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Witajcie w nowym roku! Tym kalendarzowym, oczywiście,  
bo w Kościele trwa on już od ponad miesiąca. W tegorocznych 
rozważaniach Eucharystii prowadzi nas hasło ZGROMADZENI 

NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY. To super okazja, by każdy z Was  
postanowił sobie nie opuścić bez powodu żadnej niedzielnej Mszy Świętej. 

A może też uda się Wam odwiedzać Pana Jezusa również w ciągu tygodnia? Bez powietrza 
nasze płuca nie mogą oddychać, bez jedzenia nasze ciało traci siły, a bez Eucharystii nasze 

serce nie daje rady być dobre, szczere i kochające. Zatem „ładujcie się” u Najświętszego!
Na początku stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, obchodzimy święto PDMD 
– MISYJNY DZIEŃ DZIECI! Kochani, to Wasz dzień! W związku z tym chcę Wam dzisiaj 

baaaardzo serdecznie podziękować za to, że pomagacie Ojcu Świętemu troszczyć się o dzieci 
na całym świecie, a także o misjonarzy. Robicie doskonałą rzecz!

W ostatnich tygodniach wielu z Was nie szczędziło trudu i niosło innym Dobrą Nowinę 
o narodzeniu Pana Jezusa. W tym roku różnie się udawało kolędnikom misyjnym docierać 
do ludzi, ale wiem, że mimo „wirusowych przeszkód” byliście obecni w swoich szkołach, 

miejscowościach i parafiach. Dziękuję Wam za to z całego serca w imieniu masajskich  
dzieci. Mam wielką nadzieję, że uda się nam spotkać w Waszych diecezjach,  

a wtedy ze szczegółami opowiecie mi, jak było.
W tym roku Wielki Post rozpoczynamy 17 lutego, ale do tego czasu cieszcie się  

karnawałem. Pan Bóg daje nam czas na poważną refleksję, ale także na radość i zabawę. 
Pan Jezus też przecież był Dzieckiem i z pewnością się bawił! A w tym numerze poznacie 

dzieciństwo kogoś wybitnego… W grudniu pożegnaliśmy się z Joanną Bigard, założycielką 
PDPA, a dzisiaj witamy Jana Pawła II, papieża Polaka i Wielkiego Misjonarza, który będzie 
nam towarzyszyć przez czas przygotowań do wielkich misyjnych jubileuszów roku 2022!

A czy pamiętacie, że w roku 2022 czeka nas MISYJNY SYNOD DZIECI? Jeśli jeszcze  
nie znacie naszej synodalnej modlitwy, koniecznie zajrzyjcie na następne strony 

i już od dzisiaj módlcie się nią razem  z nami!
Na kolejnych stronach stoi przed Wami otworem daleki Turkmenistan. 

Swoje sekrety zdradzi także pewna ważna watykańska kongregacja. 
Dajcie też nam znać na FB, jeśli odnajdziecie się gdzieś na naszych zdjęciach!

Życzę Wam dobrego nowego roku z Panem Jezusem i misjami!

Z misyjnym pozdrowieniem

s. Monika Juszka RMI
sekretarz krajowy PDMD

s .  Mon i k a 
s .  K a s i a 

Kochani Mali Misjonarze!

6 stycznia to Wasz dzień  – Misyjny Dzień Dzieci! 
Z tej okazji życzę Wam: 
serca, które potrafi radować się życiem i dziękować za wszystkie Boże dary;
oczu, które widzą piękno świata, dobroć Pana Boga i potrzeby drugiego człowieka;
nosa, który czuje świeżość powietrza o poranku i pyszne domowe zapachy;
ust, z których wychodzą tylko dobre słowa i modlitwy;
rąk, które często składają się do modlitwy i chętnie pomagają;
kolan, które nie boją się zgiąć przed Najświętszym Sakramentem;
nóg, które nigdy się nie męczą, żeby pójść do kościoła albo kogoś odwiedzić;
głowy, w której rodzą się wspaniałe pomysły, 
jak można wspierać dzieci świata i misjonarzy.
Życzę Wam, Kochani, żebyście zawsze pamiętali, że jesteście PIĘKNI, 
WSPANIALI i UKOCHANI, bo jesteście DZIEĆMI PANA BOGA!

Kochani Mali Misjonarze,
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FORMACJA PDMD

Moja babcia często powtarzała, że „Bez Boga ani do proga”. Tym prostym przysłowiem 
przypominała wszystkim domownikom, że bez Pana Boga niczego nie powinniśmy 

zaczynać, bo bez Niego zwyczajnie nie damy rady. W Piśmie Świętym możemy 
przeczytać upomnienie psalmisty: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą 

ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie” 
(Ps 127, 1). Nic zatem dziwnego, że nasze synodalne przygotowania rozpoczynamy 

właśnie od MODLITWY! Od pierwszej chwili prosimy Pana Jezusa o pomoc, wsparcie, 
by nas prowadził tak, jak chce i dokąd chce. On naprawdę wie, co dla nas najlepsze! 

Pan Jezus sam o sobie powiedział: 
„Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”. On zna każdą drogę i wie, 

jakie niebezpieczeństwa na niej czyhają, jakie są „dziury” i wystające 
kamyki, o które możemy się potknąć. On potrafi przeprowadzić nas 

bez upadku. Uczy nas chodzić najlepszymi drogami. W naszej modlitwie 
prosimy, żeby pokazywał nam, gdzie i w jaki sposób możemy Go poznać, 

żeby później móc o Nim mówić i być Jego świadkami.

Pan Jezus jest Prawdą. Nigdy, ale to nigdy nie skłamał. Nie skłamał 
nawet wtedy, kiedy Piłat zapytał Go, czy naprawdę jest 

Synem Bożym, a potwierdzenie było równoznaczne 
ze skazaniem na śmierć! Przyznał się, 

kim naprawdę jest  
i to Go kosztowało  

życie. 

Każde życie jest darem Pana Boga.  
Nikt inny nie jest w stanie „stworzyć życia”.  

Bóg jest źródłem, w którym życia jest najwięcej i jest ono najszczęśliwsze, 
najradośniejsze i najpełniejsze. W naszej modlitwie prosimy, abyśmy zawsze 

         o tym pamiętali, a gdy brakuje nam sił, biegli po pomoc i wsparcie do samego Jezusa.

Prosimy Go zatem, 
żeby nam też dodawał odwagi 

do przyznawania się, że jesteśmy katolikami 
i misjonarzami. Jeśli nawet będą się z nas śmiać w szkole, 

że chodzimy do kościoła, że należymy do PDMD, że szanujemy 
innych, że nie ściągamy na klasówkach, że się modlimy 

i mówimy prawdę, to też bądźmy odważni 
w wyznawaniu swojej wiary!
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MODL ITWA
SYNODALNA

Pan Jezus bardzo pragnie, żeby Boże królestwo dobra, 
miłości i pokoju zapanowało na całym świecie. 

Zanim wstąpił do nieba, posłał apostołów, 
żeby kontynuowali Jego dzieło budowania królestwa. 

A apostołowie posyłali kolejnych 
uczniów, ci zaś następnych 

i tak wyrósł jeden, 
wielki i piękny 
KOŚCIÓŁ.

Panie Jezu, który 
jesteś DROGĄ, pomóż 

nam odkryć, w jaki 
sposób mamy przy-

chodzić do Ciebie, by 
Cię poznać, a później 
nieść Ciebie innym.

Panie Jezu, który 
jesteś PRAWDĄ, 

dodawaj nam odwa-
gi, abyśmy zawsze 

w prawdzie przyzna-
wali się do Ciebie 
i każdego dnia byli 
Twoimi świadkami.

