
        

Dragi prijatelji misijonov, 

 

Ob Božicnih in Novoletnih voščilih 

vam pošiljam še nekaj novic z našega Senegalskega konca…  DEWENATI !!!    Vesel 

Božic  in Blagoslovljeno Novo leto 2013! 

Ker smo skozi letošnje leto zaznamovani z « zlatom », 50 – jubilejem tako v Groupement 

kot na župniji in kot veste, da ima « zlato » veliko vednost, je seveda tudi cena temu 

primerna…..Sestanki, priprave, praznovanja ….Prav včeraj smo zaključili na župniji dan 

XAWARE (dan druženja), to pomeni, da je bilo potrebno organizirati kosilo in program 

za ves dan za vse župljane v okviru naše 50 letne prisotnosti na Senegalski zemlji. 

Seveda smo izkoristile priložnost za prodajo naših artiklov izdelanih v ta namen, 

povabile dva pevska zbora, animatorji pa so oživili in popestrili dan s plesi različnih 

etničnih skupin nase župnije. Po kratki predstavitvi našega reda, nas samih sester in 

našega dela smo še bolj čutile njihovo veselje, da smo del župnijske skupnosti in skupaj z 

njimi del velike družine-Cerkve. Novo pastoralno Leto Vere  nas je zaznamovalo na 

župniji z novim elanom in s prihodom novega župnika - Poljaka. V okviru jubileja smo 

kot župnija poromali za dva dni  k naši Materi Kraljici Senegala v Poponguine. Prvi dan 

je bil zaznamovan “ spokorno”, kar konkretno zame letos ( sem pešačila “bosa”, namreč 

moji sandali, ki mi jih je zapustila indonezijska sestra so razpadli že na začetku poti) – 

kar božično, a ne? s peš hojo in molitvijo, nočnim slavljenjem, drugi dan pa s predavanji  

in delom po skupinah. Zaključili smo z veličastnim obhajanjem Evharistije in se Posvetili 

Marijinemu Srcu – Njej, ki je Verovala!                 

                ŽELIM LEPO OBHAJANJE BOŽICNE SKRIVNOSTI ! 

                                     Objem in pozdrav !     sr Polona 

 

“Leto vere  bo ugodna priložnost,  

da bi okrepili tudi obhajanje   

vere v bogoslužju,  

zlasti v evharistiji.  

V evharistiji, skrivnosti  

vere in izviru nove evangelizacije, oznanjamo, 

obhajamo in krepimo vero Cerkve.  

Vsi verniki so povabljeni, da se zavestno,  

dejavno in rodovitno udeležujejo evharistije,  

da bi bili pristni Gospodovi pričevalci». 

 « Porta Fidei »  

                                     


