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Ten numer „Świata Misyjnego” 
obejmuje dwa bardzo ważne okresy 

roku liturgicznego: WIELKI POST oraz 
OKRES WIELKANOCNY. Najpierw będziemy 

towarzyszyć Panu Jezusowi w Jego męce i śmierci, 
a później będziemy się radować, że Wieki Piątek to nie 

koniec wszystkiego, bo PAN JEZUS ZWYCIĘŻYŁ ŚMIERĆ I ŻYJE!
Kochani, nie zapomnijcie wylosować „swojego misjonarza”, którego będzie wspierać 
modlitwą w ramach akcji MISJONARZ NA POST. Pamiętajcie również o wyjątkowym 

dniu 25 MARCA. TO DZIEŃ ŻYCIA! Tego dnia zaczęło się życie Pana Jezusa pod sercem 
Jego Mamy – Maryi. Pomódlcie się za wszystkie mamy, które czekają na narodziny swoich 

dzieci, a szczególnie za te, którym jest trudno i boją się bycia mamami.
Tym razem w naszej misyjnej wędrówce przez świat udajemy się do GHANY. 

Ten niewielki afrykański kraj kryje w sobie wiele tajemnic, 
które poznacie, uważnie czytając ten numer gazetki. 

W ramach przygotowań do MISYJNEGO SYNODU DZIECI 2022 mamy dla Was WIELKĄ 
NIESPODZIANKĘ! Oficjalnie przedstawiamy Wam LOGO naszego synodu! Będzie nam ono 

towarzyszyć aż do spotkania we wrześniu 2022. A gdzie się spotkamy i dlaczego akurat tam, 
dowiecie się zaglądając na stronę 5. 

W tym roku przybliżamy Wam Papieskie Dzieła Misyjne. Poprzednio odsłoniliśmy przed 
Wami Kongregację Ewangelizacji Narodów, a tym razem będzie to PAPIESKIE DZIEŁO 

ROZKRZEWIANIA WIARY i jego założycielka. Specjalnie dla Was zamieszczamy ZAKŁADKĘ 
Z MODLITWĄ za wstawiennictwem służebnicy Bożej Pauliny Jaricot. 

Natomiast w środku gazetki zamieściliśmy krótką „ściągę”, czym jest WIELKI TYDZIEŃ 
I TRIDUUM PASCHALNE. Oczywiście wszystko w „misyjnych klimatach”! 

A w warsztacie misyjnym znajdziecie łatwą do wykonania ozdobę na stół wielkanocny. 
Naprawdę warto zrobić taki prezent rodzinie. 

W imieniu pracowników Papieskich Dzieł Misyjnych składam Wam serdeczne 
życzenia wielkanocne. Niech nigdy, nawet w najtrudniejszych chwilach, 

nie opuszcza nas pamięć i przekonanie, że Pan Jezus raz na zawsze zwyciężył 
zło, grzech i  śmierć. A my możemy zwyciężać razem z Nim!
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Z misyjnym pozdrowieniem

s. Monika Juszka RMI
sekretarz krajowy PDMD

s .  M
on

i ka
 

s .  K a s i a 

Kochani Mali Misjonarze!

Specjalnie dla Was ZAKŁADKA Z MODLITWĄ 
za wstawiennictwem  sł. B. Pauliny Jaricot
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FORMACJA PDMD

LOGO naszego SYNODU!

Prezentujemy

Jestesmy posłani do kazdego.

Misyjny Synod Dzieci to wspaniała 
okazja do świętowania 
stulecia naszego bycia 
„papieskimi”!  
Wszyscy jesteśmy 
powołani  do 
wspólnoty.  Naszym 
zadaniem  jest 
„misjonowanie”  
we wspólnocie  
Kościoła.

Tchnienie  
Ducha Świętego 
posyła nas do  naszych 
rówieśników (i nie tylko),  byśmy byli 
dla nich misjonarzami  i świadkami  
Pana Jezusa.

W tym zadaniu  
ewangelizacji 

wspiera nas Boża  
Opatrzność. Nie 

straszne nam żadne 
granice, odległości i trudności!

W swoich codziennych modlitwach
 i ofiarach pamiętajmy o rówieśnikach 

w krajach misyjnych i pracujących z nimi
misjonarzach. Oni wszyscy bardzo 

czekają na nasze misyjne 
zaangażowanie.

„Kościół powierza dzieciom 
zadanie ewangelizacji” – słowa te 

wiele lat temu 
wypowiedział Jan Paweł II.

Obecny papież zaprasza 
wszystkie dzieci,  aby 
wraz z nim  budziły 

innych  do misji!  
A przynagla nas  

do tego MIŁOŚĆ 
do Pana Jezusa 

i naszych bliźnich.

.,
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UNIWERSYTET

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYNSKIEGO

Nie ma misjonarza bez Koscioła!

Adres 
Dewajtis 5 

Warszawa

Uniwersytet to miejsce spotkania,
zdobywania i pogłębiania wiedzy, 

a także dowiadywania się wielu nowych
wiadomości. I nasz misyjny synod

taki właśnie będzie!

Uniwersytet 

prowadzi badania, 

przyznaje stopnie 

naukowe.

Ten uniwersytet ma charakter katolicki. To znaczy, że propaguje 
wartości chrześcijańskie i deklaruje przywiązanie do nauki Kościoła.

Ogniska misyjne też 
mają swoje „Studia 

misyjne dla 
najmłodszych”. 

Na UKSW jest 11 wydziałów, 
42 kierunki studiów 

i ponad 10 tysięcy studentów.
Jest tam też MISJOLOGIA! Kierunek 

studiów zajmujący się misjami.

PATRON
KARDYNAŁ 

STEFAN WYSZYŃSKI

Misyjny Synod Dzieci odbędzie się 
w Warszawie na terenie Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

,

,
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GHANA

Jak wcześniej wspominałem, mój kraj leży nad Atlantykiem. I ma portowe miasta. 
Największym z nich jest Akra. To również nasza stolica. Miasto posiada wiele atrakcji, 
m.in. forty pochodzące z XVII wieku oraz wspaniały zamek Christiansborg, gdzie obec-
nie urzęduje prezydent. Są też piękne plaże, dlatego przybywa do nas wielu turystów. 

Klimat mamy tropikalny, ponie-
waż Ghana znajduje się blisko 
równika. Stąd też mamy tylko 

dwie pory roku. Porę deszczową 
i suchą. A średnia temperatura 

wynosi ok. 30°C.

W języku asante, jednym z naszych 
miejscowych języków, słowo Ghana  

znaczy „król/wojownik”. Ze względu na 
pokłady złota, które się u nas znajdują, 

angielscy kolonizatorzy nazywali go 
Złotym Wybrzeżem. 

Ma niezbyt dużą powierzchnię 
(238 535 km²), na której żyje ok. 
30 milionów ludzi z wielu grup 

etnicznych. 

Mój kraj leży w za-
chodniej części Afry-

ki, nad Oceanem 
Atlantyckim. 

Sąsiadujemy 
z Togo, Burkiną 

Faso i Wybrzeżem 
Kości Słoniowej.

30

Dzień dobry! Jestem Nyamekye. 
Mam 12 lat i mieszkam w Ghanie.

Zamek w Elminie. Fot. Depositphotos6



Port i rynek w Akrze. Fot. Depositphotos
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 Mamy w kraju wie-
le pięknych miejsc. 

Wśród nich jest mia-
sto o nazwie Kumasi, 

które posiada wspaniałą 
roślinność. Mówi się 

o nim „Miasto-ogród”. 
A niedaleko od Kumasi 
znajduje się Rezerwat 

Bobiri, który jest króle-
stwem motyli. Żyje 
ich tam ponad 650 

gatunków. 

Czy lubicie kakao 
i czekoladę?  

Na pewno wiecie, że 
powstają one z ziarna kaka-

owca. A my jesteśmy drugim 
na świecie jego producentem. 
Produkujemy również bardzo 

dużo kawy.

Wielu moich rodaków 
utrzymuje się z tury-
styki. Również moja 

rodzina. Wykonujemy 
ręcznie instrumenty 

muzyczne, w tym słynne 
bębny, które turyści 

chętnie kupują.

