszystko wychodzi idealnie. Zresztą 

nie o to przecież chodzi. Najważniejsze było ich zaangażowanie i sam fakt, że podjęły się tego 

zadania!  

  W Wigilię nie było wigilii ani opłatka z życzeniami. Trochę tej świątecznej atmosfery mogłam 

doświadczyć wcześniej (10 grudnia) na spotkaniu świątecznym Polaków w ambasadzie Polski. Po 

nim zapytałam Davinę, która miała okazję poznać polską tradycję dzielenia się opłatkiem, czy 

chciałaby powtórzyć to podczas naszych Świąt, jednak ostatecznie nie udało się tego zrobić, bo 

zabrakło opłatka, który dotarł do mnie z Polski w styczniu (zostanie na przyszły rok). Natomiast  

w Wigilię była Msza o 22:00, która skończyła się o północy, po czym udaliśmy się do księży na 

kolację z klerykami, siostrami zakonnymi i innymi osobami związanymi z parafią. W Boże 

Narodzenie zjedliśmy świąteczny obiad w gronie kilku przyjaciół, a w drugi dzień Świąt miałam 

okazję przeżywać Eucharystię razem z więźniami. To niesamowite doświadczenie i łaska! Żałuję 

tylko, że dotychczas była to jedyna moja wizyta w więzieniu. Niestety ten apostolat nie jest przez nas 

realizowany ze względu na brak zezwolenia wstępu – możemy tam iść jedynie z ks. Sathishem, jeśli 

da nam wcześniej znać. 

  Z okazji Bożego Narodzenia we wspólnocie obdarowaliśmy się wzajemnie prezentami – każdy 

kogoś wylosował. Jednak dla mnie pierwszym i chyba największym prezentem na Święta były 

warkoczyki (tzw. tresse – widoczne na zdjęciu poniżej). Nie tylko dlatego, że było to spełnienie 

mojego marzenia z czasów szkolnych, gdy pragnęłam mieć taką fryzurę, ale było to niemożliwe, lecz 

przede wszystkim dlatego, że mama Kiki zdecydowała się mi ją zrobić, będąc chora i bardzo 

zmęczona. Spędziła 5-6 godzin 

przy tym, i to jej poświecenie 

dla mnie było bezcenne! Pewnie 

nawet do końca nie zdawała 

sobie sprawy, ile to dla mnie 

znaczy... W ogóle to 

niesamowite, że Bóg spełnił 

moje małe, niby nic nie 

znaczące marzenie z przeszłości, 

właśnie tutaj. Dla Niego 

naprawdę nie ma rzeczy 

niemożliwych! 

 

  Polska – to brzmi dumnie! 

  Muszę Wam się przyznać, że tutaj – w Afryce – w sposób szczególny doświadczam miłości do 

Ojczyzny. Będąc z dala od Polski, cieszę się, gdy słyszę o niej tutaj, gdy spotykam Polaków lub gdy 
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widzę coś polskiego, jak choćby nasze typowe wróble. Obserwując je pewnego dnia podczas Mszy, 

doszłam do wniosku, że one też są tu na misji. Z kolei na początku mojego wolontariatu, gdy jeszcze 

w „starym” składzie byliśmy na meczu piłki nożnej i na stadionie grupa młodych ludzi miała ze sobą 

duży materiał biało-czerwony, razem z Gosią żartowałyśmy, że to polscy kibice (mimo że większość 

czasu trzymali go odwrotnie do flagi Polski). A kiedy w grudniu pierwszy raz odwiedziłam Keur 

Guilaye, otrzymałam obrazek z modlitwą do Anioła Stróża... po polsku! Cały ich plik zostawiła tam 

s. Agnieszka, która wcześniej odpoczywała w tym klasztorze. Oczywiście w naszym domu można 

również znaleźć polskie obrazki: z Matką Bożą, Jezusem Miłosiernym czy Janem Pawłem II, co 

jednak nie jest wielkim zaskoczeniem, bo przede mną były tu 2 Polki. Natomiast Joao właśnie 

znalazł w szafce naszej kaplicy polski różaniec z relikwią św. Faustyny, który chętnie przygarnęłam. 

  Byłam dumna i szczęśliwa, gdy dowiedziałam się od siostry o Jubileuszowym Akcie Przyjęcia 

Jezusa za Króla i Pana w Polsce i gdy potem ta informacja dotarła do mojej wspólnoty w formie 

artykułu, który przeczytała nam Alejandra podczas śniadania. Z kolei ostatnio francuski ks. Raphael, 

który odwiedził nas na tydzień, mówił o św. Maksymilianie Kolbe i Niepokalanowie, gdzie był 

podczas weekendu formacyjnego Domów Serca. Nie muszę chyba dodawać, że bardzo często jest tu 

wspominany św. Jan Paweł II, co za każdym razem napawa mnie radością. I choć zwykle nie mogę 

dyskutować i wiele opowiadać o Polsce, bo zwyczajnie brakuje mi francuskiego słownictwa do 

poważnych i dłuższych dyskusji, cieszę się i jestem dumna, że pochodzę właśnie z tego kraju! 