Panie Jezu, który 
jesteś ŻYCIEM, spraw, 

byśmy zawsze żyli 
w Twojej ożywiającej 
miłości i od Ciebie 

czerpali siły do bycia 
misjonarzami przez 

modlitwę, naukę  
i pomoc innym.

Niech Duch Święty 
często nam przypo-
mina, że jesteśmy 

jednym KOŚCIOŁEM, 
niezależnie od tego, 

w jakiej części świata 
żyjemy.

A Maryja, Twoja 
i nasza Mama, niech 
trzyma nas za rękę 

i pomaga iść za Tobą.
Który żyjesz i królu-

jesz na wieki wieków. 
Amen.

W każdej rodzinie jest również mama, 
która troszczy się o swoje dzieci. 

Nam Pan Jezus zostawił najlepszą Mamę, 
bo swoją własną – MARYJĘ. 

W naszej modlitwie prosimy Ją, 
żeby pomagała nam iść ze swoim Synem.

Ta rodzina to KOŚCIÓŁ! I nie jesteśmy w nim sami, bo prowadzi nas Duch Święty! 

Niezależnie 
od koloru  skóry czy języka, 

którym mówimy, czy też od tego, 
jak się ubieramy i gdzie mieszkamy, od dnia chrztu św. 

mówimy OJCZE do JEDNEJ I TEJ SAMEJ OSOBY, 
a to znaczy, że jesteśmy RODZINĄ!

s. Monika Juszka RMI
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Nasze 
turkmeńskie „salam” to polskie „cześć”.

TURKMENISTAN

Salam!
Jestem Irina. Mam 11 lat.
Z moją młodszą siostrą
i rodzicami mieszkam

w Aszchabadzie, stolicy
Turkmenistanu.

Wasi dziadkowie z pewnością pamiętają 
czasy, kiedy mój kraj był jedną z republik 

Związku Radzieckiego. Tak było przez 
67 lat. Potem, w roku 1991, staliśmy się 

niepodległym państwem.

Sąsiadujemy z Afga-
nistanem, Iranem, 

Kazachstanem 
oraz Uzbekistanem, 

z którym mamy 
najdłuższą granicę.

Mój kraj znajduje się 
w środkowej Azji. Ma dostęp 
do Morza Kaspijskiego. 

 Mieszkańcy mojego kraju to w 90% muzułmanie. 
Kościół katolicki liczy jedynie ok. 250 osób, 

a wśród nich jest moja rodzina. Są z nami księża 
ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi 

Niepokalanej. Moi rodzice doskonale pamiętają, 
jak przed laty powstała u nas misja katolicka założona 

przez Jana Pawła II. Podobno była wtedy ogromna 
radość. Teraz spotykamy się na Eucharystii 

oraz czytaniu Pisma Świętego.

Jak na powierzchnię półtora razy większą od Polski 
jest nas niewielu, bo niecałe 6 mln. A powód 

jest bardzo prosty, większość zachodniego 
obszaru kraju zajmują pustkowia, 

a w centrum jest ogromna pustynia 
Kara-kum.

Iran Afga
nista

n

Jurta na pustyni

Kara-kum

Szkoła Księgi w Aszchabadzie

UzbekistanTurkmenistan

Kazachstan

M
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Teraz mamy prezydenta, którego wizerunki znajdują 
się na ulicach wszystkich miast. A w stolicy jest ponad 

40-metrowy pozłacany pomnik przedstawiający go na koniu. Z powodu 
jego zamiłowania do koni 27 kwietnia obchodzimy Dzień Konia.

Stolicą mojego kraju jest Aszchabad, co oznacza „miasto miłości”. 
Wybudowano ją na pustyni. Kiedyś było tu trzęsienie ziemi, w którym zginęło 

ponad 100 tys. osób, a dziś żyje ok. miliona mieszkańców. 

Szkoła podstawowa jest u nas obowiązkowa. 
Ja jednak niezbyt lubię swoją szkołę. Nauka jest 
na niskim poziomie. Uczymy się głównie spraw 

związanych z państwem, zamiast matematyki, geografii 
czy języków obcych. Poprzednik obecnego prezydenta 

napisał Księgę Ducha, której fragmentów musimy uczyć się 
na pamięć. Każdy przedmiot jest powiązany z tą książką.

Rok szkolny trwa u nas 150 dni, ponieważ dzieci poma-
gają przy uprawach rolnych. Niektórzy z Was pewnie 

by się cieszyli, ale ja wolałabym się uczyć 
i przebywać z koleżankami.

Nasze miasto wyróżnia biel budynków, ponieważ są one zbudowane z białego marmuru. Jest ich prawie 550 i dlatego naszą stolicę wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa.

Afga
nista

n

UzbekistanTurkmenistan

Kazachstan

Koń rasy achał-tekińskiej
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Bawełna

Zdjęcia: Depositphotos

Starożytna Nisa

Turkmenistan od dawien dawna słynie z upraw  
bawełny. Na Liście Światowego Dziedzictwa Kultu-
rowego i Przyrodniczego UNESCO znajduje się 

Merw – najstarszy ośrodek jedwab-
nego szlaku pochodzący z czasów Aleksandra 
Macedońskiego. Pozostałości zabudowań mają nawet 
2 tys. lat, a ślady życia ludzkiego sięgają tam epoki żelaza.

Oprócz bawełny naszym 
narodowym bogactwem są 
złoża gazu ziemnego 
i ropy naftowej. Z tego 
powodu mamy nawet kartki 
na bezpłatne paliwo, ale auta 

posiadają tylko nieliczni.

Wielbiciele starożytnej historii mogliby obejrzeć
Nisę, gdzie zachowały się ruiny starożytnego miasta 

Partów z VI i V wieku przed Chrystusem.

Na pustyni Kara-kum znajdują się tzw. Wrota Piekieł. Jest to gigantyczna 
dziura, której średnica wynosi 70 metrów, a głębokość 25. Jest to efekt 

poszukiwań gazu ziemnego. Dziura ta płonie od 50. lat. Rodzice zabrali mnie tam 
z okazji moich dziesiątych urodzin. Ogień widać z odległości kilku kilometrów.  

Nocą robi to ogromne wrażenie.

Mój kraj izoluje się od 
innych państw. Z tego 
powodu odwiedza nas 

niewielu turystów, 
choć mamy dużo cie-
kawych i pięknych 

miejsc.
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Tekst: Elżbieta Polkowska

A tak wyglądają nasze narodowe stroje. Panie noszą długie suknie, najczęściej zielone lub czerwone. Piękne, prawda?

Melon jest
bardzo doceniany w moim 

kraju. To nasz główny produkt 
wysyłany za granicę. W związ-
ku z tym prezydent ustanowił 

Dzień Melona. Jest to 
obowiązkowe święto, które 

obchodzimy 10 lipca.

A czy jesteście ciekawi, co jemy? Otóż naszym 
najbardziej popularnym daniem jest pilaw, 

czyli drobno pokrojone mięso i chleb zalany bulionem. 
Bardzo też lubimy nasze  melony i pączki.

Mój kraj słynie 

z produkcji dywa-

nów. Mamy naj-

większy dywan 

na świecie. 

Ma 20 metrów dłu-

gości i 14 szerokości. 

Waży aż 1,5 tony. 

Powstał z okazji 

dziesięciolecia nie-

podległości Turkme-

nistanu. Czterdzieści 

kobiet tkało go przez 

osiem miesięcy.