Wiszący most w Kakum. Fot. Depositphotos

 Fot.
 Depo
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owoce kakaowca
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Widok z kosmosu na krater Bosumtwi. Fot. NASA

Akra. Fot. Depositphotos

Jezioro Bosumtwi. Fot. Domena publiczna

Kościół pw. Jana Pawła II w Ghanie.
Fot. abp. H. Jagodziński

Tablica upamiętniająca pielgrzymkę 
Jana Pawła II do Ghany i poświęcenie 
budynku, w którym mieści się Sekretariat 
Konferencji Episkopatu Ghany.

Moja klasa liczy 50 uczniów. 

Jeden podręcznik przypada 

na dwie osoby. Nauka więc 

często polega na wspólnym 

powtarzaniu materiału. Rok 

szkolny składa się z trzech 

semestrów, a każdy kończy 

się egzaminami i przerwą 

wakacyjną. Pierwszy semestr 

trwa od września do połowy 

grudnia, drugi od stycznia do 

połowy kwietnia, a trzeci od 

maja do lipca.

Dużą atrakcją mojego kraju jest krater Bosumtwi. 

Powstał ponad milion lat temu w wyniku uderzenia 

meteorytu. Jest ogromny - jego średnica wynosi ok. 

10 km. Krater ten wypełniony jest wodą i tworzy 

Jezioro Bosumtwi.

Razem z rodzicami i dwójką starszego rodzeń-
stwa mieszkam w stolicy. Jesteśmy katolikami. 
W moim kraju większość ludzi (70%) to chrze-
ścijanie, ale katolików jest tylko 13 procent. 

W roku 1980 odwiedził nas Jan Paweł II. Była to 
jego pierwsza podróż do Afryki. Moi rodzice nie 

pamiętają tego wydarzenia, ale dziadkowie często 
wspominają tę wzruszającą wizytę. W czterdziestą 
rocznicę byłem z rodzicami pod tablicą upamięt-

niającą ten dzień.



Tekst: Elżbieta Polkowska

Widok z kosmosu na krater Bosumtwi. Fot. NASA

Dzieci przy swoich obowiązkach. 

Fot. s. Dorota Sojka SSpS
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Sala lekcyjna. Fot. Depositphotos

Na co dzień pomagam rodzicom w robieniu 
bębnów. Ale tylko po lekcjach. W moim kraju 
nauka jest obowiązkowa dla dzieci od 5 do 16 

roku życia. I wtedy jest bezpłatna. Jednak wielu 
rodziców nie przestrzega tego obowiązku i nie 
posyła dzieci do szkoły. Nie mają bowiem pie-

niędzy, by kupić mundurek i przybory szkolne. 
Dzieci też są im potrzebne do pomocy w pracy. 

Wielu rodziców nie rozumie, jak ważne jest 
wykształcenie.

Serdecznie zapraszam Was  
do odwiedzenia mojego kraju.  

Mamy bardzo smaczne potrawy.

Mieszkamy nad oceanem, dlatego nasza kuchnia 
opiera się na rybach. Najbardziej popularny 
jest gulasz z ryb morskich i słodkowodnych. 

Do tego ciasto z manioku, ignamu, 
prosa, ziemniaków lub kukurydzy. 

Zapewniam Was, że będziecie się u nas dobrze 
czuć, bo naszą cechą narodową jest gościnność.

Uwielbiam grać w piłkę nożną. Nasza naro-

dowa drużyna wiele razy wygrywała Puchar 

Narodów Afryki, a ghańscy piłkarze znani są 

na całym świecie. Stąd pochodzi Abedi Pele, 

uważany za najlepszego piłkarza w afrykań-

skiej historii tego sportu.

Na szczęście moi rodzice 

o tym wiedzą i dlatego ja 

i moje rodzeństwo chodzimy 

do szkoły. Niestety, do pań-

stwowej. W szkołach prywat-

nych jest dużo wyższy poziom 

nauczania, ale też trzeba mieć 

na nią większe pieniądze. Sta-

ramy się jednak jak najwięcej 

wynieść z lekcji, choć trochę 

to trudne, zwłaszcza że nasza 

godzina lekcyjna to dwie 

godziny zegarowe.
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Oprac. s. Monika Juszka RMI

PAPIESKIE DZIEŁO

dla Jezusa!

dycha!10x10x10x10...

100 LAT PÓŹNIEJ...

ROZKRZEWIANIA 

W poprzednim numerze... 
WIARY 

CO WAŻNE...

W poprzednim numerze „Świata Misyjnego” poznaliście Kongregację 
Ewangelizacji Narodów, w skład której wchodzą Papieskie Dzieła Misyjne. 
Jak widzicie, mówimy o nich w liczbie mnogiej, ponieważ są cztery DZIEŁA. 
Poznajcie pierwsze z nich: PAPIESKIE DZIEŁO ROZKRZEWIANIA WIARY.

Zaproponowała im, żeby modliły się w dziesięcioosobowych grupach i raz 

w tygodniu składały na misje równowartość jednej bułki. Prosiła, by każda 

kobieta z „dziesiątki” zachęciła do modlitwy i ofiary za misje kolejne kobie-

ty. I dzięki temu po kilku latach było ich już tysiące! To właśnie był początek 

DZIEŁA ROZKRZEWIANIA WIARY, a za datę jego oficjalnego powstania 
uznano dzień 3 maja 1822 r. 

Jego początki sięgają XIX wieku. A wszystko zaczęło się we Francji, kiedy 
córka bogatych przemysłowców z Lyonu, Paulina Jaricot, zaczęła interesować 
się sprawami misji. Dziewczyna bardzo pokochała Pana Jezusa i chciała żyć tylko dla 
Niego. W pewnym momencie zaczęły do niej docierać wieści o pracy misjonarzy w Chinach 
i ogromnych potrzebach miejscowych ludzi, którzy potrzebowali żywności, pomocy 
medycznej, ale także katechezy. Ona sama od dawna modliła się za misje, ale teraz 
zaczęła o nich opowiadać pracownicom w fabryce swojego taty.

Dokładnie 100 lat później, 3 maja roku 1922, papież Pius XI objął  

to Dzieło swoją szczególną opieką i ustanowił je PAPIESKIM. Od tamtego czasu 

mamy PAPIESKIE DZIEŁO ROZKRZEWIANIA WIARY (PDRW).

10



W naszym kraju PDRW prowadzi następujące projekty:

Czytajcie „Świat Misyjny”, 
a starsze rodzeństwo  
i innych dorosłych 

zachęcajcie  
do czytania „Misji Dzisiaj”.  

To czasopismo to jakby 
„starsza siostra” naszego 

„Świata Misyjnego”. 
Wasi rodzice, dziadkowie 
i inni dorośli mogą wiele 

dowiedzieć się z niego 
o pracy misjonarzy, a także 

o misyjnej współpracy. 

Po przeczytaniu gazet 
misyjnych przekazujcie je 

kolegom i znajomym!

Zadaniem Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary jest animacja misyjna.  
Ma ono otwierać serca wszystkich wierzących na sprawy i potrzeby misji.  

Poprzez modlitwę i materialne wsparcie misji wszyscy, którzy należą do PDRW, 
głoszą królestwo Boże.

Od lipca 2018 r. sekretarzem  
generalnym PDRW jest  

o. Tadeusz Jan Nowak OMI, 
który wychował się w Kana-
dzie, ale urodził w… Krako-

wie! Z wykształcenia 
jest chemikiem, 

teologiem  
i biblistą.

• Młodzieżowy Wolontariat Misyjny. Kiedy wyrośniecie już z ognisk misyjnych, 
 zapraszamy Was  właśnie do tego wolontariatu! Będziecie się misyjnie 

formować, działać w Kościele lokalnym i dla misji. Poszukajcie w tym numerze 
stron, na których wolontariusze PDRW opowiadają o swojej działalności!

• Żywy Różaniec dla Misji – Róże Różańcowe – zgodnie z pragnieniem Pauliny 
modlą się za misje i co miesiąc ofiarują 1 złotówkę na ich wsparcie. Z zebranych 
złotówek buduje się kaplice, kościoły, szkoły i domy parafialne. Zorganizowano 

również pomoc dla misjonarzy w 7. krajach świata, m.in. w Ghanie,  
której poświęcony jest obecny numer naszej gazetki.