  Oczywiście wielką łaską dla mnie tutaj było otwarcie ambasady Polski i zorganizowane spotkania 

Polaków z ambasadorem, dzięki czemu poznałam siostry zakonne, które od czasu do czasu widuję 

przy różnych okazjach, oraz – przede wszystkim – mojego spowiednika o. Szczepana. Z kolei dzięki 

niemu ostatnio miałam okazję poznać ks. Mirka Malińskiego (inicjatora projektu 2ryby.pl), który 

odwiedził Dakar na 2 tygodnie. To niesamowite, że poznaję kogoś z Polski właśnie w Afryce! 

Wielkim zaskoczeniem i radością była dla mnie również wiadomość, że Szymon Hołownia zawitał 

do Dakaru, aby wspomóc pracujące tutaj siostry Franciszkanki. Szkoda, że dowiedziałam się o tym 

po fakcie, bo miło byłoby się z nim spotkać i choć chwilę porozmawiać. Kto wie, może jeszcze 

będzie okazja...? 

  Tych polskich akcentów jest tu znacznie więcej. Są one obecne także w mojej wspólnocie. Sofia ma 

polskie nazwisko i korzenie, a także koszulkę (jak na zdjęciu) przywiezioną przez jej tatę i siostrę, 

którzy byli na Światowych Dniach Młodzieży u nas w zeszłym roku. Z kolei Jose chciał pojechać na 

misję do Polski i poznać nasz kraj. Ostatecznie nie ujawnił swoich preferencji podczas formacji  

i dostał Senegal, gdzie jednak ma trochę Polski w mojej osobie. 

 

  Jan Paweł II w Senegalu 

  Św. Jan Paweł II jest bardzo obecny w Senegalu: począwszy od licznych obrazów w domach 

naszych przyjaciół, przez jego wizerunki noszone na tutejszych ubraniach, po głoszone kazania. Jest 

chyba częściej przytaczany w homiliach niż papież Franciszek. Za każdym razem, gdy słyszę Saint 

Jean-Paul II jestem bardzo szczęśliwa i dumna z tego, że jest moim rodakiem! Nieraz w rozmowach 

z innymi wolontariuszami wyraźnie podkreślam, że jest Polakiem i że mam po swojej stronie 

Świętego Papieża!  
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  Jan Paweł II pielgrzymował do Afryki i w dniach 19-23.02.1992 odwiedził Senegal. To niezwykła 

łaska, że podczas mojej misji mogę świętować 25-lecie jego wizyty tutaj! Kiedy byłam na 

wieczornym koncercie chórów parafialnych zorganizowanym z tej okazji i patrzyłam na obraz Św. 

Jana Pawła II, myślałam o tym, że był tu przede mną, by przygotować mi drogę. Jego świętość 

zagościła także tu i dotknęła tę afrykańską ziemię, udzieliła się tutejszym mieszkańcom, którzy 

wciąż o nim pamiętają i ciepło go wspominają. Widać, jak 

ważny jest dla nich! Świadczyła też o tym ich obecność na 

uroczystej niedzielnej Mszy Świętej w Katedrze, podczas 

której amerykański Nuncjusz Apostolski (o polskim 

nazwisku!) abp Michael Banach wspominał również  

o kardynale Stanisławie Dziwiszu. Wielką radością było 

dla mnie uczestniczenie w tej Eucharystii, na początku 

której wniesiono figurę naszego papieża i jego relikwie, 

pożyczone z parafii Św. Jana Pawła II, przy których na 

koniec udało mi się chwilę pomodlić.  

  Swoją drogą również w naszej kaplicy mamy figurę 

polskiego papieża (a na ścianach wiszą zdjęcia Benedykta 

XVI i Franciszka), zaś w Bożonarodzeniowej szopce  

w naszym kościele, z radością i zaskoczeniem odkryłam, 

że obok tradycyjnych postaci przy żłobku pojawili się św. 

Paweł (patron parafii) i... św. Jan Paweł II!  

 

  Nie tak dawno świętowaliśmy Boże Narodzenie, a już rozpoczął się Wielki Post! Prawda 

przypominana w Środę Popielcową: Prochem jesteś, w proch się obrócisz! wybrzmiała tu bardzo 

mocno, bo właśnie tego dnia zmarła na malarię nasza przyjaciółka Angelique, zostawiając 2 dzieci. 

Pomódlcie się, proszę, za jej duszę oraz bliskich pogrążonych w żałobie… 

  Jeszcze raz dziękuję Wam za obecność i wsparcie i zapewniam o swojej modlitwie. A na czas 

Wielkiego Postu życzę Wam, abyście nie opuścili Tego, który przyszedł na świat, aby oddać za nas 

życie i nas zbawić. Trwajcie przy Nim wiernie, bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.  

[Mt 24,13] Niech nadzieja i radość ze Zmartwychwstania Chrystusa staną się Waszym udziałem  

i prawdziwie przemienią Wasze życie! 

 

Trwajcie w miłości mojej! 

 (…) aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.  

[J 15,9.11] 

 

Ania 