Do
zobaczenia!
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Życie

KONGREGACJA EWANGELIZACJI NARODÓW
CO WAŻNE...

BĄDŹMY 
PRZEDŁUŻENIEM RĄK OJCA 

ŚWIĘTEGO NA CAŁY ŚWIAT, A TAKŻE 
WSPÓŁPRACOWNIKAMI 

KONGREGACJI EWANGELIZACJI 
NARODÓW!  

Jak zapewne wiecie, 
w każdym państwie  
prezydent ma swoich 
doradców – mini-
strów. Jedna bowiem 
osoba nie może znać 
się na wszystkim, dlate-
go kiedy podejmuje jakieś 
decyzje, wcześniej radzi się 
ekspertów.

Podobnie jest w Kościele. Ojciec 
Święty, chociaż bardzo interesuje 

się wszystkim, co dzieje się na świecie 
i troszczy o każdego człowieka, to nie 

może być wszędzie czy znać się na wszyst-
kim i wszystko robić sam. Jego pomocnikami  
są kardynałowie i biskupi, a watykań-

skimi ministerstwami – kongregacje.

 Jedna z nich pomaga papieżowi troszczyć się o dalekie kraje, o mieszkających 
tam ludzi i pracujących wśród nich misjonarzy. Pomaga mu głosić 

Ewangelię na całym świecie. 

W roku 1622 papież Grzegorz XV utworzył 
ją, by współpracowała z nim w pomocy Kościołowi 
na misjach. Był to wówczas od ponad stu lat czas 
wielkich odkryć geograficznych i poznawa-
nia nowych terytoriów świata. Wielką no-
wością było odkrycie, że poza Europą 
są jeszcze inne kontynenty, na któ-

rych mieszkają ludzie o zupełnie 
innej kulturze niż europejska 
i mówią innymi językami…

Ojciec Święty bardzo chciał, żeby wszyscy na świecie 
mogli usłyszeć o Panu Jezusie, ale nie było to łatwe 
zadanie. Najpierw trzeba było poznać ich kulturę, 
język, a następnie wypracować sposób głoszenia 
im Ewangelii. Pomocą stała się nowo powstała 
Propaganda Fide, czyli Kongregacja 
Krzewienia Wiary.

Ta kongregacja ma już prawie 400 lat!

10



Oprac. s. Monika Juszka RMI

KONGREGACJA EWANGELIZACJI NARODÓW

JESTEŚMY OCHRZCZENI, CZUJMY SIĘ ZATEM 

POSŁANI! POSŁANI PRZEZ JEZUSA.

Z woli papieża Pawła VI w roku 1967 to „watykańskie mi-
nisterstwo” zmieniło nazwę na Kongregacja Ewangelizacji 
Narodów. I do dzisiaj znane jest pod tym tytułem. Zajmuje się ono 
prowadzeniem i koordynacją dzieła ewangelizacji na całym świecie 
i współpracą misyjną.

Obecnie jej szefem, czyli prefektem kongregacji, 
od ponad roku jest kard. Luis Antonio Tagle.

A czy wiecie, dlaczego ta watykańska kongregacja jest dla nas 
 tak ważna? Otóż dlatego, że jej częścią są… Papieskie Dzieła  
Misyjne! Prefekt pomocniczy kongregacji abp Giovanni Pietro Dal Toso 

to „głównodowodzący” wszystkimi PDM na całym świecie!

To jego informujemy o tym, co w naszym kraju robimy dla misji. A on w imieniu Ojca Świętego przy-dziela nam projekty, które realizu-jemy z Waszych ofiar. Podpowiada, jak możemy bardziej pomagać mi-sjom i misjonarzom, informuje, czego najbardziej potrzebują…

Kiedy odwiedził nas w siedzibie 

Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł 

Misyjnych, prosił przede wszystkim 

o modlitwę i mocne zaangażowa-

nie w misyjną animację i żebyśmy 

wszyscy czuli się misjonarzami, 

to znaczy świadkami Pana Jezusa 

w tym, co robimy każdego dnia.

NAWET NAJWIĘKSZY OCEAN SKŁADA SIĘ Z MALEŃKICH 
KROPELEK, A TAKĄ KROPELKĄ  W GŁOSZENIU EWANGELII 

JEST KAŻDY Z NAS!
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NA TROPIE ŚWIADKÓW WIARY
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Każde dziecko marzy, by zostać 
bohaterem. Kimś sławnym, po-
wszechnie szanowanym i powa-
żanym. A rodzaje bohaterstwa  
są różne. Niektórzy ratują in-

nych z niebezpieczeństwa, ktoś 
poświęca swe życie, by pielęgno-
wać chorych np. na trąd, a jesz-
cze inni wytrwale głoszą Pana 

Jezusa, chociaż grożą im za to 
więzienia i prześladowania. Dziś 
poznacie ks. Władysława Buko-
wińskiego, misjonarza z Kazach-
stanu. Kardynał Amato w dniu 
jego beatyfikacji, która odbyła 
się 11 września 2016 r., powie-
dział, że jest on chwałą i chlubą 

Kościoła w środkowej Azji.

Przyjaciel Karola Wojtyły

Ksiądz Władysław Bukowiński urodził się na początku XX wieku 
w Berdyczowie, na terenie obecnej Ukrainy, ale studia prawnicze i teolo-
giczne podjął w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez pierwsze 
lata po święceniach kapłańskich (1931r.) posługiwał w archidiecezji kra-
kowskiej. Jednak jego pragnieniem była praca na Kresach, czyli na tere-
nach położonych na wschód od dzisiejszych granic Polski.  

Święty 

misjonarz 
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Przed II wojną światową wyjechał 
do Łucka na Wołyniu, gdzie zo-
stał proboszczem katedry, ale już 
w następnym roku aresztowały go 
władze komunistyczne Związku 
Radzieckiego. Polskę odwiedził kil-
kakrotnie, ale dopiero pod koniec 
życia. Spotkał się wtedy z kard. 
Karolem Wojtyłą, który zachęcił go 
do opisania swych przeżyć z pobytu 
w więzieniach i obozach. W ten spo-
sób powstała książka „Wspomnienia 
z Kazachstanu”. 

Cudownie ocalony

Kiedy w roku 1941 likwidowano  
obóz w Łucku, ks. Bukowiński miał 
być rozstrzelany wraz z innymi więź-
niami. Jednak podczas zbiorowej 
egzekucji żadna kula go nie dosięgła. 
Leżał wśród ciał ofiar. Wkrótce  
powrócił do katedry łuckiej  

i w czasie okupacji niemieckiej opieko-
wał się rodzinami więźniów, ratował 
żydowskie dzieci, organizował pomoc 
żywnościową dla jeńców wojennych. 
Narażał własne życie, udzielając  
pomocy innym. Pod koniec wojny  
ponownie go aresztowano wraz z inny-
mi kapłanami. Przez wiele długich lat 
przebywał w radzieckich więzieniach 
i obozach pracy w Kijowie, Czelabińsku 
i Dżezkazganie. W tych trudnych sytu-
acjach nie skupiał się jednak na sobie, 
tylko wciąż myślał, jak pomóc innym. 
Odwiedzał chorych w więziennym 
szpitalu, udzielał sakramentów, głosił 
rekolekcje. Potajemnie uczył polskich 
więźniów historii, by podtrzymać 
w nich ducha wolności.