• Misyjne Apostolstwo Chorych. Zaproszenie to skierowane jest do chorych, 
aby swoje cierpienia i trudności ofiarowali w intencji misji i misjonarzy.

Paulina Jaricot 
zachęcała ludzi 

do czytania prasy 
misyjnej,  

a po jej przeczy-
taniu do rozda-
wania innym! 

I to jest również 
zadanie dla Was!

D
L A MISJI

Każdy kraj, gdzie działają Papieskie Dzieła 
Misyjne, ma sekretarza krajowego PDRW. 
W Polsce przez ostatnie sześć lat był nim 
ks. dr Maciej Będziński, kapłan diecezji 

radomskiej, który od pierwszych lat  
seminarium jest związany z misjami. 

Jest teologiem, rekolekcjonistą  
i animatorem misyjnym. 

A od stycznia 2021 r. jest nowym  
dyrektorem krajowym PDM w Polsce!
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NA TROPIE ŚWIADKÓW WIARY
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„Z ziarna, które Maria Paulina 
skromnie wrzuciła w ziemię, wyro-
sło wielkie drzewo”. Posługując się 

obrazem drzewa, którego naturą jest 
dawanie schronienia różnym stwo-
rzeniom, papież PAWEŁ VI ukazał 

życie i zasługi Pauliny Jaricot  
(1799-1862). Rzeczywiście, dwa wiel-

kie dzieła – Dzieło Rozkrzewiania 
Wiary i Żywy Różaniec – które zało-

żyła ta niezwykła mieszkanka Lyonu, 
bardzo szybko się rozwijały i począw-
szy od swych skromnych początków 
aż do dziś otaczają opieką duchową 

i materialną całą działalność misyjną 
Kościoła, docierając do wszystkich 
zakątków ziemi. Zastanówmy się, 

na czym polega fenomen świętości 
tej córki bogatego przemysłowca 

z Lyonu…

Życiowy wybór

Paulina miała doskonały start życiowy. Urodziła się bowiem w bardzo 
bogatej rodzinie. Właściwie niczego jej nie brakowało. Żyła sobie beztrosko 
i radośnie. Tak jednak było tylko do 17 roku życia, bo wtedy dokonał się 
w niej przełom duchowy. Zaczęła się więcej modlić i bardziej cenić Eucha-
rystię. A po usłyszeniu kazania o próżnościach tego świata, postanowiła 
poświęcić swoje życie Bogu. Mimo wielu propozycji zrezygnowała z mał-
żeństwa i złożyła prywatny ślub czystości. Odtąd całą swą energię i uwagę 
skierowała na pomoc najuboższym i szerzenie wiary.

Owoc 
maleńkiego 

ziarna 

12



s. Anna Miśkowiec FMM
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Z Lyonu do Chin  
i na cały świat

Najpierw zajęła się ludźmi ubo-
gimi ze swego rodzinnego miasta 
Lyonu. Wspierała także dziewczęta, 
które z różnych powodów, m.in. 
niskiego wynagrodzenia za pracę, 
złych warunków mieszkaniowych, 
szerzącego się alkoholizmu i nierzą-
du, narażone były na zło moralne. 
Wraz z kilkoma przyjaciółkami zało-
żyła Stowarzyszenie Wynagrodzicie-
lek Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
którego członkinie zobowiązały się 
do adoracji Najświętszego Sakramen-
tu i pomocy potrzebującym.

Ale ziarno, które Pan Bóg wrzucił 
w serce Pauliny, miało zanieść owoce 
o wiele dalej niż granice Lyonu i jego 
okolice. Kiedy Paulina dowiedziała 
się od swego brata o trudnej sytuacji 
finansowej na misjach i głodujących 
chińskich dzieciach, zaczął w niej 
dojrzewać pomysł założenia uniwer-
salnego dzieła wspierającego misje 
katolickie nie tylko w Chinach,  
ale na całym świecie.

Krok po kroku

Zaczęła organizować 
pierwsze dziesięcioosobo-
we grupy, które systema-
tycznie wpłacały drobne 
pieniądze na misje. Była 
to wartość 1/20 franka 

francuskiego. Każda z tych 
osób szukała kolejnej dzie-
siątki, która by duchowo 
i materialnie wspierała 
misje. I tak oto w roku 1822 
powstał zorganizowany 
system pomocy misjom 
o nazwie Dzieło Rozkrzewiania Wiary. 
Sto lat później (1922 r.) założone przez 
Paulinę dzieło otrzymało rangę „papie-
skiego” i stało się narzędziem uniwer-
salnej współpracy misyjnej w Kościele 
pod oficjalną nazwą Papieskiego Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary. Dziś jest obecne 
w 144 krajach świata.

Różaniec dla misji

Kilka lat później, w roku 1826, Paulina 
zorganizowała sieć duchowej pomocy mi-
sjom, która polegała na zgromadzeniu 15 
osób (tyle wówczas było tajemnic różań-
cowych), z których każda odmawiała jed-
ną tajemnicę różańca świętego za misje. 
Po kilku latach koła ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
liczyły już ponad milion uczestników. 
Choć Paulina uważała się tylko „za zapał-
kę wzniecającą ogień”, to jednak to ona 
była założycielką jednego z największych 
misyjnych dzieł w Kościele.

Misja Pauliny Jaricot trwa nadal, a drze-
wo, które wyrosło z zasianego przez nią 
ziarenka, nie przestaje wydawać wspa-

niałych owoców materialnej  
i duchowej pomocy misjom  
na całym świecie.

Dziś PAULINA JARICOT 
oczekuje na beatyfikację.
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BAJKI I OPOWIADANIA

Niewdz ięczność
Pewien myśliwy wybrał się do buszu na polowanie. Przez cały dzień próbował 

coś upolować. Bezskutecznie. Już miał zawracać do domu, kiedy doszły go 
dziwne dźwięki. Cichutko podkradł się na polanę, skąd dochodziły głosy, i zobaczył 
w niej głęboki dół. A w środku lwa, węża, szczura i mężczyznę. Już chciał się wy-
cofać, gdy ujrzał go lew. 
– Jesteśmy uratowani! – zawołał radośnie. – Dobry człowieku, pomóż nam wyjść. 
– Ja cię wyciągnę, a ty mnie zjesz! – rzekł myśliwy.
– Nie skrzywdzę kogoś, kto mnie ocali. Nikt z nas tego nie zrobi. Zobacz, jesteśmy 
tu razem i nie zrobiliśmy sobie krzywdy. Zapewniam cię, że będziesz bezpieczny 
– błagał lew. 
– On mówi prawdę. Pomóż nam – poprosił uwięziony człowiek. 

Myśliwy uwierzył im i po kolei wyciągnął nieszczęśników z dołu. Uradowany 
lew tak mocno uścisnął dłoń myśliwego, że ten aż przykucnął z bólu. 
– To zabolało! Tak mi dziękujesz? – zasmucił się.
– Przepraszam, nie chciałem… Do zobaczenia! – powiedział lew, po czym 
zniknął w dżungli. Wąż i szczur też podziękowali i odeszli. Tylko ocalony męż-
czyzna odszedł bez słowa. 

Myśliwy przypomniał sobie wtedy, że jest głodny i także ruszył do swojej 
chaty. Następnego dnia o świcie usłyszał ryk. Wyszedł z chaty i ujrzał lwa.
– Nie bój się, przyszedłem ci podziękować za ocalenie. To wszystko dla ciebie  
– powiedział lew i wskazał na stos mięsa. 

Było go tak dużo, że myśliwy musiał je sprzedać. I odtąd co kilka dni lew 
powracał z następną porcją. Myśliwy stał się bogatym człowiekiem. Zbudo-
wał dom, kupił nowe ubrania dla siebie i rodziny. I żył spokojnie. Pewnego 
jednak dnia ujrzał w dachu chaty dziurę, a w niej szczura. 
– Uratowałeś mi życie. Ten worek jest wyrazem mojej wdzięczności  – rzekł 
szczur i wrzucił do środka wór wypełniony złotem i drogocennymi kamie-
niami. Myśliwy stał się teraz najbogatszym człowiekiem. Tylko król był od 
niego bogatszy. 

