diakon z naszej parafii

Serdecznie pozdrawiamy z Betare-Oya. Chcemy się podzielić z Wami radosną nowiną, która jeszcze
bardziej nabiera blasku w obliczu kończącego się roku kapłańskiego, a mianowicie Yves Oumarou jeden z
naszych parafian dnia 22 maja przyjął święcenia diakonatu. Yves jako dziecko, a potem młody chłopak
związany był z naszą misją. Często przebywał w naszym domu pomagając i równocześnie zarabiając na
szkołę. Wcześnie stracił ojca, wychowywał się z mamą, która również niedawno odeszła do Pana. Po szkole
wstąpił do oo.Marianów Atoku, podczas formacji w zgromadzeniu utrzymywał stały kontakt z nami, dlatego
też bardzo ucieszyłyśmy się zaproszeniem na święcenia. Uroczystości, na które udała się s. Teresilla Osuch
wraz z najbliższą rodziną Yves,

Serdecznie pozdrawiamy z Betare-Oya . Chcemy się podzielić z Wami radosną nowiną, która jeszcze bardziej
nabiera blasku w obliczu kończącego się roku kapłańskiego, a mianowicie Yves Oumarou jeden z naszych
parafian dnia 22 maja przyjął święcenia diakonatu. Yves jako dziecko, a potem młody chłopak związany był z
naszą misją. Często przebywał w naszym domu pomagając i równocześnie zarabiając na szkołę. Wcześnie
stracił ojca, wychowywał się z mamą, która również niedawno odeszła do Pana. Po szkole wstąpił do
oo.Marianów w Atoku, podczas formacji w zgromadzeniu utrzymywał stały kontakt z nami, dlatego też bardzo
ucieszyłyśmy się zaproszeniem na święcenia. Uroczystości, na które udała się s. Teresilla Osuch wraz z
najbliższą rodziną Yves, odbyły się w wigilię Zesłania Ducha Świętego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Atoku u oo. Marianów. Eucharystii przewodniczył oraz udzielił święceń ks. bp. Jan Ozga. Obecnych było sporo
polskich misjonarzy, między innymi siostry z Nguelemendouka: s.Immakulata, s. Goretti i s. Maksymilla oraz
licznie zgromadzona rodzina. Po ceremonii w kościele zaproszono wszystkich na obiad pod koniec którego
tradycyjnie zatańczono. Równocześnie w naszej parafii zanoszono gorące modlitwy za naszego krajana.
Natomiast w niedzielę po Mszy św. katechista w szczegółach opowiedział wszystkim o przebiegu uroczystości.
Wyrażając naszą wdzięczność Bogu, dziękujemy i Wam za modlitwy o powołania z terenów misyjnych. Być
może i tym powołaniu, już prawie w pełni zrealizowanym, macie swój udział. Siostry z Betare
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