„Wspomnienia z Kazachstanu”

Nie był to jeszcze koniec jego tułacz-
ki. W roku 1954 zesłano go na 3 lata  
do pracy w Kazachstanie, gdzie kontynu-
ował tajną posługę duszpasterską wśród 
zesłańców. Nie skorzystał z możliwości 
powrotu do Polski i do końca życia po-
został w tym kraju. Powiedział wówczas: 
„W Polsce jest wielu kapłanów, tutaj 
nie”. Nadal pomagał najbardziej potrze-
bującym. Odbywał także tajne wyprawy 
misyjne, m.in. do Tadżykistanu,  
Ałma-Aty, Aktiubińska, Semipałatyńska. 

Ksiądz Władysław Bukowiński zmarł 
3 grudnia 1974 r. Pochowano go na 
cmentarzu pod Karagandą, a 9 września 
2016 r. jego szczątki doczesne złożono 
w specjalnej krypcie katedry Matki Bożej 
Fatimskiej Matki Wszystkich Narodów 
w Karagandzie.

Życie tego kapłana 
to nie tylko 

wspomnienie,  
ale żywa historia, 

która wciąż pociąga, 
zadziwia i zachęca 

do świętości. Takim 
bohaterem warto 

zostać!
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BAJKI I OPOWIADANIA

Zagin ien i brac ia
Ż ył sobie w dawnych czasach człowiek, który miał siedmiu synów. Kiedy 

jego żona oczekiwała kolejnego dziecka, synowie postanowili udać się  
na polowanie. Przed wyjściem zagadnęli do ojca. 
– Jeśli urodzi się nam siostra, to na płocie  
powieś szmacianą lalkę, a jeśli brat, przymocuj  
do niego łuk i strzałę. 

Tym razem szczęśliwie urodziła się dziew-
czynka i ojciec zawiesił na płocie lalkę. Jed-
nak sąsiedzi, którzy podsłuchali jego rozmowę 
z synami, zamienili ją na łuk i strzałę. Bracia  
widząc ten znak, zawrócili do lasu i postanowili 
już nigdy nie wracać. Odeszli daleko od domu 
i zamieszkali w jaskini. 

Na próżno rodzice czekali na synów.  
Mijały dni i miesiące, a potem lata, a ich wciąż 
nie było. Przed córką jednak ukrywali fakt,  
że ma braci. Ale tak było tylko do czasu. 

Pewnego razu przyszła do nich sąsiadka 
i powiedziała:
– Jutro kobiety i dziewczęta będą pomagać mi 
w pracy. Czekam też na waszą córkę. 

Rodzice chętnie wysłali dziewczynę do są-
siedniej jurty. Gospodyni poprosiła kobiety 
i dziewczęta, by usiadły.
– Kto ma brata, niech zajmuje honorowe  
miejsca, a kto go nie ma, niech siądzie przy 
piecu. Dziewczyna usiadła więc przy piecu. 
– Wstań, dziecko, i zajmij honorowe miejsce. 
– Ale ja nie mam brata – odpowiedziała.
– To nieprawda. Masz tylu braci, ile smok 
ma głów. Twoi rodzice nie mówią ci o tym,  
bo boją się, że pójdziesz ich szukać. Bracia 
mieszkają daleko stąd.

Dziewczyna zajęła się pracą, ale po powro-
cie do domu natychmiast zapytała o braci. 

Rys. Wojciech Siwik14



Legenda turkmeńska

– Tak, masz braci, ale ich nie znajdziesz – odpowiedziała matka.
– Jednak spróbuję – postanowiła.
– W takim razie upiekę podpłomyk, który zatrzyma się tam, gdzie mieszkają  
twoi bracia. 

Wkrótce dziewczyna wzięła swojego kota i podpłomyk, i ruszyła w drogę. 
Placek toczył się przed nią, a kot szedł za nią. Minął jeden dzień, minął dru-
gi, a podpłomyk wciąż się toczył. Trzeciego dnia zatrzymał się przed jaskinią.  
Jednak w środku nikogo nie było, ale na ścianach wisiała dziczyzna, a w kącie 
leżały myśliwskie ubrania. 

– To tu z pewnością mieszkają moi bracia – ucieszyła się i natychmiast 
wzięła za pranie, a potem za przygotowanie posiłku. Ledwo  

skończyła, a myśliwi wrócili do domu. Dziewczyna zdążyła się 
jednak ukryć, bo chciała oswoić się z ich widokiem.

Bracia ze zdumieniem odkryli, że ich ubrania są czyste, 
a obiad gotowy. Zjedli, przebrali się i ułożyli do snu. Rankiem 
ponownie wyruszyli na polowanie. Siostra zaś wzięła się do 
pracy. Kiedy mężczyźni wrócili, przecierali oczy ze zdumienia. 
– Jutro jeden z nas zostanie i zobaczy, kto nam to robi – rzekł 

najstarszy brat. 
I następnego dnia z domu wyszło tylko sześciu bra-

ci. Jeden się ukrył, ale wkrótce zapadł w głęboki sen.  
Dziewczyna więc spokojnie wykonała pracę, po czym 
znowu się ukryła. 
– To kto nam pomaga? – zapytali po powrocie.

– Nie wiem, przespałem cały dzień – zawstydził się brat. 
W kolejne dni ktoś inny zostawał w jaskini, ale  

na próżno. Wszyscy natychmiast zasypiali po wyj-
ściu braci. W końcu przyszła kolej na najmłodsze-
go i ten znalazł sposób, by nie zasnąć. Ukuł się 
w palec, a ranę posypał solą, przez co nie mógł 
zasnąć. Udał jednak, że śpi. Po chwili pojawiła 
się urodziwa dziewczyna i zabrała za pracę. 
– Kim jesteś? Duchem czy człowiekiem? – za-
pytał brat.
– Jestem twoją siostrą! – odpowiedziała.
Brat uradował się na jej słowa. Pozostali 
bracia też wiwatowali, kiedy dowiedzieli 
się, że mają siostrę. I od tej pory troskliwie 
opiekowali się nią, dając jej najdelikat-
niejsze kęsy dziczyzny i najsmaczniejsze 
kości do ogryzania.

15



uhak stepowy

„Zakręcony“ nos suhaka 
ratuje mu życie podczas 

piaskowych burz i mroźnych 
nocy? Zanim powietrze 

dostanie się do płuc, filtruje 
je z piasku i ogrzewa.

Anna Sobiech
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Czy wiesz, że...

Zasłabł suhak raz na stepie,
dreszcz za dreszczem nim telepie.
Chciałby posłać po medyka,
ale suchość go zatyka.
Nos czerwony, w oczach ciemno.
Myśli suhak „krucho ze mną”.
Pospieszyła mu z pomocą 
sowa polująca nocą.
Biegła w sztuce medycyny
wnet dociekła, z jakiej winy

ZWIERZĘTA I ROŚLINY ŚWIATA

suhak cierpi: „Nos zatkany
i na supeł zawiązany!”.

Suhak wyznał jej ze skruchą,
że rozmawiał kiedyś z muchą,

która jego nos wyśmiała,
„brzydki” o nim powiedziała.

