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ci!
Kochane Dzie

Z majem zawsze kojarzy mi się piękna pieśń „Chwalcie łąki umajone”. Kiedy słyszę
te słowa, oczami duszy widzę ukwiecone łąki, ciepłe wiosenne słońce i wręcz czuję
delikatny powiew wiatru. W maju cała przyroda chwali Maryję, naszą Mamę. Taka właśnie
jest też mama, zawsze pełna życia, delikatna i ciepła jak słońce. Może dlatego w maju
świętujemy jej dzień – Dzień Matki? Nie ma mamy bez taty, dlatego zwykle o nim
pamiętamy w czerwcu, a w tym roku wyjątkowo przez wszystkie 12 miesięcy! Od 8 grudnia
2020 r. trwa – ogłoszony przez papieża – Rok św. Józefa, patrona tatusiów. W naszym
warsztacie znajdziecie super podpowiedź, jak rodzinnie świętować Dzień Mamy i Taty.
Rodzina jest bardzo ważna i dlatego 19 marca, czyli dokładnie w uroczystość św. Józefa,
papież Franciszek ogłosił ROK RODZINY. To była 5. rocznica podpisania adhortacji o miłości
w rodzinie: Amoris laetitia. Ojciec Święty napisał w niej między innymi, że najważniejszym
zadaniem każdej rodziny jest ewangelizacja. To znaczy mówienie o Panu Jezusie
i bycie Jego świadkami.
W tym „rodzinnym roku” zapraszamy Was, żebyście podzielili się z nami rysunkami lub nagraniami o swojej rodzinie. Będziemy je publikować w każdą środę (bo to dzień poświęcony
św. Józefowi), zaczynając od 19 marca, na FB w nowym cyklu RODZINA Z MISJĄ.
A skoro mowa o rodzinie, to rodzinnym krajem papieża Franciszka jest Argentyna!
I to właśnie tę część świata będziemy poznawać w tym numerze. Dowiecie się wiele
ciekawostek o tym pięknym kraju, a o. Juan Carlos, prawdziwy Argentyńczyk, opowiada,
jak to jest być księdzem i misjonarzem.
W ramach przygotowań do Misyjnego Synodu Dzieci 2022 przyszedł czas na hymn!
Nauczcie się go dobrze, jest fantastyczny, od razu „wpada w ucho” i długo tam pozostaje.
Oby też trafił do wszystkich serc. Czytając uważnie bieżący numer, dowiecie się więcej
o tym z Papieskich Dzieł Misyjnych, które jest Wam najbliższe.
Strony 10 i 11 odsłonią przed Wami tajniki PDMD!
Zapewne dobrze już wiecie, że są cztery Papieskie Dzieła Misyjne.
Od połowy stycznia tego roku za polskie PDM odpowiada nowy
dyrektor – ks. Maciej Będziński. Nie jest to łatwe zadanie,
dlatego wspierajmy go modlitwą, szczególnie 14 maja
w dniu jego imienin!
Z misyjnym pozdrowieniem

RODZINA Z MISJA,!

s. Monika Juszka RMI

sekretarz krajowy PDMD

!

w KAŻDĄ ŚRODĘ na facebookowym profilu PDMD
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s. Monika Juszka RMI

Wkrótce poznacie melodię całego hymnu, ale już
teraz
możecie zagrać sobie jego refren! Może na cym
bałkach,
na pianinie lub na flecie? A może na trójkącie?

HYMN
MISYJNEGO SYNODU DZIEC
I 2022
1. Jezus posłał apostołów, DGD
by o miłości Bożej mówili,
DGD
dzisiaj jest zadaniem ochrzczonych, DG
D
byśmy o Jezusie świadczyli. G DG
D
Ref. Z Ojcem Świętym budzimy do misji,
DGD
a Duch Święty prowadzi nas, G fis
żeby iść i głosić Ewangelię, G fis h
być misjonarzem w każdy czas. E A
,
/GAD
nie dla każdego
Pan Jezus prag
rca Bożego!
2. Razem w modlitwie, razem w pracy,
by był blisko se
by pomagać Ojcu Świętemu,
żeby każdy na świecie mógł poznać,
ukochany,
jak jest bliski sercu Bożemu.
Ochrzczony jest
y!
any jest posłan
ukoch

a Świętego,
Jesteśmy przedłużeniem rąk Ojc
Bożego!
żeby każdy mógł poznać Syna
m!
steś misjonarze
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em!
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Możesz nieść Je
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Autorem muzyki do naszego
synodalnego hymnu jest
pan Błażej Drab, muzyk,
kompozytor i aktor, a przede
wszystkim wspaniały
pedagog i wychowawca.

Pan B

łazej

Rys. Magdalena Starzec

Na fb PDMD możecie
posłuchać fragmentu
hymnu zaśpiewanego przez
samego kompozytora!

Ksiądz Tadeusz Fac i jego
niezawodna schola w składzie:
Michalina B., Gabrysia D.,
Julka K., Gabrysia S., Liliana
G., Helenka B., Nikola A.,
Julka O., Ola P., Julka P.,
Milena Sz., Ola W., Janek D.
Wojtek D., Michał D. i kilkoro
tajemniczych dorosłych,
którzy z całego serca starają
się, żebyście jak najszybciej
mogli posłuchać hymnu
Misyjnego Synodu Dzieci
i nauczyć się go śpiewać.

Schol

a

Już niedługo poznacie owoce
ich wysiłków! Obserwujcie
nasze media społecznościowe.
Rok temu te scholkowe
dzieciaki kolędowały misyjnie
dla dzieci Amazonii!
5

ARGENTYNA
Mój kraj jest ósmym co do wielkości krajem na świecie
i drugim w Ameryce Południowej.
Jego powierzchnia liczy prawie
2 miliony 800 tys. km2. Znajduje się
nad Oceanem Atlantyckim.
Boliwia

Nazwa Buenos Aires
oznacza „dobre powietrze”
i wywodzi się z XVI w.

aj

Urugwaj
Chile

Jak na tak duży kraj
nie jest nas zbyt wielu,
bo tylko ok.
45 mln, z czego
aż 13,5 mln mieszka
w stolicy – Buenos
Aires.

Parag
w

Argentyna
jest też domem dla ok. pół
miliona Polaków.
Naszym językiem
urzędowym jest
hiszpański.

Mieszkam tutaj
z dziadkami, rodzicami i dwójką rodzeństwa. U nas dziadkowie często mieszkają
ze swoimi dorosłymi
dziećmi i wnukami,
bo rodzina jest dla
nas bardzo ważna.