Niestety, jakiś czas później złodzieje okradli króla. Zabrali mu wszystko, 
co miało jakąkolwiek wartość. Król rozpaczał całymi dniami. Poddani przy-
nosili mu prezenty i pocieszali go. Również myśliwy zaniósł mu trochę złota 
i diamentów. Na dworze królewskim był wówczas człowiek, któremu myśliwy 
ocalił życie.
– Panie, ten człowiek jeszcze niedawno był biedakiem, a teraz obnosi się ze 
swoim bogactwem. To on cię okradł – szepnął królowi do ucha. 
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Bajka z Ghany

Władca nakazał związać myśliwego i następnego ranka stracić. Odebrał mu też 
cały majątek. Myśliwy był przerażony. Nie potrafił udowodnić swojej niewinności. 
Kiedy prawie pogodził się ze swoim losem, usłyszał syk węża.
– Nie bój się, dobry człowieku, przyszedłem ci pomóc. Uratowałeś mi życie – szep-
tał. – Słuchaj uważnie, król ma córkę, którą kocha nad życie. Ja ją ukąszę, a ty 
podasz jej lekarstwo, które ci daję. To uratuje twoje życie.

I tak się stało. Rankiem myśliwy usłyszał lament kobiet. Córka króla umierała.
– Podajcie dziewczynie moje lekarstwo, a będzie żyła – zawołał myśliwy. 

Zrozpaczony władca podał córce lek i dziewczyna natychmiast wyzdrowiała.
– Jesteś wolny, uratowałeś moje dziecko – rzekł. – Ale powiedz mi tylko, czemu 
mnie okradłeś?
– Jestem niewinny – odpowiedział myśliwy i opowiedział szczerze, co mu się przy-
trafiło w buszu. O wdzięczności zwierząt i wielkiej niewdzięczności człowieka. 

Król był zdumiony. Nakazał zwrócić myśliwemu cały jego dobytek. Wydał też na 
jego cześć ucztę, by okazać mu wdzięczność. A ocalonego przez myśliwego czło-
wieka, który okazał się niegodziwcem, przepędził ze swojego kraju.

Rys. Wojciech Siwik 15



Kuzimanze
czyli mangustka długonosa

Mangustka długonosa to krewniaczka mangusty indyjskiej, która znana jest z tego, 
że poluje na kobry? Ma niezwykły refleks, grubą sierść i receptory acetylocholiny, 

które sprawiają, że jest odporna na jad żmij.

Anna Sobiech
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Czy wiesz, że...

Kuzimanze to mangustka,
wąski nosek ma i ustka,
wąską główkę, uszka małe, 
zwinne jest jej ciałko całe! 
Sama swój dom kopie w ziemi.
A gdy woli się polenić,
po termitach pozostałe
termitiery okazałe
wynajmuje na mieszkanie.
Jajka jada na śniadanie,
na zakąskę – dżdżownice,
na lunch małe ośmiornice,
Głodna bywa nieprzerwanie…
Raz rozeszły się po Ghanie
wieści, że pokona gada,
na którego widok pada
blady strach na lwy i ludzi.

ZWIERZĘTA I ROŚLINY ŚWIATA

U niej strachu zaś nie budzi. 
Przyszli do niej po ratunek: 
szakal, hieny, lew i guziec.
Skarżą do niej się, że żmija
gniazdo obok nich uwiła.
Wypytują, jak dać radę
w walce z takim groźnym gadem.
„W czym tkwi sekret, że mangusty
w walkach z kobrą z życiem uszły?
Brak wam kłów i brak postury,
marne wasze są pazury.
Zdradź nam – proszą – choćby w części.”
Długonosa nosem kręci.
„Gabaryty, kły, pazury?
Na jad żmii? A to bzdury!
Mangust moc tkwi w odporności
na truciznę tych jejmości!
Gruba skóra, zwinność ciała,
ot, i tajemnica cała!”.

16



Oskarżone
Anna Sobiech

Jedną z mieszkanek jest pięcioletnia niewidoma dziewczynka, 
której groziło niebezpieczeństwo ze strony bliskich.  

W jej wiosce w wyniku chorób i wypadków zmarło 15 osób.  
O te nieszczęścia mieszkańcy oskarżyli pięciolatkę. 

„Wszystko to wydarzyło się w czasie, odkąd ona przyszła na 
świat” – orzekli mieszkańcy. „Ona nie widzi – to dla nas dowód, 
że jest winna”, „To znak, że ma złego ducha i sprowadza na nas 
nieszczęście” – wyrokowali. Wtedy starszyzna wioski zadecy-

dowała, że dziewczynka musi zginąć lub odejść. Ktoś ratując jej 
życie, przyprowadził ją do sióstr. 

„Gdy coś złego dzieje się w wiosce, Ghańczycy szukają win-
nego – wyjaśnia siostra Mumuni. – To wynika z ich dawnych, 
religijnych przekonań i lęków, które trudno im zmienić. Ofiarą 
ich oskarżeń zwykle padają osoby z jakąś niepełnosprawnością 

umysłową lub fizyczną, niewidome, niesłyszące, chrome… 
To przykre, ale nawet chrześcijanie nie potrafią wyzwolić się 

z takiego myślenia. Nie sposób im wytłumaczyć, że pięcioletnie, 
niewidome dziecko nie jest winne ich nieszczęściu”. 

Siostra Teresa Mumuni urodziła się w Ghanie i rozumie 
mentalność swoich rodaków. 

Stara się zmieniać te krzywdzące 
przekonania. Sama jest 

gotowa oddać życie 
za te dzieci. I głę-

boko wierzy, 
że gdy doro-
sną, uczynią 
wiele dobrego 

dla swojego kraju.  

W Sang, na północy Ghany, 
siostra zakonna Teresa Mumuni 
wybudowała „Nazaret – Dom 
Nadziei” dla dzieci, które 
oskarżono o „złego ducha”.

DZIECI  ŚWIATA

Witajcie! Mieszkam w „Nazaret”, Domu Nadziei. Jest tu wiele dzieci, z którymi mogę się bawić. Opiekuje się nami siostra Mumuni. Siostra mówi, że Pan Bóg kocha nas wszystkich. 
Ama

Na północy Ghany wciąż jeszcze 

zdarza się, że dzieci niepełnosprawne 

oskarżane są o posiadanie „złego ducha” 

i skazywane na śmierć lub odrzucenie. 

Co robić? 
Przez PDMD możesz nieść im 
pomoc duchową (modlitwę, 
wyrzeczenia) i materialną, 

wspierając takie ośrodki jak ten 
prowadzony przez s. Mumuni.

PRZEMOCY słownej, emocjonalnej i fizycznej 

jako sposobu „nagany” lub „środków 

zaradczych” doświadcza ok. 3-4 mln dzieci. 

Wykorzystywane i maltretowane nie ujawniają 

swoich dramatów z lęku przed stygmatyzacją jako 

ofiary lub „zdrajcy”. Zdarzają się też rytualne 

okaleczania dziewczynek, by były posłuszne 

i wierne przyszłym mężom.

PRZYMUSOWA PRACA to w Ghanie 
rzeczywistość 25% dzieci już od 5. roku 

życia. W miastach są ulicznymi handlarzami, 
tragarzami, czyścicielami butów i sprzątaczami. 

Na wsi pracują przy uprawach, hodowli bydła, 
rybołówstwie, transporcie ciężkich ładunków, 

w kamieniołomach i kopalniach.

Tysiące małych dzieci i nastolatków śpią na kawałkach tektury w bramach i zaułkach ulic Akry. Są sierotami albo uciekły przed przemocą domową lub środowiska. 

HANDEL LUDŹMI i NIEWOLNICTWO dotyka dziewczynki w wieku od 7 do 16 lat , a  chłopców od 10 do 17. Dziewczęta wyzyskiwane są do prac domowych, a chłopcy trafiają do nielegalnych kopalni, na plantacje kakao lub do połowu ryb. Dzieci są też wykorzystywane do handlu narkotykami, kradzieży i usług, które niszczą ich godność, zdrowie psychiczne i fizyczne.