I kazała mu się wstydzić, 
bo się takich nosów brzydzi.
Szukał zatem jakiejś sztuki,
dzięki której nos swój skróci…
Wolał kwiatków już nie wąchać,
by nikt nie mógł się natrząsać. 
Bał się biegać i przechadzać,
by widokiem swym nie zrażać
pięknych koni i antylop.
Wolał skrócić nos lub… zginąć. 
Szczęście, że napotkał sowę…
ona mu już „zmyła” głowę
i nazwała nos genialnym
darem niebios oryginalnym!
„Taki nos to skarb na stepie,
nim oddychać możesz lepiej.
Filtry w nim są doskonałe,
piasku nie przepuszczą wcale.
A gdy zimą ściska mróz
i wiatr zimny tnie jak nóż,
w twoim nosie grzejnik działa.
Taki nos to rzecz wspaniała!”.
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Lekcje
w turkmeńskiej szkole

Najmłodsi mieszkańcy Turkmenistanu wychowywani są w surowej dyscy-
plinie. Każde dziecko musi pięknie recytować fragmenty ważnej narodo-
wej księgi i nauczyć się piosenek na cześć prezydenta. Zajęcia te stają się 

często ważniejsze od nauki innych przedmiotów. 

Kiedyś mama Aishy ciężko zachorowała i przyjechała do niej lekarka. 
Wiedza i zachowanie kobiety, która z troską opiekowała się pacjentką, 

zrobiły na dziewczynce tak duże wrażenie, że zapragnęła zostać 
lekarką. W ich pięknym i bogatym kraju nie ma wielu lekarzy, 

którzy pomagają ubogiej ludności. 

Dziewczynce nie brakuje zdolności i chęci do nauki, ale w jej 
szkolnym grafiku wciąż nie ma zajęć z biologii i chemii. Jednak 
o nic nie pyta, by nie rozgniewać tym nauczycieli i nie okryć 

wstydem rodziny. 

Kraje, w których panuje ustrój totalitarny, władza nad ludź-
mi opiera się na zastraszaniu i kłamstwach. A przecież 
tam, gdzie jest przemoc, trudno jest rozwijać talenty, 
budować prawdziwe relacje z innymi oraz poznawać 
i troszczyć się o świat. Umiłowanie ojczyzny, szacu-

nek wobec starszych i tradycji czy też samodyscyplina 
to bardzo ważne wartości, których – podobnie jak 

Ewangelii – nie można przekazać siłą. 

DZIECI  ŚWIATA

Salam! 

Jestem Aisha i mieszkam 

w szkolnym internacie 

w mieście Hazar. Nauczyciele 

dbają, żebyśmy zawsze 

i wszędzie zachowywali się 

godnie i nie przynieśli wstydu 

naszym rodzinom i narodowi.  

Pomódl się dziś za wszystkie dzieci świata,  
aby mogły wzrastać w wierze, nadziei i miłości.

W czasie wolnym od lekcji 
uczymy się pieśni 

i przygotowujemy do szkolnych 
występów. Mamy wspaniałe 

tradycje i piękne stroje. Bardzo 
kocham swoją rodzinę  

i swój kraj. W przyszłości 
chciałabym zostać lekarką.

Pozdrawiam Was 
Aisha
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6 stycznia

Misyjny

Dzieci dzieciom misji

Dzień
Dzieci
Dzieci



OCZAMI  MISJONARZA

Niech będzie pochwalony  

Jezus Chrystus.

Kochane Dzieci!

Pozdrawiam serdecznie każdą i każ-

dego z Was – DOBRZE, ŻE JESTEŚCIE! 

Pisze do Was  misjonarz z siwą brodą. 

A skąd pisze? Z Azji Centralnej, zza 

Morza Kaspijskiego. Popatrzcie, proszę, 

na mapę! To bardzo daleko od Polski! 

Kiedy 24 lata temu ojciec prowincjał 

wysyłał mnie na misje do Turkmeni-

stanu, to zapytałem, gdzie ten  

Turkmenistan leży… 

Aż 82 procent powierzchni tego 

azjatyckiego kraju to pusty-

nia Kara KUM. Piaski, 

piaski, piaski...  

Klimat jest tu podobny do tego,  jaki jest w Izraelu, ojczyźnie Pana Jezusa. Roślinność, zwierzęta i ptaki są prawie takie same jak w Ziemi Świętej. Latem temperatura dochodzi tu do +50 stopni Celsjusza. Wiosny są krótkie, więc roślinność szybko usycha. Na skraju naszej pustyni rosną melony, dynie, figi i granaty, pasą się owce, wielbłądy i osły. Jest dużo żółwi i węży... Są też piękne, lekkie koniki ahaltekińskie oraz duże i łagodne  psy alabaje. 
A jak u nas ubierają się dzieci do szko-ły? Wszystkie jednakowo! Dziewczynka w zieloną spódniczkę do samej ziemi, białą bluzkę, biały fartuch, włosy sple-cione w dwa warkocze, a na głowie  ma wyszywaną w piękne wzory  czapeczkę ludową, tzw. tachję.  

o. Andrzej Madej OMI jest 
administratorem apostolskim 
w Turkmenistanie. W imieniu 
papieża opiekuje się wszystkimi 
wspólnotami Kościoła katolickiego 
na terenie tego kraju. 



Zdjęcia: arch. A. Madej OMI, H. Kasprzak.

Autorka obrazu: J. Gałecka

Kochani, czy mogę liczyć, że w tej intencji odmówicie choć kilka razy Ojcze nasz? Dodajcie do niej jeszcze te słowa: Boże Ojcze, powołaj do zakonu dziewczęta, które Kościół wyśle na misje do Azji, na skraj wielkiej pustyni. Turkmeńskie dziewczęta czekają. One w swoim życiu nie widziały nawet jednej zakonnicy! 
Czekamy tu także na braci zakonnych i ojców misjonarzy. Śpiewacie zapewne taką piosenkę religijną zatytułowaną Wiele jest serc, które czekają na Ewan-gelię. Wyobraźcie sobie, że na 100 Azja-tów tylko 3 usłyszało o Jezusie Chry-stusie, jedynym Zbawicielu człowieka. Pozostałych 97 nie zna Ewangelii i nie zaprzyjaźniło się jeszcze z Jezusem. Zobaczcie, ile jeszcze roboty nas czeka! Jezus mówił, że żniwo wielkie,  ale robotników mało.  W Kościele nie ma  
i nigdy nie będzie  

bezrobocia!
Mam 70 lat! Kto z Was mnie zastąpi na misji 

w Azji?

o. Andrzej, oblat 
Maryi Niepokalanej

Chłopiec w czarny garniturek, białą 
koszulę i krawat, i  także na głowę 
obowiązkowo zakłada czapeczkę.

W naszej kaplicy misyjnej za dzieci 
odpowiada o. JERZY, pomaga mu 
w tym katechetka o imieniu Raja. 

Ojciec Jerzy jeździ na rolkach! Zakupił 
kilka hulajnóg, aby dzieci mogły z nich 
korzystać. Raja stara się, aby dzieci dały 
się kochać! A wiecie, dlaczego to takie 
ważne? Dlatego, że tylko ten człowiek, 
który pozwoli się kochać Panu Bogu 

i ludziom, może odwzajemnić miłość, 
kochając Pana Boga i bliźniego swego. 
A kto jest naszym bliźnim? To samo 

pytanie zadano Jezusowi. Odpowiedź 
znajdziecie w Ewangelii, w przypo- 
wieści o Dobrym Samarytaninie. 

A teraz podzielę się z Wami naszym 
zmartwieniem… Otóż na naszej misji 
nie mamy sióstr zakonnych. Ot i kło-

pot! Czy domyślacie się, dlaczego Wam 
o tym napisałem? Ponieważ ufam,  

że pomodlicie się, aby Pan Bóg przysłał  
do nas siostry. Bo co to za Kościół  

bez misjonarek!
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INTENCJE
EWANGELIZACYJNEPAPIESKIE

Grześ od zawsze 
marzył, by mieć młod-

szego brata, którego 
mógłby uczyć różnych 

fajnych rzeczy. Pomagałby 
mu w szkole i w razie potrze-

by bronił. Niestety, nie ma brata i sam  
jest najmłodszy w rodzinie. Ma to oczywiście swoje plusy. Zawsze 
może liczyć na starsze siostry, szczególnie na Paulę, gdy potrzebuje pomocy w nauce. 