W stolicy znajduje się najszersza ulica świata – Avenida 9 de Julio,
która ma aż 16 pasów dla ruchu samochodowego.
6
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Jego nazwa wywodzi się z łacińskiego słowa „argentum”, oznaczającego srebro. Wiąże się to
z legendą o naszych górach obfitujących w srebro, które przyciągało
licznych imigrantów z Europy.

Od zachodu graniczy
z Chile, od wschodu
z Brazylią i Urugwajem,
a od północy z Boliwią
i Paragwajem.

Bra
zylia

Cześć!
Jestem Mateo.
Mam 11 lat
i mieszkam
w Argentynie.

Depositphotos

Moja rodzina przykłada
dużą wagę do niedzielnej Eucharystii. Ponad
połowa mieszkańców
Buenos Aires to katolicy, a w całym kraju jest
nas nieco ponad 60%.
Niestety, wielu moich
kolegów nie chodzi
do kościoła.

Fot. Arch. Juan Ca

rlos IMC

Mój tata jest
kierowcą, a mama
pracuje w sklepie
z odzieżą. Jednak nie wszyscy
ludzie mają pracę.
Mój najstarszy
brat w poszukiwaniu pracy wyjechał do USA. A ja
i siostra chodzimy
jeszcze do szkoły.

Ul. Caminito
z barwnymi domami
i sklepami (La Boca
w Buenos Aires)

Fot. Depositphotos

że jestem
Jestem dumny,
m.
Argentyńczykie
m jest również
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ek, czyli Jorge
papież Francisz
, któr y od roku
Mario Bergoglio
skupem
1998 był arcybi
wezwaniem
w katedrze pod
świętszej.
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Potem został k
a od roku 2013
jest papieżem.

Dzień Na
uczyciela
to
Obchodz
imy je 11 u nas święto pańs
twowe.
w
rz
tuje je na
wet przez eśnia. Wiele szkó
ł święcały tydz
system n
ień
auki jest
dziełem D . Nasz obecny
Sarmient
omingo F
o, któr y w
austino
alczył o t
turą. Stw
o z dawn
o
ą dyktaw ówczes rzył najlepszy sys
tem szko
nej A
lnictw
szkół pub mer yce Łacińskie
j, podwoił a
licznych
i zwiększ
szkół pod
liczbę
ył dostęp
stawowy
n
c
h
o
ś
.
ć
T
o właśnie
do
śmierci ś
w
więtujem
y Dzień N rocznicę jego
auczyciela
.

Najwyższa
ocena to
„dziesiątka”.

Szkoła w wiosce Indian Guarani,
gdzie pracuje polski misjonarz
o. Leszek Wilman SVD
Fot. L. Wilman SV

D

Jak ktoś
otrzyma „jedynkę”,
„dwójkę” lub
„trójkę”, to nie ma
zaliczenia.

Obowiązek szkolny trw
a u nas 10 lat.
Nauka podstawowa obejm
uje trzy etapy:
klasy od 1 do 3, potem
od 4 do 6
i na końcu klasy od 7 do
9. Ja chodzę
do piątej klasy, a moja sio
stra do ósmej.
7

Wielu argentyńskich
mężczyzn to gauchos,
czyli pasterze bydła
– tzw. kowboje.
Większość z nich
pracuje na pampie.
Słyną z tego, że świetnie
jeżdżą konno.
Fot. Depositphotos

Fot. Depositphotos

Rodzice mojego taty mieszkają na wsi i zajmują się uprawą
winorośli. Argentyńskie wina znane są na całym świecie.
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Nasz krajobraz, ze względu na wielkość kraju, jest bardzo urozmaicony. Mamy góry, gdzie króluje Aconcagua, piętrząca się
na wysokość 6962 m n.p.m. Są również pustynie,
kamieniste płaskowyże, jeziora, wielkie rzeki, wodospady i tropikalne lasy. Podobnie
jak Wy mamy
morze, jeziora
i góry.

Jaguar

t.
Fo

Mamy niezwykłą
Patagonię. To lessowa
równina z ogromnymi
bezludnymi przestrzeniami
i arktycznymi wichrami.
Jest też wybrzeże klifowe.
To właśnie tam leży najdalej wysunięty na południe
przylądek Ameryki Południowej – słynny przylądek
Horn. A na granicy z Brazylią jest aż 275 wodospadów, z których woda spada
z wysokości 75 metrów.

Fot. K. Krzyśków
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Fot. L. Wilman SVD
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Rozległość mojego kraju powoduje również różnorodność klimatyczną,
a co za tym idzie, bogactwo roślin i zwierząt. Na północy jest bardzo gorąco
i jest to idealne miejsce dla pum, jaguarów i ocelotów. W tropikalnych
lasach żyją kolorowe papugi, egzotyczne tukany i maleńkie koliberki,
a w ciepłych wodach krokodyle. Można tam także spotkać różowe
flamingi. Na stepach natomiast żyją strusie i nandu,
.D
ep o
Pingw
w górach zaś owce i szynszyle.
in złoto sitphotos
czuby (Eudy
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p
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Naszym
świątecznym
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jest
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A chcecie wiedzieć,
pieczone prosię. Nie może też wtedy
co robię w wolnym
zabraknąć wołowych steków.
czasie? Oczywiście,
A najpopularniejszym napojak większość argenjem jest yerba mate, do którego
tyńskich chłopców
przyrządzania przykładamy dużą
gram w piłkę, a moja
wagę. My, Argentyńczycy,
siostra jak inne
uwielbiamy świętować.
dziewczyny uwielbia
tańczyć, szczególnie
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Zapewniam, że każd
aj,
kr
kto odwiedzi mój
nie będzie się nudził.

Do zobaczenia.

Tekst: Elżbieta Polkowska
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CO WAŻNE...

PA P I
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DZIECI

ŁO
W połowie XIX wieku fran
cuski biskup, któr y nazywa
ł się Karol
de Forbin-Janson, dowiedzia
ł się, że bardzo dużo dziec
i w Chinach
umiera na ulicach.
Martwił się, że umierają bez chrztu. Pragnął tam
pojechać, żeby im pomóc i mówić im o Panu Jezusie,
ale nie mógł. Pomyślał wtedy, że dzieci we Francji
mogłyby pomagać swoim potrzebującym rówieśnikom
w Chinach i w innych krajach misyjnych. Wiedział,
że choć są tylko dziećmi, to jednak na mocy
chrztu św. są misjonarzami.
Poradził się w tej sprawie Pauliny Jaricot (znacie
już ją z poprzedniego numeru Świata Misyjnego)
i tak 19 maja 1843 r. zaczęły powstawać pierwsze
dwunastoosobowe grupy dzieci, które codziennie
modliły się za rówieśników w Chinach i pracujących
tam misjonarzy. W miarę możliwości przekazywały
im też swoje drobne ofiary. Dość szybko ten pomysł
przyjął się w innych krajach i powstawało
coraz więcej misyjnych grup dzieci.

