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Dobroczyńcy naszej misji w Balengou 

 

Bardzo serdecznie, już przedświątecznie, pozdrawiamy Was z naszej misji w Balengou. 

Dziękujemy Wam za to wsparcie, które otrzymałyśmy w paczkach .Za wszystkie artykuły biurowe, które 

posłużą nam na zajęciach z dziećmi w Oratorium; za odzież i zabawki dla dzieci. 

Kochani, pamiętamy o Was w naszych modlitwach. W Waszych intencjach odprawiana jest co miesiąc 

Msza Św. Dziękujemy Wam za Wasze wrażliwe serca , każdy gest dobroci i solidarności.  

Nasza szkoła katolicka pobiła rekordowo inne lata, mamy w tym roku już 295 dzieci podzielonych na 6 

grup wiekowych. Salki przedszkolne pękają w szwach, przyjęłyśmy 92 dzieci w trzech  grupach 

wiekowych. Tak wysoka frekwencja świadczy o coraz większym zaufaniu rodziców. Poziom nauczania 

jest dużo wyższy niż w szkołach publicznych. Staramy się docierać do tych najuboższych przez 

program Adopcji Serca. Dla naszych dzieci to ogromna szansa na lepszy start w życiu. Szczególnie 

dotyczy to dzieci z rodzin wielodzietnych i rozbitych. Naszą radością są też rodzice, którzy coraz 

liczniej zapisują dzieci na katechezę przygotowawczą do sakramentów. Odsetek dzieci, które przyjęły 

sakramenty jest tutaj bardzo niski.  

Prowadzimy także grupę Oratoryjną, w której w tym roku mamy 84 dzieci. Dzieci bardzo chętnie 

uczestniczą w organizowanych dla nich zajęciach pozalekcyjnych. Wspólnie uczą się i rozwijają. I tak 

na przykład z racji miesiąca października wykonały różaniec z plasteliny, którą otrzymałyśmy od dzieci 

z jednej ze szkół w Polsce. Były bardzo dumne z różańca, który ulepiły. Dla naszych dzieci wszystko 

jest ciekawe, cieszą się najmniejszą drobnostką, którą mogą wykonać. Bardzo lubią kolorować, 

póżniej zdobią swoimi rysunkami ściany klas i swoich domów. Niektóre z nich po raz pierwszy 

trzymają nożyczki w ręku i jeśli już uda im się coś wyciąć, to jest to dla nich bardzo cenne, nieważne, 

że krzywe i  poszarpane. Towarzyszymy im w tych trudach  i ze wzruszeniem obserwujemy jak 

osiągają pierwsze sukcesy, dzielimy ich radość. W miesiącu październiku dzieci licznie przychodziły na 

różaniec , który zorganizowałyśmy specjalnie dla nich. Na koniec miesiąca odbyły się konkursy . Dzieci 

nas zaskoczyły dobrą znajomością tajemnic różańcowych a nam pozostało rozdać im obiecane 

nagrody. Te najbardziej wytrwałe i obecne na każdym różańcu otrzymały duże maskotki. Radość, 

którą wyrażały przerosła nasze oczekiwania. Dzieci otoczyły figurę Matki Bożej, zaczęły podrzucać 

maskotki i krzyczeć : dziękujemy. W wielorakich trudach, które napotykamy w misyjnym 

posługiwaniu, takie momenty są dla nas bardzo cenne, dodają nam odwagi i są potwierdzeniem, że 

warto się trudzić i zmagać, bo to, jak ufamy, kiedyś wyda owoce.  

Czas przedświąteczny obfituje u nas w różne akcje organizowane dla dzieci i angażujące dzieci z 

naszej parafii. Przy współpracy nauczycieli, przygotowujemy dla dzieci wspólne świętowanie, które 

odbywa się corocznie 23 grudnia .Być może uda nam się wystawić w tym dniu Jasełka 



przygotowywane przez  Akcję Katolicką Dzieci. To już stało się u nas wieloletnią tradycją. Dzieci 

bardzo lubią odgrywać różne sceny i teatrzyki.   Chętnie uczą się ról i przychodzą na próby. 

Serdecznie Was pozdrawiamy z Kamerunu, z misji w Balengou. 

 Niech Dobry Bóg wynagradza obficie swoimi łaskami każdy trud dla dobra innych. 

Życzymy Wam, aby tegoroczne Święta były dla Was na nowo doświadczeniem miłującej obecności 

Boga, Który nieustannie przychodzi w nasze życie, bo chce być „Bogiem z nami”. 

 

”... Zawsze, ilekroć dozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże 

Narodzenie.’’ 

 

 

Z darem wdzięczności i modlitwy: 

Dzieci i Siostry Michalitki:Małgorzata i Lucjana 

z misji w Balengou,Kamerun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