Jednak pragnienie bycia starszym bratem wciąż w nim tkwiło. Ucieszył się więc, 
kiedy siostra Bogusława, jego katechetka, powiedziała, że w Kościele wszyscy jeste-
śmy braćmi i siostrami, ponieważ mamy jednego Ojca w niebie. I to miało sens. Ale co 
z tymi, którzy nie są ochrzczeni? Na przykład muzułmanami czy buddystami? Siostra 
odpowiedziała mu, że ich również stworzył Pan Bóg i też są przez Niego kochani. 

Grześ pomyślał wtedy o swoich dalekich rówieśnikach w Afryce, Azji i Ameryce. 
O tym, że są jego braćmi, a żyją w nędzy. A przecież nie można być obojętnym na cier-

pienie braci. W związku z tym ze zdwojoną siłą pomagał s. Bogumile w ostatniej 
akcji Kolędników Misyjnych. Cieszył się, że pieniądze, które zebrali, trafią do 

potrzebujących masajskich dzieci. Dołożyli do nich jeszcze cały dochód 
z kiermaszu szkolnego, na który uczniowie przynieśli książki, za-

bawki, puzzle i gry. Te ostatnie cieszyły się najwięk-
szym powodzeniem. Zebrali naprawdę dużą 

kwotę, a Grześ był przeszczęśliwy, że dzię-
ki temu choć trochę poprawi się los jego 
masajskich braci w dalekiej w Afryce.

W styczniu módlmy się, aby Pan 
dał nam łaskę życia w głębokim 
braterstwie z braćmi i siostrami 

innych religii, w postawie modlitwy 
za siebie nawzajem i otwartości  

na wszystkich.
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Elżbieta Polkowska

EWANGELIZACYJNE
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Paula żyje teraz przy-
gotowaniami do matury, 
ale ostatnio jej głowę zaprząta 
jeszcze inna sprawa. Dowiedziała się 
bowiem, że Michalina, jej przyjaciółka, tuż po 
maturze wyjeżdża za granicę. Jej mama otrzyma-
ła tam świetną propozycję pracy, ale pod warunkiem,  
że natychmiast ją podejmie, a córka do niej dojedzie  
zaraz po maturze. Michalina urodziła się we Włoszech. Kiedy 
miała roczek, wróciła z mamą do Polski. Mama i córka są ze sobą 
bardzo związane, ponieważ zawsze były tylko we dwie. O tacie Michalina niewiele wie. 
Podobno nie był dobry dla jej mamy i dlatego się rozstali. Teraz mama pracuje w fundacji, 
która pomaga kobietom uciekającym przed przemocą domową. Fundacja właśnie otwiera 

nowy oddział w sąsiednim kraju i stąd ta propozycja dla mamy.
Temat przemocy jest Pauli obcy. Wie o niej, oczywiście, z filmów 

i wiadomości. Czasem też coś mama opowiada o pobitych 
kobietach, które trafiają do jej szpitala. Dziewczyna nie 

może zrozumieć, dlaczego ktoś wyrządza krzyw-
dę drugiemu. Sama jest wdzięczna Panu Bogu,  

że jej życie jest bezpieczne i bez większych 
trosk. Chciałaby jakoś wspierać te krzywdzo-
ne kobiety, dlatego postanowiła poszukać 
informacji na ten temat. Wieczorem zaś po-
modliła się w ich intencji, a także za swoją  
przyjaciółkę i jej mamę.

W lutym módlmy się za kobiety, 
które są ofiarami przemocy,  
aby społeczeństwo brało je 
w obronę, otaczało troską 
i wspierało w cierpieniach.
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Luca Bovio IMC

ŚLADAMI SŁOWA BOŻEGO

Dzisiaj będziemy rozważać ostatnie słowa Pana Jezusa zapisane przez 
św. Mateusza w Ewangelii. Autorzy książek na koniec swej pracy sku-
piają się zazwyczaj na tym, by przekazać czytelnikowi najważniejsze 
przesłanie. Z tego też powodu na końcu każdej Ewangelii ewangeli-
ści pisali o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, jest to bowiem naj-
ważniejsza, najwspanialsza i najradośniejsza nowina ogłoszona 
ludziom. Pan Jezus żyje, powstał z martwych! Pokonał śmierć 
i grzech! Bóg kocha każdego człowieka. 

Mateusz na koniec swojej Ewangelii również nam prze-
kazał bardzo ważne przesłanie – nakaz misyjny, który Pana 
Jezusa skierował do swoich uczniów tuż przed swoim wnie-
bowstąpieniem. Składa się on z trzech części. Pierwsza – Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego – jest apelem, żeby Dobrej Nowiny nie zatrzymywać tylko 
dla siebie, ale głosić ją aż po krańce świata, w każdym zakątku świata,  
by wszyscy ludzie mogli poznać Boga objawionego w Jezusie, przyjąć chrzest 
i żyć w Bożej miłości. Druga część – Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 
przykazałem – wyraża, jak ważne jest, by nie zapomnieć nauki Jezusa. A mi-
sjonarz jest świadkiem miłości Chrystusa i musi być dobrze przygotowany do 
głoszenia Jego nauki. Trzecia natomiast – A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata – jest obietnicą Pana Jezusa, że nigdy nie zostawia nas 
samych, a szczególnie tych, którzy są zaangażowani na rzecz misji. Dla wielu osób 
wezwanie i trudy głoszenia Ewangelii tym, którzy jej nie znają, są czasem  
przerażające. Ale te słowa Pana Jezusa powinny być dla nich oraz wszystkich  
innych prawdziwym pocieszeniem. 
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Rys. Wojciech Siwik

Do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci należymy
i Panu Bogu swe życie w ofierze złożymy.
Za ludzi, co jeszcze Go nie znają 

i często na twarzach łzy i smutek mają.
Więc my się za nich chętnie pomodlimy 

i Pana Boga bardzo poprosimy,
by się dowiedzieli o istnieniu nieba 

i codziennie zjedli choć kawałek chleba.
Naszymi troskami łączymy się z misjonarzami,

co w dalekich krajach mieszkają i ludzi o Bogu nauczają…

Paulinka Walczyk

Kochani! Nakaz misyjny jest także skierowany  
do Was! Już teraz możecie zacząć go realizować 

w swoich szkołach, rodzinach i wśród przyjaciół. 
A może kiedyś, gdy dorośniecie, rozeznacie 

w swoich sercach Boże powołanie i udacie się 
na misje, by głosić słowa Pana Jezusa? Idźcie 

wtedy za tym głosem, bo jeszcze wielu 
ludzi czeka na Ewangelię.
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Fot. Z archiwum Autora

Wkrótce kończy Ksiądz posługę  
w Papieskich Dziełach Misyjnych,  
ale z pewnością nie skończy się miłość 
do misji. Kiedy się ona zaczęła?

Już w dzieciństwie. Pamiętam, że 
zawsze z dużym zainteresowaniem 
słuchałem misjonarzy z mojej parafii, 
którzy przyjeżdżali na urlop do kraju. 
Czytałem bardzo dużo książek o pra-
cy misyjnej. Z uwagą uczestniczyłem 
też w katechezie czy nabożeństwach  
w intencji misji.

Jaka była Księdza ulubiona książka 
w dzieciństwie?