Sekretarzem ge
neralnym PDM
D od 1 paździer
nika 2017 r. je
st włoska siostr
a Roberta Trem
relli, która z w
aykształcenia je
st ekonomistk
nauczycielką i
ą,
katechetką. Pr
zez wiele lat
pracowała w sz
kołach i parafia
ch, prowadząc
lekcje, animac
je i grupy para
fialne.
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papieskie!
W pewnym momencie sam papież Pius XI zainteresował się tą działalnością dzieci
na rzecz misji, a nawet bardzo je docenił, bo uznał to Dzieło „za swoje”! 3 maja 1922 r.
ogłosił, że odtąd będzie się ono nazywać PAPIESKIE Dzieło Świętego Dziecięctwa
Pana Jezusa. Z biegiem lat nazwa została troszkę „uwspółcześniona”
i dzisiaj znamy je jako PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE DZIECI.

Dziś Dzieło to jest obecne w 119 krajach świata. Tam, gdzie istnieją struktury
PDM. Choć nawet w trzech krajach (Mongolii, Ukrainie i Nepalu),
gdzie nie ma oficjalnych struktur PDM działają już ogniska misyjne
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci!

-tki!

ot.
PD
MD Szamocin

F

Biskup Karol nazwał to Dzieło ŚWIĘTYM
DZIECIĘCTWEM, bo pragnął, żeby dzieci
wzrastały tak jak Pan Jezus, który też
był dzieckiem. Oddał je pod opiekę
Dzieciątku Jezus, a dwunastoosobowe grupy
nawiązywały swoją liczbą do 12-letniego Pana
Jezusa, który już w tym wieku nauczał
w świątyni jerozolimskiej. Dziełu patronuje
też Maryja i Aniołowie Stróżowie.

Na ziemiach polskich, które były wówczas pod zaborami, pierwsze grupy Świętego
Dziecięctwa założyły w 1858 r. siostry szarytki. Działalność Dzieła, jak i pozostałych
trzech dzieł misyjnych, przerwała jednak II wojna światowa. Dopiero w roku 1975
ich odnową zajął się biskup Jan Wosiński.
Dzisiaj PDMD w Polsce przez cały rok formuje dzieci i animatorów w ogniskach
misyjnych. Prowadzi także akcję Kolędników Misyjnych i Dnia misyjnego w Białym
Tygodniu. Wydaje również dwumiesięcznik Świat Misyjny, który właśnie czytacie!
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To przeszywające serce wołanie
dziecka, skierowane do mamy,
w pierwszej interpretacji wyraża
ogromny ból i poczucie przegranej. A jednak tak nie jest. Kiedy
mówimy o życiu bł. Laury Vikuñy,
a zwłaszcza o jej odchodzeniu
z tego świata, dostrzegamy 13-letnią dziewczynkę, która swoje życie

świadomie ofiarowała za nawrócenie mamy. Przyjęła cierpienie
i śmierć, aby jej mama mogła żyć
w przyjaźni z Jezusem. Laura pokazuje nam, że przez modlitwę i ofiarę
można uratować rodzinę od zła moralnego, które tak często jest powodem kryzysów, rozwodów i cierpienia dzieci.

Jaki był początek tej historii?
Laura urodziła się 5 kwietnia 1891 r. w Santiago, stolicy Chile. Miała
kochających rodziców i młodszą siostrę Julię. Jej tata był wojskowym,
a mama krawcową. Ze względu na trudną sytuację polityczną w kraju rodzina musiała przeprowadzić się do niewielkiej miejscowości na pograniczu
12

Rys. Wojciech Siwik

NA TROPIE ŚWIADKÓW WIARY

z Argentyną. Jednak gdy Laura miała
dwa latka, umarł jej tatuś. Mamie
trudno było zdobyć środki na utrzymanie rodziny, dlatego udała się na
poszukiwanie pracy po drugiej stronie Kordylierów. Razem z córeczkami
dotarła do argentyńskiej miejscowości Quilquikué, która nie cieszyła się
dobrą sławą.

Przyjęła cierpienie i śmierć,
aby jej mama mogła żyć
w przyjaźni z Jezusem.

Co doprowadziło
do nieszczęścia rodziny?
Mama Laury, pani Mercedes, znalazła pracę w gospodarstwie Manuela
Mory. Wkrótce zamieszkała z nim bez
ślubu kościelnego, co było powodem
jej osobistego rozdarcia. Była świadoma swego grzechu, a także tego, że
zamyka sobie drogę do sakramentów
świętych. Mimo własnej słabości
zatroszczyła się o staranne wychowanie córek. Oddała je do szkoły
z internatem, którą prowadziły siostry salezjanki w Junin de los Andes.
Z czasem dorastająca Laura zaczęła
rozumieć duchową biedę swej mamy
i bardzo chciała jej pomóc.
Jak Laura uratowała mamę?
Dziewczynka dużo się modliła i codziennie spełniała dobre uczynki.
Wierzyła bowiem, że dzięki temu Bóg
nawróci serce jej mamy. Bardzo ko-

s. Anna Miśkowiec FMM

chała Jezusa i pragnęła głosić Go innym.
Napisała nawet do Niego: „Postanawiam
czynić wszystko, co umiem i co mogę,
aby ludzie Cię znali i kochali, i aby
wynagrodzić zniewagi, które spotykają
Cię codziennie od ludzi, a zwłaszcza od
członków mojej rodziny”. Kiedyś usłyszała słowa Ewangelii, że prawdziwa
miłość prowadzi do oddania życia za
ukochaną osobę. I wtedy uczyniła akt
ofiarowania swego życia za nawrócenie
mamy. Niedługo potem zaczęła tracić
siły. Wszystkie swoje cierpienia znosiła
bez cienia skargi. Nikt nie znał prawdziwej przyczyny jej choroby. Dopiero
na kilka godzin przed śmiercią sekret
swej duszy wyjawiła mamie: „Mamo, ja
umieram! Już dawno prosiłam Jezusa,
ofiarując Mu swoje życie za ciebie, abym
wywalczyła twój powrót do Niego”.
Laura umarła 22 stycznia 1904 r. Mama
przyrzekła umierającej córce, że się
nawróci. I słowa dotrzymała. Papież
Jan Paweł II beatyfikował Laurę Vikuñę
w dniu 3 września 1988 r. Jest patronka
rozbitych rodzin.
PS. Drodzy Mali Misjonarze, a jak dzisiaj
możemy wspomóc rodziny w kryzysie? Błogosławiona Laura uczy nas, że
trzeba się modlić za swoich rodziców
i rodzeństwo, by trwali w dobrym, oraz
ofiarować za nich trud codziennej pracy, wyrzeczeń i cierpień. Czytajcie też
Ewangelie, bo tam znajdziecie – tak jak
ona znalazła – najlepszą odpowiedź na
nurtujące Was pytania i problemy.
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Skąd się wziął
S

