« Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.
A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga »
Ef 2,8

Procesja rezurekcyjna w Nguelemendouka

Ukochani Przyjaciele i Darczyńcy,
W tajemnicy paschalnej dotykamy działania samego BOGA, ktory nieustannie czyni wszystko nowym.
Zmartwychwstanie Jezusa to największe zwycięstwo na świecie, które promieniuje z wielką mocą na każdego człowieka.
Dlatego pozwólmy, aby w nasze serca uspokojone łaską zbawienia wszedł ZMARTWYCHWSTAŁY i przemienił
wszystkie nasze problemy i smutki w radość, a nasze serca, aby pałały entuzjazmem i życzliwością do bliźniego; aby każdy
dzień stawał się coraz jaśniejszy, bo przeżyty w blaskach promieni Zmartwychwstałego. Wesołego Alleluja!
Po raz kolejny z wielką radością pozdrawiam Was wszystkich w imieniu własnym oraz dzieci
z oratorium. Z całego serca dziękujemy za wszystkie przejawy troski, przyjaźni, modlitwy i wsparcia finansowego tego
dzieła, ktore prowadzimy od 6 lat, a które rozwija się z dnia na dzień. Niech Jezus Zmartwychwstały wynagradza Waszą
ofiarność i życzliwość!
Pragniemy podzielić się paroma wiadomościami z naszego podwórka.
W tym roku do oratorium uczęszcza 237 dzieci (w wieku od 3 do 15 lat). Bardzo chętnie uczestniczą
w organizowanych dla nich popołudniowych zajęciach, nadzorowanych przez siostrę i 4 wychowawców. Po lekcjach
w szkole biegną do ich oratoryjnego domu na obfity posiłek. O, jak wiele dzieci w Kamerunie głoduje, a nawet umiera
z głodu! My, dzięki Bogu i Waszej ofiarności, najadamy się do syta. Na 10 paleniskach pani kucharka, wspomagana przez
rodziców dzieci, przygotowuje posiłki, na które składają się: banany pastewne, ryż, ryba maniok, makabo, jajka, sos
pomidorowy, arachidowy lub z liści manioku.
Po świętach Bożego Narodzenia nasi podopieczni uczestniczyli w pielgrzymce dzieci do sanktuarium Matki Bożej
Ubogich na misji w Nguelemendouka (więcej na stronie www.michalitki.pl). Jak co roku, wydarzenie to głęboko wpisało się
w serca małych Kameruńczyków.
Tak jak to widać na zdjęciach, prace budowlane posuwają się naprzód szybkim krokiem. Mamy nadzieję, że dzięki
Bożej Opatrzności uda się wykończyć i wyposażyć nasz duży dom (60x12 m), aby po wakacjach móc funkcjonować
w nowych salach. Jedna z nich przeznaczona będzie do modlitwy, na którą gromadzimy się przed i po zajęciach.
Uwieńczeniem roku szkolnego będzie „Kolonia z Bogiem”, na którą dzieci bardzo już czekają.
Każdego miesiąca zamawiamy za Was, Drodzy Darczyńcy, intencję Mszy św. Uczestnicząc w każdy piątek
Wielkiego Postu w Drodze krzyżowej, także pamiętamy o naszych Przyjaciołach z Polski.
W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, której oprawę liturgiczną przygotowują dzieci
z oratorium, będziemy w sposób szczególny wypraszać obfitość łask dla naszych Darczyńców. Z wyrazami głębokiego
szacunku i pamięcią w modlitwie
Wdzięczna za każde wyświadczone dobro
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