„...Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują
wy
....... Gloria, Gloria, Gloria in excelsis
excels Deo……”

Kochani - Dzieci i Młodzieży,
Młodzie Panie i Panowie, Siostry i Księża
Ksi
!
Na Święta Bożego
ego Narodzenia życzymy Wam jedości z Tym który
ry przychodzi - Jezusem, Jego
wewnętrznego pokoju i radości.
ci. Niech ten piękny
pi
czas świąteczny
teczny wypełniony b
będzie prawdziwym
doświadczeniem Bożej obecności
ci i jego bliskości. Niech Boże
e Dziecią
Dzieciątko darzy Was swym
błogosławieństwem na każdy dzień nadchodzącego
nadchodz
Nowego 2013 Roku. Z darem modlitwy, wdzięcznością
i gorącymi pozdrowieniami S. Goretti i Wasze dziecko, do którego
któ
dociera pomoc

Z wielką radością pragnę podzielić sie z Wami wszystkimi kolejnymi przeżyciami z naszego misyjnego
mis
podwórka
w Nguelemendouka. Tegoroczne wakacje były
był dla nas bardzo pracowite. Tynkowanie budynku, malowanie, przygotowanie terenu
pod boisko sportowe itp. Od 16. sierpnia wszyscy rodzice włączyli
wł
się do porządkowania
dkowania terenu szkolnego.
szkolnego
Dzień 8 września
nia pozostanie w naszej pamięci
pami jako wyjątkowy, bo racji do swiętowania bylo kilka:
kilka
Pierwsza – 100 rocznica śmierci Bł. Ks. Bronisława
Bronis
Markiewicza; druga - otwarcie i poświęcenie Oratorium dla sierot oraz trzeciatrzecia
poświęcenie nowego budynku (2 klas, biura dla nauczycieli oraz sali komputerowej). Z tej to okazji wszyscy nauczyciele
i pracownicy szkoły, przedszkola, rodzice,, dzieci,
dzieci siostra Eligia i wielu gości z Włoch uczestniczyli w uroczystej Mszy św.
celebrowanej przez ks. biskupa Jana Ozgę. Po niej było poświęcenie i otwarcie budynków i występy
wystę dzieci zakończone posiłkiem
dla wszystkich.
Dziś wielką radością i dumą jest sala komputerowa,
komputerowa do której dzieci – po graniu w piłkę - garną się chyba najbardziej.
W nowym wyposażeniu szkoły nie
ie mogło zabraknąć
zabrakn nowych elementów, jak „z bajki”, dla
la dzieci z przedszkola:
przedszkola nowy domek,
piaskownica, ławki w formie krokodyla, samolotu, lwa, huśtawki i nowe kosze na śmieci.
Tego roku znów wzrosła liczba uczniów i to znacząco. Obecnie w przedszkolu jest 210 dzieci,
dzieci a w szkole podstawowej
440. Aby je wszystkie pomieścić znów
w musieliśmy
musieli
przystosować salę prowizoryczną dla przedszkolaków
zkolaków. Aktualny stan liczbowy
zmusza nas do dalszegoo projektu budowy jeszcze 2 klas dla przedszkola i dwóch dla szkoły podstawowej.
podstawowej
W patronalny dzień św. Tereni - 1 października dzieci modliły się za Was, wzywając jej orędownictwa. W szkole dzieci
miały zabawy, konkursy, nagrody i posiłek.. Cały miesiąc październik dzieci odmawiały codziennie różaniec i niejednokrotnie
przychodziły mimo ulewnych deszczy. Najgorliwsi
ajgorliwsi otrzymali w nagrodę upominki. Nadzwyczajnymi gośćmi
go
w październiku byli
lekarze z Polski- stomatolog Konrad Rylski, z którego posługi skorzystali wszyscy nauczyciele i okulistka Iwona Fi lipecka ze swą
asystentką. Lekarki przez dwa calutkie dni egzaminowały wzrok wszystkim dzieciom ze szkołyy podstawowej. Ponad
P
40 dzieci
otrzymało okulary.
W chwili
hwili obecnej przygotowujemy się
si do Adwentu, występów z racji Świąt Bożżego Narodzenia, a następnie
do pielgrzymki dzieci. Dla przedszkolaków
w zakupione są już zabawki - lalki, samochodziki, piłki,
ki, a dla dzieci ze szkoły - stroje
sportowe oraz zielone bluzki. Słodycze będą zakupione później - a to wszystko dzięki waszej dobroci i hojności.

Niech będzie
dzie Bóg uwielbiony zawsze w Waszym życiu! Dziękuję Panu
nu za Was nieustannie. Niech On
sam będzie Wam nagrodą za życzliwość i pomoc, jaką nam wszystkim okazujecie. Bóg zapłać!
Z darem modlitwy
z dziećmi
dzie
ze szkoły i przedszkola, oraz gronem pedagogicznym i współsiostrami
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