łonecznik jest rośliną cenioną na świecie. I to nie tylko ze względu na swój piękny wygląd, ale przede wszystkim dlatego, że jest ważnym źródłem pożywienia.
Z jego nasion robi się olej, bogaty w odżywcze składniki. Roślina wykorzystywana
jest także na paszę cenną dla bydła. Argentyna zajmuje trzecie miejsce na świecie
w produkcji słonecznika. Posłuchajcie argentyńskiej legendy o tym, skąd wzięła się
ta roślina.
Dawno, dawno temu nieopodal rzeki Parany żyły dwa plemiona. Wodzem jednego z nich był Pirayú, a drugiego Mandió. Ludzie żyli w przyjaźni i wzajemnie się
wspierali. Wymieniali się żywnością, ale także produktami, które sami wytwarzali.
Wódz Pirayú miał piękną córkę o imieniu Carandaí. Dziewczynę znano nie tylko
z jej urody, ale też z dobroci i wielkiej skromności. Carandai dużo czasu spędzała
wpatrując się w słońce. Jej plemię bowiem uważało słońce za swe bóstwo i nazywało je Cuarahjí. Kiedy przychodziły pochmurne dni, dziewczyna stawała się smutna
i zamyślona, ale kiedy pojawiało się słońce, odzyskiwała radość życia.
Pewnego dnia Mandió postanowił bardziej scalić obydwa plemiona. Ubrał się
odświętnie i udał do ojca Carandai.
– Pirayú, przyjacielu drogi, nasze plemiona są sobie bliskie, ale mogą być jeszcze
bliżej. Stwórzmy jedną rodziną. Daj mi rękę swojej córki – rzekł Mandió.
– Nigdy! Nigdy się na to nie zgodzę! – Pirayú poczuł się urażony propozycją przyjaciela. – Carandaí kocha słońce i jemu się poświęciła.
Mandió nie krył oburzenia, słysząc odmowę. Poprzysiągł zemstę, którą wkrótce
wprowadził w czyn. Nie bacząc na dawną przyjaźń, podpalił wioskę Pirayú.
Kiedy w wiosce rozgrywała się tragedia, Carandaí spokojnie płynęła czółnem
i z zachwytem wpatrywała się w zachód słońca. Dopiero po pewnym czasie ujrzała
ogień i natychmiast zawróciła. Kiedy dotarła na miejsce, próbowała opuścić łódkę,
ale jakaś nieznana moc uwięziła ją w środku. Na brzegu rzeki stał Mandió.
– Nie chciałaś mnie za męża dobrowolnie, to teraz cię do tego zmuszę, nawet twoje słońce nie ocali cię od tego – zaśmiał
się i wyciągnął ręce ku dziewczynie.
A wtedy ona wzniosła ręce
ku niebu i zawołała:
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Legenda argentyńska

słonecznik?
– Cuarahjí, ocal mnie, proszę!
Cuarahjí natychmiast posłało kilka burzowych promieni, które sprawiły, że dziewczyna
zniknęła. A w miejscu, gdzie stała, wyrosła
nieznana dotąd roślina z wysoką łodygą,
którą wieńczył ogromny, złotożółty kwiat
skierowany ku niebu i podążający
za drogą słońca.
Tak oto narodził
się słonecznik.

Rys. Wojciech Siwik
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ZWIERZĘTA I ROŚLINY ŚWIATA

Anna Sobiech

OMBU– ognioodporna „latarnia morska” Pampasów
Jest taki krzew w Argentynie,
który wyrasta na równinie
niczym parasol ochronny
– otwarty, wielki, przestronny.
To krzew o sokach trujących.
Pomyślisz: jest odrażający!
Nim tak ocenisz, pomyśl,
czy nie był to dobry pomysł,
by dla żarłocznej szarańczy
stać się, po prostu, niesmacznym?
Tak Ombu przetrwał, a teraz
każdy ptak w nim może śpiewać
i każdy człowiek zmęczony
poczuć się nim otulony.

W Ombu miękkość i siła
w jedno się połączyła.
Pod takim właśnie „drzewem”
zatrzymywał się mędrzec,
by popijając mate,
porozmyślać nad światem.
Uczysz mnie – mówił do krzewu
– wznosić oczy ku niebu
i w ziemię się wkorzeniać,
trwać, gdy trudne zdarzenia
– pożary, susze, zranienia –
i wszystkim użyczać cienia,
nie czyniąc różnic, podziałów.
Żyć i umierać bez żalu.

Ombú (phytolacca dioica), zwane również bellasombrą, to masywna, wiecznie zielona
roślina krzewiasta, która rośnie na równinie Ameryki Południowej zwanej Pampą.
Dla Argentyńczyków i Urugwajczyków jest symbolem tego regionu.
Ta roślina potrafi przetrwać na tym terenie, ponieważ nie potrzebuje
zbyt wiele wody. Magazynuje ją w liściach,
co czyni ją odporną na często
występujące na Pampie
pożary traw.

Ma niezwykle potężne
korzenie, a rozłożyste
i gęste konary dają
ochronę przed
piekącym słońcem.
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Rys. Wojciech Siwik

Czy wiesz, że...

D Z I E C I Ś W I ATA
Anna Sobiech

Fot. Depositphotos

Buenos Aires, stolica Argentyny, przyciąga turystów i biznesmenów z całego świata.
Nie brakuje tam ekskluzywnych hoteli i rezydencji. W tym samym mieście blisko pół
miliona rodzin mieszka w tzw. „dzielnicach nędzy”, zwanych favelami, bez kanalizacji
i bieżącej wody.
Z powodu pandemii wiele żyjących tam rodzin potraciło swoje niewielkie źródła
zarobkowania i nawet z tych prymitywnych lokali zostały eksmitowane, bo nie miały
czym zapłacić za czynsz.
Część z nich schroniła się na dawnym wysypisku śmieci, w miejscu zwanym Guernika. Nowi lokatorzy wycięli zarośla i ustawili szałasy z gałęzi i plastikowych plandek.
Ich śladami poszli następni i po kilku tygodniach było już tam tysiące osadników.
Niestety, ta ziemia ani żadna inna do nich nie należy i stamtąd również mogą zostać
wygnani.
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Módl się z nami
Znajdź nas na fb

