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ANGELINE z KAMERUNU 

Nazywa się Mengue Tsanga Angeline, ma 14 

lat, chodzi do szkoły w Ngaoundere na północy 

Kamerunu, prowadzonej przez Zgromadzenie 

Sióstr św. Dominika z Krakowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochodzi z bardzo biednej katolickiej rodziny, 

ma 7-mioro rodzeństwa. Bardzo chce się 

uczyć, jednak Jej Rodzice nie mają pieniędzy na 

książki, uczy się więc z zapisków w zeszycie, ale 

to nie wystarcza i nadchodzący rok szkolny 

może okazać się ostatnim w Jej edukacji.  

Podobna historia dotyczy większości katolickich 

dziewcząt w Kamerunie.  Do szkoły zaczynają 

chodzić razem z braćmi, ale z czasem się 

wykruszają, bo zawsze lepiej wykształcić syna, 

córka może przecież pomagać w domu albo 

wyjść za mąż.  

Jako katoliczka, bez wykształcenia - Angeline 

nie będzie miała żadnych szans na wyrwanie 

się z zaklętego kręgu biedy i wykluczenia. 

Wiele mówi się teraz o uchodźcach, o pomocy 

dla uciekinierów - a my tak często zapominamy 

o naszych Siostrach i Braciach w wierze, 

żyjących gdzieś w Trzecim Świecie… 

Północ Kamerunu to niebezpieczne miejsce 

dla katolików. Stanowią mniejszość wśród 

animistów i muzułmanów, zdarza się, że 

chrześcijańskie dziewczęta są porywane przez 

bandytów z Boko Haram - muzułmańskich 

ekstremistów z sąsiedniej Nigerii. Naprawdę 

trudno być tu wyznawcą Chrystusa, szczególnie, 

jak się jest małą dziewczynką. 

Okażmy swoje serce i pomóżmy Angeline.  

Nie dajemy Jej ryby, lecz wędkę - to, czego 

nauczy się w szkole na zawsze z Nią zostanie. 

Może dzięki nam pójdzie na studia i zmieni nie 

tylko swoje życie, ale pomoże również Rodzinie    

i wielu Współwyznawcom. 

Pamiętajmy, że to jest zobowiązanie na kilka 

lat, aż Angeline skończy liceum. Będziemy 

Państwa informować o Jej postępach w nauce. 

Uwierzcie - to jest mądra pomoc! 

 

WAKACJE z CARITASEM 

Chcemy sfinansować 7-dniowy turnus 

wakacyjny dla co najmniej dwojga dzieci z 

naszej szkoły. Wstępnie zarezerwowaliśmy 

miejsce w Ośrodku Caritas w Kołobrzegu.  

Dajmy wakacyjną radość dzieciom, które 

nigdy nie były nad morzem! 

 

Pieniądze na obie akcje będziemy zbierać po 

niedzielnych Mszach Św., 24 kwietnia, prosimy 

też o wpłaty na te cele na nasze konto: 

Parafia p.w. św. O. Pio z Pietrelciny, 

Wańkowicza 2 a, z dopiskiem:  
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