„Niebo i ziemia się cieszą
ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja!”
/Mszał rzymski/

Kochani Przyjaciele naszego dziecka
z katolickiej szkoły i przedszkola Świętej Tereni
w Nguelemendouka,
Kościół w Nguelemendouka

Na nowo z serca Afryki – Kamerunu chcemy przesłać „garść” świeżych wiadomości.
Czas bożonarodzeniowy był dla naszych dzieci, jak zresztą dla nas wszystkich, czasem wielkiej radości z racji
świętowania przyjścia na świat Dzieciątka Jezus, śpiewania kolęd, spotkań rodzinnych, odświętnego nastroju
i otrzymanych prezentów.
Zaraz po Świętach odbyła się pielgrzymka diecezjalna dzieci do groty Matki Bożej Ubogich
w Nguelemendouka, która zgromadziła ich aż 1780. Treść nauk i piosenka „Żyj w rodzinie jak mały Jezus” (hasło
tegorocznej pielgrzymki) spodobała się wszystkim uczestnikom. Modlitewna procesja ze świecami do Groty Matki
Bożej miała szczególny urok. Z okazji pielgrzymki wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali piękne granatowe
bluzeczki, przybory toaletowe i były żywione do syta na misji przez trzy dni. Jak zwykle zorganizowany kermes sprawił
im wiele radości ze względu na udział w zabawach i wygranych losach. A były nimi: słodycze, różne zabawki,
przybory szkolne oraz przybory do mycia, z którymi powrócili do swych domów.
Mury wznoszonego budynku z klasami urosły jeszcze przed świętami. Zostały także położone krokwie pod
dach. Niedawno położyliśmy blachę, wstawione zostały okna z kratami i metalowe drzwi. Następnie rozpoczęliśmy
tynkowanie pomieszczenia. Wkrótce zostanie wylana posadzka we wszystkich klasach i na werandzie. Pozostanie
nam zainstalowanie elektryczności i umalowanie budynku oraz jego wyposażenie. Wszystko to chcemy zrealizować
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego we wrześniu br. Ufamy, że Opatrzność Boża nas nie zawiedzie i znajdą
się potrzebne fundusze na wykończenie nowych klas.
W tym roku w Święto Młodości dzieci z naszej katolickiej szkoły ponownie wykazały się swymi zdolnościami.
Poranek kulturalny wypadł pięknie. W sporcie dziewczynki doszły, aż do finału, a podczas defilady, na zakończenie
pokazów, 10 par dziecięcych rewelacyjnie wykonało polski taniec Mazowsza, który cała publiczność komentowała
przez kilka dni.
12 lutego rozpoczęła się diecezjalna pielgrzymka młodzieży. Uczestniczyli w niej chłopcy i dziewczęta
z Nguelemendouka, w tym kilkoro dzieci ze szkoły podstawowej. 200 - osobowa grupa z naszej parafii w ciągu 2 dni
pokonała ponad 75 km. W czwartkowe popołudnie przed grotę Matki Bożej dotarło prawie 900 pielgrzymów z różnych
zakątków naszej diecezji, których witaliśmy polskim tańcem. W piątek, po konferencji ascetycznej, adoracji i spowiedzi
młodzież uczestniczyła w Drodze Krzyżowej. W sobotę po Mszy św. uczestnicy pielgrzymki z nowym zapałem
duchowym powrócili do swoich parafii.
Niestety, mamy też i smutne sytuacje: zmarł chłopiec ze szkoły podstawowej; trójce dzieci zmarł tato,
(wskutek czego mama wróciła z dziećmi do rodziny); dwóm chłopcom w bieżącym roku szkolnym zmarli obydwoje
rodzice. Z kolei troje innych opuściło szkołę na misji, gdyż tato otrzymał pracę w stolicy.
Rozpoczął się już Wielki Post i ku naszej radości duża liczba chrześcijan uczestniczy, co piątek w Drodze
Krzyżowej.
Wyjątkowo wcześnie w tym roku zaczęła się pora deszczowa. Wiele osób nie zdążyło przygotować pola pod
uprawę orzeszków ziemnych i kukurydzy, nieodzownych w codziennym jadłospisie.
Zapewniamy, że spłacamy modlitwą nasz dług wdzięczności wobec Was wszystkich, Drodzy - duzi i mali Przyjaciele.
5 marca została odprawiona Msza św. w szkole w Waszych intencjach. 18-go będzie sprawowana
w kościele. Dziękujemy za każdą złożoną ofiarę. Przed Bogiem wszystkie są bardzo drogie i ważne.
Życzymy Wam dużo radości i pogody ducha.
A nasz Pan Zmartwychwstały niech wynagrodzi Wam wszelkie dobro, którym tak chętnie dzielicie się z nami.
I niech obdarzy hojnie swymi duchowymi łaskami.
Z darem modlitwy
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