Fot. Ks. J. Gancarek, Papua Nowa Gwinea
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Kiedy miałem 5 czy 6 lat, bardzo lubiłem sobie wyobrażać, że jestem aniołkiem. Pragnąłem chwalić Pana Boga i żyć tylko dla Niego, bo cóż lepszego może
być niż to, aby być aniołem i nieustannie przebywać z Bogiem?
Stąd tak ważne dla mnie było pierwsze spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii. W moim ojczystym kraju dzieci nie mają lekcji religii w szkole, dlatego w każdą sobotę przychodzą do parafii, do kaplicy albo innego miejsca,
gdzie spotkają się z katechetami, żeby móc przygotować się do sakramentów.
Poprosiłem więc rodziców, żeby również mnie zapisali na takie spotkania.
Moja I Komunia Święta odbyła się 8 grudnia, w dzień Niepokalanego Poczęcia NMP. U nas jest wtedy lato. Ten mój dzień był wyjątkowo piękny, pełen
słońca i ciepła. Szczególnie zapamiętałem chwilę, kiedy po przyjęciu Pana Jezusa wróciłem na swoje miejsce i modliłem się do Niego, by już na zawsze był
w moim sercu. Radość z tego spotkania z Jezusem w Eucharystii wyznaczyła
drogę mojego przyszłego życia.

Moja argentyńska parafia jest bardzo rozległa. Oprócz kościoła parafialnego ma jeszcze wiele kaplic. Często z siostrami chodziliśmy do tych wspólnot, żeby spotkać się z dziećmi i przygotowywać je do sakramentów. Z doro20

Fot. Archiwum Autora

słymi razem się modliliśmy. Czasem towarzyszył nam
ksiądz i odprawiał Mszę Świętą.
Im częściej chodziłem do tych odległych wspólnot,
tym bardziej czułem, że Pan Bóg mnie wzywa, żebym
poświęcił Mu swoje życie i niósł Go innym. By wszyscy
mogli doświadczyć tej radości, którą ja czułem, gdy Go
spotkałem. Moim misyjnym marzeniem był wyjazd do Afryki, by ewangelizować tam, gdzie tak bardzo brakuje kapłanów. I chociaż jeszcze tam nie
dotarłem, to jednak jestem misjonarzem w każdym miejscu, do którego Pan
mnie prowadzi.
Kiedy ostatni raz byłem w Argentynie, odwiedziłem jedną ze wspólnot na obrzeżach parafii. Spotykając się z dziećmi, zobaczyłem, że w wielu
domach są problemy. Niektóre z dzieci nie potrafiły wspólnie się bawić,
a agresja, którą w sobie nosiły, była widoczna w gestach i słowach. Początek naszych spotkań nie był łatwy, ale dzięki cierpliwości i miłości udało
się nam, rozpoczynając od zabawy i rozmowy, dojść do wspólnej modlitwy
i słuchania słowa Bożego. Argentyńskie dzieci jeśli nawet przeżywają dramatyczne sytuacje, to wciąż się uśmiechają. W głębi duszy pragną lepszego
życia i lepszego świata. I choć same mają mało, to jednak są hojne, potrafią
się dzielić i umieją cieszyć z małych rzeczy. Są też bardzo kreatywne. Wiele
razy widziałem, jak grają w piłkę, którą same zrobiły ze skrawków starych
ubrań. Bardzo lubią piłkę nożną, a każde wolne miejsce staje się boiskiem,
bo dla nich najważniejsze jest, by grać, nawet na gołej ziemi czy asfalcie.
Nie wszystkie z tych dzieci chodzą do szkoły, bo ich rodzin na to nie
stać. Bywa też, że są głodne. W kaplicy, w której się spotykaliśmy, codziennie dawaliśmy im podwieczorek, bo w domach często brakuje jedzenia.
Ewangelizacja polega także na tym, by pomagać, aby wszyscy mogli godnie
przeżywać życie, które Pan Bóg im dał. Proszę Was zatem serdecznie, pamiętajcie również o swoich rówieśnikach w Argentynie. Módlcie się za ich
rodziny i żeby każde dziecko miało swój dom, gdzie będzie mogło wzrastać
w miłości i wierze.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i z serca Wam błogosławię.
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PAPIESKIE

Paula nie wiedziała jeszcze, co chciałaby robić w dorosłym
życiu. Martwiła się tym, bo jej rówieśnicy od dawna mieli na
siebie jakiś plan. Mama pocieszała ją, że z nią było podobnie,
a o jej przyszłości zadecydowało dopiero pewne zdarzenie
tuż przed maturą. Wracając po lekcjach do domu, zagapiła
się i weszła na ulicę na czerwonym świetle. Ktoś w ostatniej chwili uchronił ją przed nadjeżdżającym autem. Odniosła tylko niewielkie obrażenia, ale jej wybawca złamał
sobie rękę. To właśnie wtedy postanowiła, że pójdzie na
medycynę i w ten sposób spłaci dług wdzięczności.
Paula więc z uwagą zaczęła obserwować
to, co działo się wokół niej, czekając
na jakiś znak. Wkrótce okazało się, że
rodzina jej przyjaciółki wpadła w finansowe
tarapaty. Bank nie chciał im odłożyć spłaty rat zaciągniętych
na zakup mieszkania. A ponieważ Paula zawsze lubiła cyferki i trudne wyzwania, odczytała to jako znak. Postanowiła,
że w przyszłości zajmie się finansami i będzie rozwiązywać
trudne sytuacje związane z pieniędzmi, by chronić ludzi
przed finansowymi kłopotami.
Paula podziękowała Panu Bogu za to światełko na jej
życie. Jak to dobrze mieć wiarę, która pozwala na zawierzenie
się w pełni najlepszemu
Ojcu w niebie.