Jak wcześniej wspomniałem, w dzie-
ciństwie bardzo dużo czytałem. Były to 
książki o różnej tematyce, ale najchęt-
niej sięgałem po pozycje podróżnicze, 
jak również opisujące pracę misjonarzy 
czy życie świętych. Często też czyta-
łem książki o życiu Jana Pawła II i pracy  
Stolicy Apostolskiej.

A ulubiony przedmiot w szkole?

Pewnie wszyscy przypuszczają, że 
była to katecheza i w-f. I rzeczywi-
ście mają rację, choć równie chętnie 
brałem udział w lekcjach geografii  
i języków obcych.

Jak to się stało, że odpowiedział 
Ksiądz na wezwanie Pana Jezusa  
do posługi kapłańskiej i misyjnej?

WYWIAD

Ksiądz Tomasz z kolędnikami misyjnymi 
w Nuncjaturze Apostolskiej.

Ksiądz Tomasz Atłas jest kapłanem diecezji tarnowskiej, pochodzi  
z Tymbarku. Misje są bardzo bliskie jego sercu. Najpierw był misjo-
narzem w Kongo, potem pełnił funkcję sekretarza Komisji Episkopatu 
Polski ds. Misji, a przez ostatnie dziesięć lat przewodniczył Papieskim 
Dziełom Misyjnym w Polsce.

Z Tymbarku na cały świat

GABON
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sło wiele wspania-
łych owoców. Sam 
widziałem to wielo-
krotnie, kiedy odwie-
dzałem misjonarzy 
i spotykałem dzieci 
w krajach misyj-
nych. Przy okazji 
wyrażam również 
wdzięczność ich 
rodzicom, kateche-
tom i animatorom.

 
Co dzieci mogą zrobić dla misji i misjo-
narzy? Co jest najważniejsze?

Przede wszystkim modlić się za mi-
sjonarzy, ofiarować w ich intencji  swoje 
umartwienia, wspierać ofiarami z wy-
rzeczeń. Ale to nie wszystko, powinny 
też włączać się w różne akcje misyjne, 
choćby te wspomniane wcześniej, po-
nadto interesować się ich życiem, pra-
cą oraz zachęcać kolegów, by i oni sta-
wali się uczniami-misjonarzami.

Czy może Ksiądz skierować kilka słów 
przesłania do dzieci z ognisk misyj-
nych PDMD?

Kochani, dziękuję Wam za wspania-
łe świadectwo, za Waszą gorliwą pracę 
i modlitwę za misje! Nigdy nie zapomi-
najcie, że misjonarzami jesteśmy przez 
całe życie. Od naszego zaangażowania 
zależy, czy ktoś spotka Pana Jezusa 
i doświadczy Jego miłosierdzia…

Bardzo serdecznie dziękujemy Księ-
dzu za rozmowę i za całe dziesięć lat 
troski o PDM, w tym również o PDMD. 
Zapewniamy o naszej sympatii, pamięci 
i modlitwie.

Rozmawiała s. Monika Juszka RMI

Od dziecka czułem, że Pan Jezus 
chce, abym Mu służył jako kapłan. 
I przez lata to przeświadczenie we mnie 
dojrzewało, rozeznawałem je i wreszcie 
odpowiedziałem na to Boże wezwa-
nie. Najpierw na powołanie kapłań-
skie, nieco później do pracy misyjnej.  
I jestem za to Panu Bogu bardzo,  
bardzo wdzięczny! 

W jakim kraju Ksiądz pracował?

W Republice Konga, nad rzeką Alimą, 
około 100 km na południe od równika. 
Później, z racji pełnionych obowiązków, 
odwiedziłem ponad 60 krajów świata, 
w tym bardzo wiele krajów misyjnych.

Najpiękniejsze wspomnienie z misji?

Możliwość głoszenia orę-
dzia o Bożym Miłosier-

dziu, sprawowanie 
sakramentów i towa-
rzyszenie ludziom 
w ich codziennym 
życiu.

A najtrudniejsze?

Były różne trudne 
sprawy i sytuacje, ale 

generalnie, z perspektywy 
czasu, patrzę na nie pozytywnie. Widzę 
bowiem, jak Pan Bóg mnie prowadził, 
jak się mną posługiwał i … jak ważnym 
było i jest, aby Mu całkowicie zaufać.

Po wielu latach spotkań z dzieć-
mi z ognisk misyjnych, co może nam 
Ksiądz powiedzieć o polskich małych 
misjonarzach?

Jestem niezmiernie wdzięczny 
dzieciom z PDMD, kolędnikom mi-
syjnym oraz tym wszystkim, któ-
rzy w różny sposób wspierają misje.  
Jestem przekonany, że to ich piękne 
zaangażowanie na rzecz misji przynio- 

Z bp. Giorgio Maregno IMC, 
prefektem apostolskim Ułan 

Bator w Mongolii

Mongolia

TANZANIA

Z małą 
Masajką 

w Tanzanii

Z wizytą w szkole w Gabonie
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CIEKAWOSTKI

Turkmenistan to kraj, którego szereg osobliwości wpisano do Księgi 
Rekordów Guinnessa. Wiele z nich to nowoczesne i turystyczne 
atrakcje stolicy, którymi szczycą się mieszkańcy. Oto niektóre z nich:

Kompleks 
„Oguz Han 
i synowie” 

z największą 
liczbą fontann 
zgromadzo-

nych w miejscu 
publicznym.

Najwyższy 
(w 2010 r.) maszt 

z flagą kraju 
o wysokości 133 m 
przed Państwowym 

Muzeum 
Turkmenistanu 

(waga państwowej 
flagi to 420 kg).

 Monumentalny 
Pałac 

Ślubów 
„Bagt 

Koshgi”.

Stolica Aszchabad 
z największą 

na świecie liczbą 
budynków z białego 

marmuru.

Wieża tele-
wizyjna to 
największy 
światowy 
budynek 

w kształcie 
gwiazdy.

48-metro-
we koło 

widokowe 
„Älem” 

wieńczące
jedną  

z budowli 
miasta.

1
2

5 6

34
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Aaa

Oprac. s. Katarzyna Murawska FMM

O tym, jak ważne dla Turkmenów są dywany, 
świadczy umieszczenie 5. najpiękniej-

szych ornamentów (wzorów) 
na narodowej fladze, skutkiem czego 
ma ona najbardziej skomplikowany 

wzór ze wszystkich flag na świecie.

Dywany tkane są z wełny, bawełny i jedwabiu 
o najwyższej jakości i pięknej kolorystyce 

(w czerwieniach, brązach i złocie), 
zawdzięczającej kolor barwnikom naturalnym.

Najbardziej znanymi ośrodkami ich produkcji są: 
Aszchabad, Baharden, Geok Tepe, Kyzył-Arwat 

i Merv. Dywany z tych  zakładów 
mają charakterystyczne ornamenty.

Na centymetrze kwadratowym turkmeńskich dywanów 
znajduje się od 200 tys. do nawet 

900 tys. węzłów.

W Aszchabadzie znajduje się Narodowe Muzeum 
Dywanów, a w nim dywan-gigant „Altyn Asyr” 

(„Złoty wiek”). Jego powierzchnia wynosi 301 metrów 
kwadratowych, a waga sięga prawie 1,5 tony.

7
Jednak na szcze-
gólną uwagę za-
sługują wełniane 

dywany, których 
sztuka tkania 

sięga kilku 
tysiącleci.To dobro kulturowe, a posiadanie dywanów 

w tym kraju świadczy o dobrobycie i zamożności. 