Fot. VaticanNews

Fot. Depositphotos
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Republika Środkowoafrykańska, fot. Bp Tadeusz Kusy

Kamerun, fot. s. Immakulata Faustynowicz

Paschalne
Triduum

Dziś Jezusa wjazd triumfalny
na osiołku wspominamy

i w kościołach Mękę Pańską
znów z uwagą wysłuchamy.
Zaczynamy Wielki Tydzień,

czas powagi i refleksji,
nieśmy palmy przed Jezusem,
gdy będziemy iść w procesji.

Niedziela Męki Pańskiej 
upamiętnia wjazd Pana 
Jezusa do Jerozolimy.  
Niedziela ta rozpoczyna  
Wielki Tydzień.

Dzień Krzyża. Dzień 
upamiętniający drogę 

krzyżową i śmierć 
Pana Jezusa. Dzień 
wyjątkowej powagi.

Dzień przykazania miłości. 
Ustanowienie sakramentów 
Eucharystii i kapłaństwa.

Niedziela Palmowa

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Dziś Pan Jezus nam pokazał
 jak mamy traktować bliźniego.

Umył nogi swoim uczniom,
byśmy miłości uczyli się od Niego.

Został z nami w Eucharystii
i kapłanów nam dał,

by każdy na świecie Go poznał
i nikt nie był już sam. 

1.

2.

3.



Mauretania, fot. Siostry Franciszkanki Misjonarki MaryiChiny, fot. ks. Henryk Bartuszek

Boliwia, fot. s. Dorota Domagała

Kamerun, fot. s. Immakulata Faustynowicz

Dzień szczególnej ciszy całego Kościoła i trwanie wraz 
z Maryją przy grobie Jezusa. Po zachodzie słońca odprawiana 
jest Wigilia Paschalna. To najbardziej uroczysty obrzęd całego 
roku liturgicznego.

Pamiątka zmartwychwstania Pana Jezusa. 
Najstarsza, najradośniejsza i najważniejsza 
uroczystość całego roku liturgicznego.

Niedziela Zmartwychwstania

Wielka Sobota

Alleluja! Pan zmartwychwstał! Wielka radość świat przenika,
Jezus żyje i jest z nami,smutek wszelki w sercach znika.

Dziś Niedziela Zmartwychwstania, cały świat jest odmieniony,
raz na zawsze właśnie dzisiaj został z grzechu uleczony.

Dzień poważny, smutny, trudny, bo Pan Jezus dziś umierał,
swoją męką i cierpieniem bramy nieba nam otwierał.

Adorujmy dziś krzyż Pana, który znakiem jest zbawienia,
nadał sens i zrozumienie dla trudności i cierpienia.

Dzisiaj cisza dookoła,
bo Zbawiciel leży w grobie,

adorujmy Go z Maryją
i czuwajmy przy Nim sobie. 
A po zmroku ogień, woda

i czytania zaraz będą,
wszystko po to, by świętować
tę noc paschy światła pełną. 

s. Monika Juszka RMI

4.

5.



OCZAMI  MISJONARZA

Fot. Z archiwum Autorki

Nazywam się Dorota Sojka. Jestem misjonarką ze Zgromadzenia Sióstr 
Służebnic Ducha Świętego. Od 15. lat pracuję w Ghanie. 

To biedny kraj. A kiedy jest bieda, wtedy 
najbardziej cierpią dzieci. Wielu małych Ghań-
czyków żyje bez rodziny, doświadcza bezdom-
ności… Kwame, o którym Wam dzisiaj opo-
wiem, na szczęście ma kochających rodziców. 
Chłopiec na chrzcie otrzymał imię Józef, ale 
ponieważ urodził się w ostatnim dniu tygo-
dnia, wszyscy wołają na niego Kwame [czyt. 
Kłame], czyli sobota*. 

Kwame jest wesołym chłopcem. Wszędzie 
go pełno. Chętnie pomaga mamie zbierać paty-
ki na ogień, biega z innymi dziećmi po wodę 
do jeziora. Niedawno dowiedział się, że 
wkrótce mama urodzi mu siostrzyczkę, dlatego 
czasem jest taka zmęczona. Tatuś poprosił go, 
by teraz jeszcze bardziej wspierał mamę. Kwa-
me bardzo wziął sobie do serca jego słowa. Wstawał  więc wcześniej i pomagał jej 
w domowych obowiązkach, podczas gdy tato udawał się do pracy w polu.

Zbliżały się święta. Dzieci w Ghanie wiedzą, że z tej okazji rodzice kupią im nowe 
ubranie i buty. W święta też zjedzą pyszny posiłek. Przeważnie jest to kurczak z ryżem. 

Któregoś wieczoru Kwame usłyszał, jak rodzice planują, co będą mogli kupić na 
święta. „W tym roku nie mamy wiele pieniędzy. Kukurydza nie obrodziła. Nie było 
deszczu i wszystko uschło. Ale na świąteczny obiad, nowe ubranko i buty dla naszego Kwa-
me muszą się znaleźć pieniądze” – mówił tata. Chłopiec bardzo się ucieszył. Oczywiście 

cieszył się też, że będzie miał siostrzyczkę, ale przecież nowe buty i ubranie na 
święta muszą być. Kurczak też. Później starsi koledzy będą się przechwalać, kto 
zjadł największą porcję świątecznego obiadu. Kwame nie może być gorszy. Mama 
wybiera się na targ i wtedy na pewno kupi wszystko, co potrzeba. 



s. Dorota Sojka SSpS

Tego wieczoru Kwame za-
snął szczęśliwy. A kiedy obu-
dził się rano, chciał powie-
dzieć mamie, jakie chce mieć 
buty, ale nigdzie jej nie było. 
Ciocia, która mieszka obok, 
powiedziała, że w nocy mama 
źle się poczuła i tato zabrał ją 
do szpitala.

Kwame rozpłakał się. Tata 
powrócił dopiero wieczorem, 
kiedy już prawie zasypiał. Usłyszał, jak mówi do cioci, że trzeba było zrobić cesarskie cięcie. 
„Dzięki Bogu, żona i córeczka są zdrowe. Ale martwię się, czym zapłacę za operację. Jutro 
znowu wybieram się do szpitala, a po drodze kupię coś dla Kwame na święta. Gnębi mnie 
myśl, skąd na to wszystko wziąć pieniądze” – mówił ze smutkiem.

Wtedy Kwame wstał i podszedł do taty. „Tato, nie chcę nowych butów, niech tylko mama 
wróci do domu” – powiedział.

W tym dniu chłopiec nauczył się czegoś niezwykle ważnego. Nauczył się wybierać mię-
dzy tym, co w życiu jest naprawdę istotne, a co mniej. Chociaż cena na buty i nowe ubranie 
była niewystarczająca na opłacenie szpitala, ale dla taty małego Kwame było jasne, że jego 
syn już wie, że najważniejsze są oczy i serce otwarte na potrzeby drugiego człowieka.

* W  G H A N I E  I M I O N A  N A D AWA N E  S Ą  W E D Ł U G  D N I A  U R O D Z I N :

P O N I E D Z I A Ł E K  W T O R E K  Ś R O D A  C Z WA R T E K  P I ĄT E K  S O B O TA  N I E D Z I E L A

D L A
D Z I E W C Z Y N E K

D L A
C H Ł O P C Ó W

A D W O A 
( C Z Y T.  A D Z I O Ł A )

KO J O  ( C Z Y T.  KO D Z I O )

K WA K U  ( C Z Y T.  K Ł A K U )
KO F I K W E S I  

( C Z Y T.  K Ł E S I )

K WA B E N A  
( C Z Y T.  K Ł A B E N A )

YAW  
( C Z Y T.  J A Ł ) K WA M E  

( C Z Y T.  K Ł A M E )

A K U A ( C Z Y T.  A K U Ł A )

A F U A  ( C Z T.  A F U Ł A )

A KO S U A  ( C Z Y T.  A KO S U Ł A )
A B E N A YA A  

( C Z Y T.  J A A ) A M A 
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INTENCJEPAPIESKIE

Paula zauwa-
żyła, że ostatnio 
wszyscy w jej oto-
czeniu są przygnębie-
ni i rozdrażnieni. Ona 
również nie ma w sobie 
radości i jest jakby mniej cier-
pliwa. Rodzice są przemęczeni 
nawałem pracy. Wcześniej wie-
czorami wspólnie grali w planszów-
ki, układali puzzle lub oglądali komedie. 
Teraz wszystko w nich przygasło. I choć Paula nie chce być 

niemiła dla brata czy rodziców, to jednak wszystko jej przeszkadza. Posta-
nowiła coś z tym zrobić. Kolejny dzień chciała spędzić inaczej. Poprosiła 

więc o rozmowę starszą siostrę. To ich spotkanie napełniło ją wiel-
ką radością, bo Małgosia przekazała jej fantastyczną wiadomość. 