W maju módlmy się, aby finansiści
współpracowali z rządami w celu
uregulowania sfery finansowej
i ochrony obywateli przed niebezpieczeństwami.
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Elżbieta Polkowska

NTENCJE

EWANGELIZACYJNE

Rys. Artur Nowicki

Wkrótce rodzice Grzesia mieli obchodzić 35-lecie małżeństwa, tzw. koralowe gody. Wielokrotnie wspominali ten piękny dzień i początki wspólnego życia. Pobrali się, gdy byli bardzo młodzi,
ale dzięki Bogu mieli wokół siebie wiele życzliwych
osób. Małgosia urodziła się, gdy mama jeszcze studiowała. Pomogli im wówczas dziadkowie.
Teraz cała trójka rodzeństwa, Małgosia, Paula i Grześ, cieszyła się z tej pięknej uroczystości. Grześ razem z babcią
Julianką przygotował dla rodziców niespodziankę. Babcia zamówiła Mszę św. w ich intencji i zaprosiła rodzinę i przyjaciół. Poprosiła ich, by zamiast kwiatów złożyli do puszki pieniądze, które
później trafią dla misyjnych seminariów. Grześ natomiast przypomniał sobie, że niedawno w ich parafii
występowali młodzi ludzie z Madagaskaru, którzy
studiują w Polsce. Po koncercie można było zakupić
ich płytę. Pieniądze ze sprzedaży trafiły do fundacji,
która wspiera muzyczne talenty w ich kraju. Zespołowi towarzyszył polski misjonarz, który opowiadał
o tej wspaniałej inicjatywie. Jak to dobrze, że kupił wtedy
tę płytę, bo teraz ma gotowy prezent.
W dniu jubileuszu rodziców chłopiec dziękował Panu Bogu za nich i prosił,
by kiedyś i on mógł stworzyć taką szczęśliwą rodzinę.

W czerwcu módlmy się za młodych,
którzy przygotowują się do małżeństwa,
wspierani przez chrześcijańskie wspólnoty, aby wzrastali w miłości, hojności,
wierności i cierpliwości.
23

ŚLADAMI SŁOWA BOŻEGO
Luca Bovio IMC

ŚWIĘTY
J Ó ZE F

Od 8 grudnia ubiegłego roku do 8 grudnia tego roku trwa
Rok św. Józefa. Ogłosił go papież Franciszek. Jest to specjalny czas
poświęcony Opiekunowi Pana Jezusa.
Jeżeli chcemy poznać jakiegoś człowieka, niekoniecznie musimy
osobiście go spotkać. Możemy go poznać dzięki innym osobom,
które o nim mówią lub go opisują. Kim jest, co robi, czy jest dobrym
czy złym człowiekiem… Na temat św. Józefa nie ma wielu informacji,
ale z tych, które są, można wiele wywnioskować. Wiemy na pewno,
że był mężem Najświętszej Maryi Panny i opiekunem Pana Jezusa.
Mówi o tym Pismo Święte, szczególnie Ewangelia św. Łukasza i św. Mateusza. Niestety, w Ewangeliach nie znajdziemy słów samego św. Józefa, co oczywiście nie znaczy, że nie miał nic do powiedzenia. Widzimy
go jako człowieka milczenia, ale jednocześnie człowieka czynu. Święty
Józef był dobrym, pobożnym człowiekiem. Bardzo kochał Pana Boga.
Kiedy się dowiedział się, że jego wybranka, Maryja, za sprawą Ducha
Świętego urodzi Dziecko, głęboko uwierzył Bogu i Ją poślubił.
W ten sposób nas uczy bezgranicznego zawierzenia Bogu
i posłuszeństwa Jego woli.
Święty Józef prowadził pracowite i ciche życie. Nie było w nim zbędnych słów! A co Wy o tym myślicie, czy lepszym człowiekiem jest ten,
który dużo mówi, ale niewiele robi i nie żyje konsekwentnie do swoich
słów, które głosi, czy ten, który niewiele mówi, ale konkretnie działa,
np. wspiera misjonarzy i codziennie się za nich modli?

Rys. Wojciech Siwik
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Postać św. Józefa, którą w tym szczególnym roku wspominamy,
jest bardzo ważna! Papież Franciszek tak o nim napisał: „Ukochany
ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej
odwagi, robotnik, zawsze w cieniu”. Kościół daje go nam jako wzór wielu
cnót: posłuszeństwa Bogu, wiary, pracowitości, męstwa, sprawiedliwości, czystości, skromności, ubóstwa, milczenia, opanowania itp. Uznał
go za patrona małżeństw, rodzin oraz ludzi pracy, a także patrona dobrej
śmierci. Módlmy się zatem za jego wstawiennictwem za wszystkie małżeństwa, rodziny, a szczególnie za ludzi, którzy nigdy nie poznali swego
ojca. Niech w świętym Józefie znajdą swego opiekuna i orędownika.
O, święty Józefie, którego opieka
przed tronem Boga jest tak
wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie
moje sprawy i pragnienia.
O, święty Józefie, pomóż mi
przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego
Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym
– poddany Twojej niebiańskiej
mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej
kochającemu ze wszystkich
ojców. O, święty Józefie, nigdy
nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę
się zbliżyć do Ciebie, kiedy On
spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu,
ucałuj Jego drogocenną głowę
i poproś Go, by odwzajemnił ten
pocałunek, kiedy będę wydawał
moje ostatnie tchnienie. Święty
Józefie, patronie odchodzących
dusz, módl się za mnie. Amen.
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WYWIAD

Siostra Roberta Tremarelli jest sekretarzem generalnym Papieskiego
Dzieła Misyjnego Dzieci. Bardzo chcieliśmy ją bliżej poznać,
a siostra z radością udzieliła nam wywiadu.
Skąd Siostra pochodzi? Czy ma Siostra rodzeństwo?
Urodziłam się w Rzymie, ale moi rodzice mieszkają w Cori, gdzie dorastałam.
To urocze miasteczko oddalone jest od Rzymu o około 60 km. Od siódmego roku
życia należałam do skautów. Mam tylko brata, który razem z żoną i czwórką dzieci
mieszka w Belgii.
A kiedy Siostra poznała Papieskie Dzieła Misyjne?
Odkąd pamiętam w mojej parafii zawsze obchodzono Światowy Dzień Misyjny,
czyli Niedzielę Misyjną, a tym samym mówiło się o Papieskich Dziełach Misyjnych. Nie pamiętam jednak, żeby wspominano o Papieskim Dziele Misyjnym
Dzieci. Dopiero kiedy zostałam siostrą zakonną, poznałam to Dzieło. Zaczęłam
wtedy pracować w animacji i współpracy misyjnej, ponieważ moje zgromadzenie,
Służebnice Misjonarki Najświętszego Sakramentu, ma taki charyzmat. Jesteśmy
zaangażowane w animację misyjną, a także wpieranie i propagowanie Papieskich
Dzieł Misyjnych poprzez różne projekty i działania.
Co to znaczy, że Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest „papieskie”?
To znaczy, że dzieci zaangażowane w to Dzieło i jego inicjatywy działają na rzecz
Kościoła powszechnego, są misjonarzami na wzór Pana Jezusa i ewangelizują
w imieniu papieża.
Czy może nam Siostra opowiedzieć o jakiejś najradośniejszej sytuacji, której
doświadczyła w czasie swojej posługi w PDMD?
Podczas tych trzech lat, odkąd jestem sekretarzem generalnym, doświadczyłam
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Fot. Archiwum s. Roberty Tremarelli