Na podłogach w turkmeńskich domach 
znajduje się ich po kilkanaście. 

Aby wywieźć miejscowy dywan z kraju, 
trzeba mieć specjalne pozwolenie i certyfikat.

 Dywan został utkany przez 40 kobiet z okazji obcho-
dów 10-lecia niepodległości Turkmenistanu. Pracę tę 
wykonały w ciągu ośmiu miesięcy. Znajduje się w nim 

120 milionów węzłów! On również zasłużył 
sobie na wpis do światowej księgi  rekordów.

Zdjęcia: Depositphotos 29
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C H WA Ł KO W O  KO Ś C I E L N E

Pa r.  M i c h a ł a  A r c h a n i o ł a , 
a r c h i d i e c e z j a  p o z n a ń s k a

L U B L I N 
Pa r.  ś w .  R o d z i n y, 

a r c h i d i e c e z j a  l u b e l s k a

P R Z Y S Z O W I C E 
Pa r.  ś w .  J a n a  N e p o m u c e n , 

    a r c h i d i e c e z j a 
k a t o w i c k a

S T R Z Y Ż Ó W 
Pa r.  N a r o d z e n i a  N M P,  d i e c e z j a z a m o j s k o - l u b a c z o w s k a

KO PA N I C A 
Pa r.  N M P  W n i e b o w z i ę t e j , 
a r c h i d i e c e z j a  p o z n a ń s k a

P R Z Y T Y K 
Pa r.  Po d w y ż s z e n i a  K r z y ż a 

Ś w i ę t e g o ,  d i e c e z j a 
r a d o m s k a

a a a

cz. 2
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S K I E R B I E S Z Ó W 
Pa r.  W n i e b o w z i ę c i a  N M P, 

d i e c e z j a  z a m o j s k o - l u b a c z o w s k a 

D U K L A 
Pa r.  ś w .  M a r i i  M a g d a l e n y, 

   a r c h i d i e c e z j a  p r z e m y s k a

M I K S TAT 
Pa r.  Ś w i ę t e j  Tr ó j c y,  d i e c e z j a  k a l i s k a

I S T E B N A  S T E C Ó W K A 

Pa r.  M B  F a t i m s k i e j , 

 d i e c e z j a  b i e l s k o - ż y w i e c k a

A A A
a a a

L U B L I N 

Pa r.  ś w .  J a n a  Pa w ł a  I I 

w  L u b l i n i e ,  a r c h i d i e c e z j a 

l u b e l s k a

S Z C Z AW N O  Z D R Ó J 
Pa r.  W n i e b o w z i ę c i a 

N M P,  d i e c e z j a 
ś w i d n i c k a
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1

TWÓRCZOŚĆ DLA MISJI

Pomysł i wykonanie: s. Leonia i dzieci z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” w Bytomiu

Preze
nt

dla

babci i dziadka‒ • 2 zużyte płyty CD
• 2 jednorazowe 

talerzyki
• płatki kosmetyczne 
• różowe pomponiki

• 3 papierowe 
serwetki

• 4 ruchome oczka
• klej magik
• nożyczki
• mazak

Przygotuj

Wykonanie

Płatki kosmetyczne 

podziel na pół 

(potrzebne będą cieńsze 

płatki) i zrób z nich 

włosy. Z przodu płyty 

przyklej je babci, a z tyłu 
dziadkowi.

Włosy
dla

babci
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Pomysł i wykonanie: s. Leonia i dzieci z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” w Bytomiu

Preze
nt

dla

babci i dziadka

Wykonanie

Na gotowej 
niespodziance możesz 
położyć jakiś słodki 
prezent.

Brzegi otworu 

płyty posmaruj 

klejem. Na 
jednej stronie 

przyklej połówkę 

pomponika 
– będzie to nos 

babci i dziadka.

Pod nosem 
dziadka przyklej przecięty płatek kosmetyczny 

z pociętymi 
brzegami. Będzie to wąs dziadka. 

Powyżej nosa przyklej oczy, a pod wąsami mazakiem narysuj usta.

Płytę przyklej do talerzyka. Z kolorowego 
papieru wytnij muszkę dla dziadka i przyklej. 

Dla babci z serwetki wytnij kołnierzyk 
i również przyklej. 

Włosy dla dziadka

WĄS

NOS
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Litery z ponumerowanych pól utworzą hasło. 
Wyrazy pomocnicze: 
drab, Led, jak, skecz, 
Arab, palant

Poziomo
1. Dziewczynka z elementarza
2. Żartobliwa scenka
3. Zżera żelazo
4. Maszt w liczbie mnogiej
5. Mieszkaniec Bliskiego Wschodu 

6. Zbiór map
7. Inaczej wyścig
8. Inaczej zero
9. Zbudował ją Noe
10. Dom pszczół 
11. Potwór z bajek

Pionowo
A. Miara gruntu
B. Żarówka elektro-oszczędna 
C. Domek na działce 
D. Gra z kijem i piłeczką 
E.  Inaczej osoba popularna

F. Je się go pałeczkami
G. Przysłówek lub azjatyckie 
zwierzę
H. Mężczyzna budzący strach
I. Kabel zdrobniale
J. Przydomowe drzewo iglaste
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Rozwiązania z nr 5/2020
CO TO ZA DRZEWO: Jodła,  
bananowiec, agawa, sekwoja,  
brzoza, sejba, eukaliptus, dąb, akacja
JAKIE TO ZWIERZĘ: Lama, lemur,  
kapibara, kajman, anakonda, zebu,  
fenek, kazuar, ośmiornica
ZAGADKA MATEMATYCZNA: 30
QUIZ: Dbam o Ziemię
Pamiątki misyjne wylosowali: 
Joasia Dosz z Lini, Gosia Jankowska  
z Warszawy, Artur Olejniczak  
z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Gratulujemy!

Rozwiązania można przysyłać
pocztą na adres redakcji lub
mejlem: swiatmisyjny@missio.org.pl

O MISJACH DLA DZIECI W RADIO MARYJA
Co dwa tygodnie w piątki o godz. 1930 (powtórki w sobotę 
o 1005) możesz wysłuchać audycji misyjnej przygotowanej 

specjalnie dla Ciebie.

Litery przy prawidłowych odpowiedziach utworzą hasło.

QUIZ z wiedzy o Turkmenistanie
1. Kraj leży:

w. w Afryce Zachodniej
c. w Ameryce Południowej
k. w Azji Środkowej

2. Ma powierzchnię:
n. równą Polsce 
o. większą od Polski
d. mniejszą od Polski

3. Stolica Turkmenistanu to:
b. Taszkient
c. Aszchabad
ł. Astana

4. Liczba ludności:
h. ponad 5 mln
u. ponad 15 mln
ę. ponad 50 mln

5. Posiada dostęp do:
p. Morza Arabskiego
f. Morza Czarnego
a. Morza Kaspijskiego

6. Główną religią jest:
m. islam
y. judaizm
ó. chrześcijaństwo

7. Tradycyjny dom Turkmenów:
a. chata ze słomy
m. jurta
c. igloo

8. Nauka w szkole podstawowej jest:
i. obowiązkowa
g. nieobowiązkowa
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9. Kraj słynie z produkcji:
r. samochodów
s. dywanów
ć. zabawek

10. Pustynia zajmująca 70%
kraju to:
t. Gobi
x. Kyzył-kum
j. Kara-kum

11. Nazwa kraju pochodzi
od języka perskiego
i oznacza:
f. Ziemię pustynną
e. Ziemię Turkmenów
ł. Ziemię kaspijską
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