Okazało się, że Paula znowu zostanie ciocią, a jednocześnie 
matką chrzestną maleństwa, które przyjdzie na świat. Małgo-
sia właśnie wybierała się z Jankiem i Julianką do rodziców, 

by podzielić się z nimi swym szczęściem.
Paula zapragnęła podziękować Bogu 

za ten nowy dar życia, ale też prze-
prosić za całą swą wcześniejszą złość 
i gniew. Jakże się cieszyła, że jej ko-

ściół jest tak blisko, w dodatku przez 
cały dzień można skorzystać z sakramentu pokuty. Kościół jest 
dla niej rzeczywiście ukochaną Matką. Babcia Julianka powiedzia-
ła jej kiedyś, że wiara to największy skarb, to najcenniejsza perła 
i dlatego zawsze powinniśmy jej szukać i dbać o nią. Kiedy Paula 
się wyspowiadała i klęczała przed obrazem Jezusa Miłosiernego, 
pomodliła się również za wszystkich, którzy nie mogą tak często 
jak ona chodzić do kościoła, ponieważ mają do niego zbyt daleko 
albo nie ma w nim księdza, który mógłby odprawić Mszę św.

W marcu módlmy się, abyśmy 
głęboko przeżywali sakrament 

pojednania, tak by na nowo odczuć 
nieskończone miłosierdzie Boże.
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Na wiosnę rodzice Grzesia zaplanowali 
remont mieszkania. Chłopcu nie bardzo to 
się podobało, bo to wiązało się z hałasem, 
przestawianiem mebli, przekładaniem rze-
czy… Ale rzeczywiście nawet jego pokój wy-

magał zmian. Ściany przykurzone, 
półki nie mieściły nagro-

madzonych książek i łóżko 
jakby się skurczyło. Zrozumiał więc po-

trzebę zmian. Tym bardziej, że sam mógł wybrać kolor 
ścian i meble do swojego pokoju. W końcu zaczął się 
nawet tym cieszyć.

Po remoncie było jakby przestronniej, bo chłopiec 
pozbył się kilku niepotrzebnych rzeczy. I teraz nauka 
szła mu jakby lepiej, szczególnie z historii, która wcze-
śniej nie bardzo wchodziła mu do głowy.

Ostatnio przygotowywał pracę o ustrojach różnych 
krajów. Szczególną uwagę zwrócił na państwa totalitarne, 

czyli takie, gdzie rządzący całkowicie kontrolują obywateli w każdej 
dziedzinie życia. Tam zwykły człowiek nie ma nic do powiedzenia, o niczym nie 

może decydować. A jeśli się temu nie podporządkuje, może stracić życie lub na długie 
lata trafić do więzienia czy obozu pracy. Grześ uświadomił sobie wtedy, jak bardzo szczę-
śliwe ma życie. Jest bezpieczny, otaczają go kochający ludzie. Sam może decydować o wie-
lu sprawach, chociaż jest jeszcze dzieckiem. Dziś, na szczęście, jest dużo mniej takich 
państw, dzięki ludziom, którzy wywalczyli prawo do wolności.

Wieczorem po napisaniu  referatu Grześ pomodlił się, aby nigdzie na świecie nie było 
już takich miejsc, gdzie człowiek nie czuje się bezpiecznie.

W kwietniu módlmy się za tych, którzy 
ryzykują życie walcząc o podstawowe 

prawa ludzi w systemach totalitarnych, 
reżimach autorytarnych, a także w de-

mokracjach znajdujących się w kryzysie.
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Luca Bovio IMC

ŚLADAMI SŁOWA BOŻEGO

Rys. Wojciech Siwik

Z EMAUS
UCZNIOWIE

Święty Łukasz na końcu swojej Ewangelii opisał historię pewnego 
spotkania (Łk 24, 13-32), które jest bardzo istotne dla każdego z nas. 
Opowiada w niej, że po śmierci krzyżowej Pana Jezusa wielu ludzi, 
a szczególnie tych, którzy pokładali w Nim ziemskie nadzieje, ogarnęło 
wielkie rozczarowanie. Byli również wśród nich dwaj Jego uczniowie. 
I choć na co dzień z uwagą słuchali Jego słów i widzieli cuda, jakie czy-
nił, to po Jego śmierci czuli się zawiedzeni, bo nie spełnił ich oczeki-
wań. Spodziewali się bowiem, że wyzwoli Izrael.

Ci dwaj uczniowie wracali z Jerozolimy. Z miasta, gdzie Pan Jezus 
oddał życie na krzyżu. Byli bardzo smutni. W pewnej chwili 
dołączył do nich sam Jezus, ale oni Go nie poznali. Zdziwili 
się, kiedy zapytał ich, czemu są smutni. Przecież wszyscy 
w okolicy słyszeli i rozmawiali tylko o tym tragicznym 
wydarzeniu... Wszyscy oprócz Nieznajomego. I wtedy za-
częli opowiadać o Panu Jezusie. Opowiedzieli też o swo-
im rozczarowaniu. A wówczas Jezus zaczął wyjaśniać im 
wszystko, co od Mojżesza poprzez proroków odnosiło się 
do Niego w Pismach.

Kiedy dotarli do celu podróży, uczniowie za-
prosili swego towarzysza drogi do pozostania 
z nimi, ponieważ zbliżała się noc. Razem zasiedli 
do wieczerzy, a wtedy Jezus wziął chleb, odmó-
wił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 
Uczniom natychmiast otworzyły się oczy i rozpo-
znali swego Mistrza, ale On zniknął im z oczu. 
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UCZNIOWIE
W tym momencie smutek, który wcześniej ogarniał ich serca, zamienił 
się w niewysłowioną radość, bo uwierzyli, że Pan Jezus nie umarł, ale 
wciąż żyje! 

Drogie Dzieci! Z pewnością zauważyłyście, że ta przemiana serc 
uczniów odbyła się przy łamaniu chleba, czyli w Eucharystii. To bardzo 
ważne, żeby sobie uświadomić, że Pan Jezus jest rzeczywiście obecny 
w Eucharystii. I zawsze jest dla nas dostępny. Kiedy idziemy do kościoła 
i klękamy przed tabernakulum, gdzie przechowywana jest najświętsza 
Eucharystia, a szczególnie, gdy przyjmujemy Go w Komunii świętej… 
Wtedy każdy z nas Go rozpoznaje, podobnie jak ci dwaj uczniowie. 

Rozważany dziś fragment Ewangelii mówi nam coś niezwykle waż-
nego: zmartwychwstały Jezus jest zawsze dla nas dostępny w Euchary-
stii. Dziękujmy zatem Panu Bogu za ten najwspanialszy DAR. Z radością 
wspominajmy swoją pierwszą Komunię, bo od tego dnia możemy co-
dziennie przyjmować Pana Jezusa do swego serca i być Jego prawdziwy-
mi misjonarzami, dając o Nim świadectwo.
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Fot. MWM Zdzieszowice

s. Monika: Co to jest MWM PDRW?
Wojtek: To Młodzieżowy Wolontariat Misyjny Papieskiego  
Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
Bartek: To my – młodzież, która pragnie nieść pomoc 
innym, zarówno na terenie swojej szkoły, parafii, jak  

i na całym świecie. 

Jakie są filary tego wolontariatu?
Dawid: FORMACJA, WSPÓŁPRACA I MISJE – to nasze  
fundamentalne hasła.
Kasia: Jesteśmy związani z Papieskimi Dziełami Misyjnymi. Ten wo-

lontariat powstał z ich inicjatywy, w odpowiedzi na prośby katechetów 
i nauczycieli. 

W jakim celu powstał? 
Kasia: Żebyśmy mogli przyczyniać się do rozwoju Papieskiego Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary. Możemy uświadamiać wszystkim, zwłaszcza mło-
dym ludziom, potrzebę modlitwy i troski o misje, składania ofiar material-

nych na ten cel. 