bardzo wielu radosnych chwil. Jedną z nich było spotkanie z papieżem przy okazji zebrania Rady Wyższej
PDM. Również podróże z różnych okazji, jak np. rocznicy PDMD na Sri Lance, podróż do Afryki, która była
moim marzeniem od chwili, gdy skończyłam 8 lat,
na spotkanie kontynentalne w Rwandzie, podróże do Konga
i Boliwii, na Kubę i Kostarykę. Dla mnie były to niezwykle ważne spotkania
z konkretną rzeczywistością. Od zawsze marzyłam, żeby być misjonarką, a moja
dzisiejsza posługa daje mi możliwość bezpośredniego kontaktu z ludźmi w krajach misyjnych, szczególnie z dziećmi, i z misjonarzami. Mam także możliwość
spojrzenia na całą rzeczywistość misyjną.
A jaka była najsmutniejsza lub najbardziej poruszająca sytuacja?
Nie tyle smutne, co bardzo poruszające było dla mnie spotkanie z przedszkolakami w Kinszasie w Kongo. Wzruszyło mnie, kiedy po rozmowie o tym co robię,
jedna z dziewczynek chciała mi podarować paczkę ciasteczek, żebym mogła
podzielić się nimi z innymi dziećmi. Podobna sytuacja miała miejsce na Kostaryce, kiedy dziewczynka przyniosła mi papierową torebkę w kwiatki z kilkoma
monetami, żebym wykorzystała je na pomoc dla potrzebujących dzieci w różnych
zakątkach świata.
Jakie jest Siostry największe marzenie jako sekretarza generalnego PDMD?
Żeby dzieci coraz bardziej poznawały Jezusa i Jego Ewangelię, a dzięki temu odkrywały radość z bycia misjonarzami. Moim wielkim pragnieniem jest, aby dorośli
szanowali godność każdego dziecka. By do naszego biura przychodziło coraz
mniej próśb o wsparcie materialne, bo to będzie znakiem, że młode Kościoły
wzrastają i stają się samowystarczalne…
Co chciałaby Siostra powiedzieć dzieciom w Polsce?
Dziękuję za Wasze zaangażowanie w PDMD. Bądźcie nadal tacy, jacy jesteście!
Bądźcie zawsze świadkami Pana Jezusa i nigdy się Go nie wstydźcie. Dziękuję
Wam za wszystkie działania, które podejmujecie z taką kreatywnością, szczególnie teraz, w czasie pandemii. Życzę Wam dobrego i radosnego przygotowania
do synodu, który będziecie przeżywać w przyszłym roku. To przepiękna okazja,
byście poczuli się żywą częścią Kościoła, rodziny Bożej.
Dziękuję Wam!
Rozmawiała s. Monika Juszka RMI
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CIEKAWOSTKI

Herbao tsamakuw s

p ólnoty

Yerba mate [czyt. jerba mate] to niezwykle popularny napój w krajach Ameryki
Południowej (m.in. w Argentynie, Paragwaju, Urugwaju i Brazylii). Jej stolicą
śmiało można nazwać Argentynę, gdzie pije się ją od najmłodszych lat.
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ro tykwa (p

pk

mate

pochodzi
z łaciny
i języka keczua.
Herba oznacza
ziele, a mati
tykwę, w której
przygotowuje się
napar.

um

yerba m ate

bom
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Nazwa

yerb
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Picie mate
to prawdziwe święto
Picie mate samemu nie sprawia takiej
przyjemności jak w towarzystwie.
Dlatego towarzyszy ona każdemu spotkaniu
rodzinnemu, sąsiedzkiemu czy w gronie
przyjaciół. Podejmuje się nią gości.

pój o smaku
a
n
u
t
s
o
r
p
o
p
To
WSPÓLNOTY!
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Zdjęcia: Depositphotos

ate

Europa „poznała”
mate dzięki
jezuickim
misjonarzom,
którzy widząc
jej zdrowotne
właściwości,
pomagali Indianom
zakładać plantacje
i zaczęli
sprowadzać
do Europy.

Podaj dalej!
Na mate trzeba mieć czas!
Napar przygotowuje się z suszonych i zmielonych liści oraz drobnych
łodyg wiecznie zielonego ostrokrzewu paragwajskiego. Początkowo
Indianie żuli jego liście, które dodawały im energii, „rozjaśniały” umysł
i dawały uczucie sytości. Z czasem zaczęli przygotowywać napar,
który się sączy, a nie wypija, by jak najdłużej móc go smakować.
Po opróżnieniu naczynia oddaje się je osobie serwującej,
która nalewa następną porcję i podaje kolejnej osobie.

Herbata „na zdrówko”
Napar z suszu ostrokrzewu paragwajskiego jest niezwykle bogaty
w witaminy i związki mineralne pożyteczne dla naszego organizmu
takie jak magnez,
wapń, żelazo, sód,
potas, mangan,
krzem, fosfor, siarka
i cynk. Herbatka działa
więc prozdrowotnie,
poprawia nastrój,
ale również „leczy”
ducha, gdyż pita jest
w klimacie braterstwa,
zainteresowania
i życzliwości.

„RAZEM” – to się Panu Bogu podoba!

Herbata
dla siostry
i brata!

W tym roku formacyjnym papież Franciszek podarował nam encyklikę
o braterstwie i przyjaźni społecznej Fratelli tutti. To „podręcznik”
budowania dobrych i pięknych relacji. Papież, który wyrósł w klimacie
braterstwa i solidarności, i od 63 lat jest zakonnikiem,
docenia te momenty życia, w których działamy RAZEM,
modlimy się RAZEM i potrafimy SPOTKAĆ SIĘ…
choćby na herbatę.
Oprac. s. Katarzyna Murawska FMM
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Eucharystia

Gabriel Gwóźdź
SP nr 5 w Dębicy

Krzysztof Janus, SP
nr 141 w Warszawie

Kasia Piotrowska
SP nr 5 w Dębicy

Galeria misyjna
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daje życie

Lila Grusiewicz, SP Sióstr
Urszulanek UR w Lublinie

Pitr Rodzeń, SP
nr 11 w Przemyślu

Emilia Kiełczykowska
SP w Kruszynie

Hanna Przech, SP Sióstr
Urszulanek UR w Lublinie

prace plastyczne dzieci 2020
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Dla mamy

TWÓRCZOŚĆ DLA MISJI

Mama

Antoś

a

Oliwi

Sałatka

owocowa

Przygotuj
miskę, nożyki,
drewniane podkładki.
SKŁADNIKI:
3 banany, 3 jabłka,
3 kiwi, 250 g borówki
amerykańskiej,
1 puszka brzoskwini,
1 mała puszka
ananasa, połówka
arbuza,1 płaska łyżka
cukru pudru,
400 ml jogurtu
naturalnego.
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Ela

Franio

Tata

i taty

Moi Drodzy, z okazji
Dnia Matki i Dnia Oj
ca chcieliśmy przygo
wać niespodziankę
todla mamy i taty. Jest
na
s czwórka rodzeństw
Najmłodszy Franek
a.
ma 2 latka. Ela - 6
lat, Antek - 9 lat,
a ja 12 lat. Chcieliśm
y mile zaskoczyć na
szych rodziców.
Postanowiliśmy zrob
ić sałatkę owocową,
bo każdy z nas lubi
owoce. Do takiego da
nia możemy dodać
ta
kie owoce, jakie lubi
my. Potrafimy już po
sługiwać się nożyka
mi, jedynie najmłods
nasz brat musiał ko
zy
rzystać z naszej pom
ocy. Niespodzianka
się udała. Rodzice by
na
m
li szczęśliwi, kiedy za
prosiliśmy ich do stoł
z tak pysznym i zdro
u
wym przysmakiem,
przygotowanym prze
samodzielnie. Okazuj
z
nas
e się, że takie proste
rzeczy mogą naszym
rodzicom sprawić w
ielką przyjemność.
Oliwia

Wykonanie:
1. Banany, jabłka i kiwi obierz ze skórki i pokrój na
średniej wielkości kostkę (możesz je delikatnie
skropić sokiem z cytryny).
2. Odlej sok z brzoskwini i ananasa,
a owoce pokrój w kostkę.
Wszystkie pokrojone owoce
wymieszaj w dużej misce.
Posyp odrobiną cukru pudru
i dodaj jogurt naturalny.
4. Wszystko jeszcze raz dokładnie
wymieszaj, po czym dodaj borówkę
amerykańską i odstaw na pół
godziny do lodówki, aby smaki
owoców połączyły się z jogurtem.
5. Przełóż deser do pucharków,
dekorując górę kuleczkami
wyciętymi z arbuza.
Fot. Arch. Justyna i Adrian Gregulec

Przygotuj
drewniane serce
lub inny drewniany
przedmiot do
ozdobienia
Wykonanie:
papierowe serwetki
e
całe drewniane serc
z wybranym
1. Za pomocą pędzla
w do
sta
zo
Po
ą.
ą akrylow
motywem
pokryj brązową farb
wyschnięcia.
specjalny klej (nr 1)
do decupagu , klej
2. Na brązową
powierzchnię
(nr 2) do spękań
równomiernie na
nieś warstwę
pędzelki, nożyczki,
kleju (nr 2) do sp
ęk
ań.
białą i brązową farbę
Poczekaj aż wys
ch
nie.
akrylową, lakier,
może być w sprayu
3. Pomaluj całą
dodatki dekoracyjne:
powierzchnię
konturówki,
białą farbą
brokat itp...
Podczas schnięcia
akrylową.

Serce

farba będzie
pękać, dając
efekt starości
powierzchni.

ge
upa
Dec onaniu
yk
w w liwii
O
i Eli

4. Z serwetki wytnij lub wydrzy
j
wybrany motyw. Oddziel warstw
y
serwetki od siebie i wykorzystaj
tylko tę zewnętrzną z nadrukiem
.
ni. Delikatnie,
na popękanej powierzch
5. Połóż wybrany motyw
wraz z całą
kryj klejem (nr 1) motyw
za pomocą pędzelka, po
c od środka
do decupagu, zaczynają
otu
mi
ed
prz
nią
ch
erz
wi
po
brzegi przedmiotu.
motywu, po jego brzegi i
Pozostaw do wyschnięcia.

6. Utrwal spryskując
lakierem w sprayu.

7. Przyozdób konturówkami
i zawiąż wstążeczkę.
Dziękujemy s. Nikoli Bednarek za polecenie
nam tak fantastycznej rodziny, która pomogła
w przygotowaniu naszego warsztatu
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UZUPEŁNIANKA

Wpisz pierwsze litery zwierzątek w puste pola i odczytaj hasło.
3
1
1

9

5

6
7

4
6

Poziomo
1. Daje światło w dzień
2. Stopień w szkole
3. Duszone i podsmażane mięsko
z warzywami w środku
4. Dom na działce
5. Prawy dopływ Wisły
6. Drugi dźwięk w gamie C-dur
7. Pierwsze mleko ssaka
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Pionowo
1. Rozstrzyga o winie
2. Jednostka powierzchni
1

4

1
5

6

3. Kłują u róży
4. Odmierza go zegar
5. Odpowiednik burmistrza we Francji
6. Słynna papuga
8. Pierwiastek chemiczny o symboli Sn
9. Zeszyt dawniej
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10
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Litery z pól, wpisane do dolnego
diagramu, utworzą hasło.

W rozrywce wykorzystano grafiki z Depositphotos i Pixabay

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!
Rys. P. V. Fano

QUIZ o ARGENTYNIE

Fot. o. Juan Carlos IMC

1. Na jakim kontynencie leży Argentyna? 5. Jak nazywa się najwyższa 8. Jak nazywane jest
W. Ameryki Północnej
góra Argentyny?
Buenos Aires?
M. Ameryki Południowej
A. Aconcagua
Ż. Paryżem Ameryki
2. Które miasto jest stolicą Argentyny?
L. Monte Pissis
Południowej
A. Buenos Aires
6. Nazwa „Argentyna”
G. Rzymem Ameryki
E. Santa Fe
oznacza „krainę…
Południowej
3. Z iloma krajami Argentyna
B. Srebra
9. Jaki zanany taniec powstał
dzieli granicę lądową?
F. Złota
w Argentynie pod koniec
T. Pięcioma
7. Który papież urodził się
XIX wieku?
R. Trzema
w Argentynie?
A. Tango
4. Który język jest językiem
M. Benedykt XVI
O. Samba
urzędowym Argentyny?
O. Franciszek
U. Portugalski
K. Hiszpański

Rozwiązania z nr 1/2021
KRZYŻÓWKA:
Przed nami synod dzieci
ROZSYPYWANKA:
Misyjny Dzień Dzieci
REBUS: W drogę na synod
QUIZ: Kocham misje
Pamiątki misyjne wylosowali:
Ola Banasiak z Grudziądza, Marzanka
i Sławek Połascy z Zabrza, Marcelek
i Jędruś Woźniak z Bytynia.
Gratulujemy!

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

Prawidłowe litery wpisane do dolnych kratek utworzą hasło.
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