Co Wasz wolontariat robi dla misji? 
Dawid: Wiele rzeczy, m.in. organizuje sprzedaż kartek okolicznościowych 
czy kolędowanie misyjne. 
Bartek: Od 4 lat prowadzimy też stronę na Facebooku „Zbiory wielkie 
a pracowników mało”. Codziennie transmitujemy różaniec, a także wstawia-

my zdjęcia z naszych akcji misyjnych. Jednak najważniejsza jest modlitwa. 

WYWIAD

O Misyjnym Wolontariacie Młodzieżowym 
Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary rozmawiamy 

dziś z jego członkami z parafii Zdzieszowice, Grodzisk 
i Rozmierz. Wolontariat ten założyła s. Gizela Tatoj 

ze Zgromadzenia Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, 
która misje kocha ponad wszystko i pragnie 

nieść im pomoc.
Zosia

Zuzanna

Oliwia

Bartek

Paulina

Kasia

Wojtek

Hania

Dawid

s. G
izel

a

Misje

Rozmawia s. Monika Juszka RMI
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Nasze minimum to dziesią-
tek różańca w intencji misji 
odmawiany każdego dnia. 
Włączamy się też w akcje 
misyjne prowadzone przez 
Papieskie Dzieła Misyjne. 

Zbieramy dary materialne 
w okolicznych parafiach. 

Organizujemy kiermasze 
robótek ręcznych i różnych 
innych przedmiotów. Towarzyszymy  

s. Gizeli podczas ewangelizacji, na których siostra opowiada o swoich prze-
życiach na misji w Kamerunie. Powoli wdrażamy w życie pomysł, aby co jakiś 

czas ofiarować na misje pieniądze pochodzące z naszych własnych wyrzeczeń. 

Co Wam się najbardziej podoba w wolontariacie?
Dawid: Możliwość współpracy z innymi i pomocy misjom bez opuszczania  
kraju…
Bartek: To, że wspólnie przeżywamy nasze trudności i radości. 

Czy polecacie MWM innym młodym ludziom?
Kasia: Zdecydowanie tak! W ten sposób można pogłębiać relację z Jezusem, 
głosić innym Ewangelię, mieć kontakt z drugim człowiekiem, wzrastać w wierze  
i bardziej poznawać Boga…
Bartek: …I rozwinąć ,,skrzydła” przez wykonywanie różnych grupowych zadań, 
poznać historię misji i pracę współczesnych misjonarzy…
Oliwia: …Poszerzać horyzonty w wielu dziedzinach i rozwijać różne umiejętno-

ści. Na spotkaniach panuje świetna atmosfera, pomagamy sobie nawzajem  
i dopełniamy się. Dajemy sobie siłę do dalszej pracy, uczymy się rezygnować 
z przyjemności na rzecz innych. Właśnie dlatego serdecznie polecam młodym 
ludziom Młodzieżowy Wolontariat Misyjny PDRW.

I jeszcze pytanie do Siostry Gizeli. Dlaczego Siostra założyła MWM 
PDRW?

Siostra Gizela: To świetny sposób na misyjne zaangażowanie młodych, kreatyw-
nych ludzi. Jeżeli ktoś ze względu na wiek kończy posługę w Papieskim Dziele 
Misyjnym Dzieci, to od razu może przejść do wolontariatu PDRW i dalej służyć  
misjom. W parafiach, z których pochodzą moi wolontariusze, nie ma misyjnych 
grup dziecięcych, dlatego my przyjmujemy chętnych już od szóstej klasy. Działa-
my na rzecz naszej parafii, pomagamy Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP  
w Kamerunie, ale przede wszystkim Papieskim Dziełom Misyjnym w Polsce.

Zosia

Oliwia

Dawid

WspółpracaFormacjaMisje
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Kolędnicy Misyjni 2018
CIEKAWOSTKI

Zdjęcia: Depositphotos

Oprac. s. Katarzyna Murawska FMM

Zakupy w Ghanie to sama 
przyjemność (jeśli ktoś tylko lubi je 
robić) i nie jest ważne, czy robi się je 
w dużych miastach, np. Akrze (stolicy),
Kumasi, Cape Coast, które są 
nastawione na turystów, czy 
w mniejszych miejscowościach lub 
wioskach. Wszędzie dopatrzeć się 
można większych lub małych bazarków 
i sklepików oraz kolorowych produktów 
rozłożonych wzdłuż ulic.

Kiedy tylko na ulicach miasta pojawi się „korek” samochodowy, sprzedawcy obnoszą swój towar wśród samochodów w koszach na głowie. W upalny dzień trudno się „nie skusić” na soczysty owoc czy wodę owocową ze sklepiku „na głowie”, zwłaszcza gdy się stoi w korku.

Jedna 
z mądrości 
ludowych 

głosi, że ludzi 
można poznać, 

robiąc z nimi 
„interesy”.

Jak w większości 
krajów 
afrykańskich, 
również w Ghanie 
życie koncentruje 
się wokół bazaru, 
gdzie można 
zrobić zakupy, 
wymienić towary, 

Handlują seniorzy, 
dorośli, młodzież 

i dzieci.

NA STRA ANIEW DZIEŃ 
 TARGOWY…

G
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Kupić i sprzedać można 
tam dosłownie wszystko: 

barwne batiki, wyplatane kosze, wyroby skórzane i drewniane, 
ceramikę, mosiężne figurki, 

perły, ręcznie wyrabiane 
i malowane koraliki, srebrną i złotą biżuterię, owoce i warzywa, produkty spożywcze i przekąski. 
Szczególne miejsce zajmuje 

rękodzieło z „odzysku”:  
maski z odpadów  

i aluminiowych puszek. 
Czego moglibyśmy się nauczyć na takim ghańskim ryneczku? Mieszkańcy tego kraju niczego 

nie kupują na zapas (bo 
zwyczajnie by się popsuło), 

a kupują tylko to, 
co jest konieczne.

Ghańczykom, jak każdemu 

Afrykańczykowi, nigdy się 

nie spieszy, a targowanie należy 

do dobrego tonu i jest wyrazem 

kultury i szacunku dla osoby, 

z którą robi się interesy. Trzeba 

tylko pilnować się zasady 

„prawej ręki”, tzn. tylko nią 

podawać i odbierać produkty, 

a także płacić.

Ghańscy 

rzemieślnicy 

potrafią 

wyczarować 

prawdziwe 

cuda z pozornie 

nieużytecznych już 

rzeczy i jeszcze 

na tym zarobić!

skorzystać z usług 
krawca, kaletnika, 
zasięgnąć 
fachowych porad, 
porozmawiać 
o rodzinie, 
radościach 
i problemach życia 
codziennego.
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A TERAZ PRZYPOMNIJMY SOBIE, JAK TO BYŁO ROK TEMU!

WYJĄTKOWY

TYDZIEŃ

BIAŁY

Niektórzy z Was przygotowują się już do I Komunii Świętej. Po niej nastąpi Biały Tydzień 
i jego misyjny dzień. Ubiegłoroczna pandemia i związane z nią obostrzenia utrudniły 
Waszym kolegom i koleżankom przeżywanie I Komunii Świętej. Ale czy naprawdę 
utrudniły? Rzeczywiście mniej było gości i długich celebracji z recytowaniem mnóstwa 
wierszyków, ale Pan Jezus był (i jest, i będzie) taki sam. Tak samo na Was czekał (i czeka) 
i tak samo swoją modlitwę mogliście (i możecie) ofiarować za misjonarzy. 

Wyjątkowy Biały Tydzień towarzyszył nam w mediach społecznościowych od maja  
do września. Mieliśmy swoją nakładkę na Facebooku. Przygotowaliśmy też  
dla Was filmiki, które przypominały o misyjnym dniu w Białym Tygodniu. Wspólnie 
modliliśmy się Litanią eucharystyczną, która powstała z przesłanych przez Was 
filmików. Dziękowaliście Panu Jezusowi za wieeeeele łask! Helenka z Łodzi 
przypomniała nam misyjną modlitwę dziecka komunijnego, której pięknie się 
nauczyła i którą odmówiła zaraz po przyjęciu Pana Jezusa.

H E L E N K A

T Y M E K

PA R A F I A  Ś W.  J A N A  C H R Z C I C I E L A  W  O Z I M K U

J U L K A

D Z I E C I  Z E  S R I  L A N K I

Fot: M. Zyndul30



POTRZEBUJEMY WAS!

Swoimi przeżyciami z I Komunii Świętej podzielili się także pracownicy PDM. 
Ksiądz dyrektor Tomasz Atłas doskonale pamięta, jak niecierpliwie czekał na 
ten dzień. Siostra  Kasia FMM wspominając swoją Komunię, pokazała nam, 
jak wygląda błogosławieństwo papieża, które jako podziękowanie wysyła 
dla wszystkich wspierających misje w Białym Tygodniu. Natomiast s. Monika 
RMI życzyła dzieciom na całym świecie, aby w dniu ich I Komunii Świętej były 
naprawdę skupione na Panu Jezusie i rozpoczęły z Nim wielką i wspaniałą 
przygodę, która będzie trwała przez całe życie.

Misjonarze z czterech części świata nagrali dla Was krótkie 
przesłania i podziękowania. Siostra Danuta pozdrawiała 
z Kamerunu, s. Thushari RMI ze Sri Lanki opowiadała 
o miejscowych dzieciach, które przygotowuje do I Komunii 
Świętej, a o. Adrian z Meksyku i o. Adam CMF z Chile 
dziękowali polskim dzieciom i ich rodzicom za każdą modlitwę 
i ofiarę. Ojciec Adrian, który w swojej parafii zajmuje się 
400 dziećmi, powiedział nam: „Potrzebujemy was!”. Podkreślił, 
że „największym marzeniem dzieci w Chile jest przyjęcie Pana 
Jezusa do serca. Z wielką tęsknotą czekają na ten dzień. A kiedy 
już przychodzi, wtedy jest wielkie święto dla całej parafii”.

Niektórzy rodzice dzieci pierwszokomunijnych podzielili się 
z nami informacją, dlaczego zdecydowali się na indywidualną 
I Komunię Świętą swoich pociech nawet w czasie pandemii. 
Pani Lida z Łodzi powiedziała, że nie chciała, by jej córka dłużej 
czekała na spotkanie z Panem Jezusem. Natomiast pani Katarzyna 
uważała, że to była dobra okazja, aby jej syn „otworzył swoje serce 
przede wszystkim na Pana Jezusa, a nie na prezenty i gości”. 
Pan Michał z Poznania uznał, że był to najlepszy czas, bo już było 
widać, że jego córka „ma chęć na spotkanie z Bogiem”. Rodzina 
państwa Grzybów bardzo się cieszyła z tej uroczystości. 

Z tej okazji pozdrowienia i życzenia przysłała z Rzymu 
s. Roberta Tremarelli, sekretarz generalny PDMD:

„Dziękuję za Waszą codzienną modlitwę za dzieci całego świata. 
To pierwsza działalność misyjna, o czym przypomina nam papież 

Franciszek. Musimy się za nie codziennie modlić. Dziękuję 
Wam także za wszystko, co robicie podczas spotkań w swoich 

ogniskach misyjnych i za wspieranie projektów PDMD na 
terenach misyjnych poprzez zbiórkę ofiar”  – napisała s. Roberta.

Aż tyyyyyyle wspomnień z ubiegłego roku! Jeszcze raz zajrzyjcie na nasz profil na 
Facebooku (zakładka filmy). Wszystkie filmiki znajdźcie na YouTube. Przeżyjmy to jeszcze 
raz! A jak będzie w tym roku? Jeszcze nie wiadomo, ale życzymy Wam, żebyście jak 
najlepiej przygotowali się na tę chwilę, gdy sam Pan Jezus, żywy i prawdziwy, pod postacią 
chleba, zamieszka w Waszych sercach. Proście Go wtedy za misje i misjonarzy. 
W takiej chwili na pewno Wam niczego nie odmówi!

s. Monika Juszka RMI
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1

TWÓRCZOŚĆ DLA MISJI

Pomysł i wykonanie: s. Gizela i Młodzieżowy 
Wolontariat Misyjny PDRW w Zdzieszowicach

Ozdoby

wielkanocne

✓ kawałek tapety
✓ karton

✓ wzór jajka
✓ kwiatki wiosenne

✓ jajeczka
✓ piórka i inne 

ozdoby wielkanocne
✓ warkoczyk 

z kolorowej wełny
✓ płytę CD

✓ klej do papieru
✓ klej na gorąco

Przygotuj

Udekoruj
świąteczny

stół!
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1

4

3

2

5

Ozdoby

babci

wielkanocne

Przyozdób je kwiatkami 
i dodaj elementy 
wielkanocne, jakie 
masz w domu, 
np.: baranka 
wielkanocnego, 
jajeczka, piórka.

Karton 
oklej 
tapetą...Z kartonu 

i tapety 
wytnij 
jajko. 

... a brzegi 
warkoczykiem 
z wełny.

Jajko przyklej do płyty, 
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W rozrywce wykorzystano grafiki z Depositphotos
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1. Bije na wieży kościelnej
2. Czworonożny przyjaciel człowieka
3. Przeciwnicy Gargamela
4. Rośnie na niej kokos
5. Sznurek z uchwytami do skakania 
6. Zastąpił konia rolnikowi
7. Do podlewania kwiatków w ogródku
8. Pojazd o nazwie Rudy 102
9. Inaczej szczypce, kleszcze

ZAGADKA RYSUNKOWA

Do każdej kratki przyporządkowanej rysunkowi wpisz taką literę, którą wskazuje podana cyferka, a następnie odczytaj hasło.
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Rozwiązania z nr 6/2020
KRZYŻÓWKA: bydło
PRZESKAKIWANKA:  
Kolędujemy dla masajskich dzieci
REBUS: Masajowie
QUIZ: Bóg się rodzi
Pamiątki misyjne wylosowali: 
Damian Gorszka ze Szczecina,  
Szymek Grzomba z Brzeska  
i Marysia Kożuch z Chełmca.

Gratulujemy!

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

Z PDMD posłuchaj, jak bije misyjne serce Kościoła!
W RADIU MARYJA co dwa tygodnie w piątki o godz. 1930 
(powtórki w sobotę o 1005) możesz wysłuchać AUDYCJI 

MISYJNEJ przygotowanej specjalnie dla Ciebie. Zapraszamy!

Litery przy prawidłowych odpowiedziach utworzą hasło.

SPRAWDŹ, ile wiesz o Ghanie
1. Gdzie leży ten kraj?

R. w Afryce Zachodniej
B. w Afryce Północnej
W. W Afryce Południowej 

2. Ile ma mieszkańców? 
A. ok. 10 mln
D. ok. 20 mln
O. ok. 30 mln

3. Jakie kolory ma flaga?
K. czerwony, żółty, zielony i czarny
L. czerwony, żółty, biały i czarny
U. czerwony, żółty, niebieski i czarny

4. Jaką nazwę temu regionowi nadali
brytyjscy kolonialiści?
C. Królewskie wybrzeże 
Ś. Złote wybrzeże
Z. Lazurowe wybrzeże

5. Co oznacza słowo „Ghana”?
F. Królestwo zwierząt
M. Królestwo złota
W. Król/wojownik

6. Które miasto jest stolicą?
Ć. Lome
J. Akra
Y. Jamusukro

7. Który kraj znajduje się 
na zachód od Ghany?
N. Togo 
Ó. Wybrzeże Kości Słoniowej
P. Burkina Faso

8. Jaki jest język urzędowy? 
Z. angielski
Y. portugalski
T. francuski 
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Rys. P. V. Fano

9. Z czego słynie Ghana?
B. z produkcji samochodów
I. z produkcji zabawek
E. z produkcji kakao

10. Które dzieci dotyczy
obowiązek nauki?
F. Od 5 do 16 lat
H. Od 6 do 15 lat 
R. Od 7 do 14 lat

11. W kulturze ghańskiego
ludu Akan dzieci często
nazywa się od ...
Ł. pory roku, w której  

przyszło na świat 
A. dnia tygodnia, w którym 

przyszło na świat
Ż. ulubionego zwierzęcia
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