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Wakacje uważamy za oficjalnie rozpoczęte! Naresz-
cie po miesiącach zdalnej nauki przed ekranem komputera 

możecie wyjść na dwór i popatrzeć na świat „naturalny”, 
a nie tylko „wirtualny”. Podnieście głowę i spójrzcie, jak niebo zmienia kolory 

w różnych porach dnia lub w zależności od pogody. Z całego serca zachęcam Was, 
żebyście jak najdalej omijali komputery, smartfony i telewizory. Pan Jezus powiedział 
swoim apostołom: „Idźcie i odpocznijcie nieco”, a ja dodam: „od wszelkich ekranów!”.

W tym numerze naszej gazetki zobaczycie, jak wiele – mimo pandemii i różnych 
ograniczeń – udało się Wam zrobić w dziele dzieci podczas roku szkolnego. 

Oj, dużo się działo, dlatego teraz czas na odpoczynek. Najlepiej w zabawie i mo-
dlitwie! W tym numerze będziecie mogli poznać z bliska różne roślinki i zrobić z nich 
piękny bukiecik do poświęcenia w uroczystość Wniebowzięcia NMP, czyli 15 sierpnia.

Dowiecie się również o trzecim Dziele, które w przyszłym roku będzie obchodzić 
stulecie bycia „papieskim”. To Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła, które niesie  
pomoc klerykom w krajach misyjnych. O założycielce tego dzieła Joannie Bigard  

przeczytacie w rubryce „Świadkowie wiary”. 
Jednym z misyjnych seminariów, które na stałe wspierają Papieskie Dzieła 

Misyjne w Polsce, jest Wyższe Seminarium Duchowne św. Augustyna w peruwiań-
skim wikariacie apostolskim Iquitos. Właśnie do Peru wyruszymy w naszej „gazet-
kowej” podróży. Kiedy już bliżej poznacie ten kraj i formujących się tam kleryków, 

skorzystajcie z tego, że zwykle w wakacje jest troszkę więcej czasu wolnego 
i pomódlcie się, żeby nigdzie na świecie nie brakowało księży i osób konsekro-

wanych, szczególnie na terenach misyjnych. Państwo Izabela i Tomasz opowiedzą 
Wam, jak oni pomogli w formacji misyjnych kapłanów dzięki włączeniu się w akcję 

PDPA, zwaną „Misyjnym bukietem”. A może i Wam w czasie wakacji wpadnie 
do głowy jakiś ciekawy pomysł, jak pomóc klerykom w Peru? 

W ramach przygotowań do Misyjnego Synodu Dzieci najwyższy czas, 
by bardziej poznać swoje diecezje i biskupów, którzy nimi 
kierują, a także księdza dyrektora PDM własnej diecezji.  

Koniecznie wyślijcie do swoich dyrektorów PDM  
pozdrowienia z wakacji! Na pewno się ucieszą. 

Pozdrawiam Was serdecznie, misyjnie i wakacyjnie. 

Do „przeczytania” we wrześniu!

s. Monika Juszka RMI
sekretarz krajowy PDMD

Kochane Dzieci!

Seminarium

Misyjna akcja  
Święty Krzysztof

2 3Zdjęcie na okładce: ks. T. Atłas
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Misyjny Synod Dzieci 
coraz bliżej! Znamy już modlitwę 

i logo, i powoli uczymy się hymnu.  
Synod to wydarzenie niezwykle ważne dla całej 

wspólnoty Kościoła, a nie ma Kościoła powszechnego (to znaczy 
Chrystusowego) na całym świecie bez wspólnot Kościoła lokalnego,  

czyli naszych diecezji i parafii. To działa też w drugą stronę!  
Żadna parafia ani diecezja nie będzie Kościołem, jeśli nie będzie 

w łączności z papieżem i Kościołem powszechnym.

Kiedy już zupełnie nie będziecie mogli wytrzymać bez komputera, 
to wykorzystajcie go przynajmniej do dobrego celu. Poszukajcie 
w Internecie informacji o swojej diecezji, biskupach oraz księdzu, 
który jest dyrektorem PDM w Waszej diecezji. Zapiszcie sobie do nich  
adresy, może to będzie adres kurii… A później:

MOJA DIECEZJA NAZYWA SIĘ…

BISKUPI POMOCNICZY TO…

ADRES STRONY INTERNETOWEJ MOJEJ DIECEZJI ….

PROFIL FB MOJEJ DIECEZJI …

ADRES POCZTOWY DO BISKUPA/BISKUPÓW …

ADRES POCZTOWY DO KSIĘDZA DYREKTORA DIECEZJALNEGO PDM …

TAKIE POZDROWIENIA Z WAKACJI NAPISZĘ 
(tekst, który napiszesz na pocztówce do biskupa i ks. dyrektora diecezjalnego PDM)…

BISKUP ORDYNARIUSZ MOJEJ DIECEZJI NAZYWA SIĘ…

DYREKTOREM DIECEZJALNYM PDM W MOJEJ DIECEZJI JEST...

1. Wypełnijcie rubrykę poniżej.
2. Pomódlcie się za tych księży.
3. Wyślijcie do nich pocztówkę 
    z pozdrowieniami z wakacji. 

Oczywiście, nie 
zapomnijcie napisać, 
że jesteście z PDMD!

Ale taką prawdziwą, 
papierową, 

a nie wirtualną!

A jak to wygląda od strony Papieskich 
Dzieł Misyjnych?
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Moja diecezja

A CZY TY WIESZ,

kto jest dyrektorem diecezjalnym

PDM w TWOJEJ DIECEZJI? Wypełnij rubryki

na stronie obok!

Papież Franciszek

Kongregacja Rozkrzewiania Wiary i jej 

podsekretarz abp Giovanni Pietro Dal 

Toso, prezydent PDM na całym świecie. 

Wraz z nim pracują sekretarze generalni 

poszczególnych Dzieł. Sekretarzem 

generalnym PDMD jest s. Roberta Tremarelli.

Dyrektorzy krajowi PDM – w Polsce jest to 
ks. Maciej Będziński – i sekretarze Dzieł – w naszym 

kraju s. Monika Juszka RMI i o. Luca Bovio IMC.

Dyrektorzy diecezjalni PDM
wraz ze swoimi współpracownikami w diecezjach.

s. Monika Juszka RMI
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Językiem urzędowym mojego kraju,  
oprócz hiszpańskiego, jest keczua i ajmara.

W przyszłości chciałabym zostać pielęgniarką,  
dlatego bardzo przykładam się do nauki.

A tak część mia-
sta dla ubogich 

(slumsy).

Tak wygląda 
nowoczesna 

i ekskluzywna 
część Limy nad 

brzegiem oceanu.

PERU

Iquitos to jedyne na świecie tak duże miasto, do którego nie prowadzi żadna droga lądowa. 
Nie można do nas dojechać ani samochodem, ani pociągiem, a jedynie łódką, statkiem 

bądź samolotem.

Razem z dziadkiem, rodzicami i starszym bratem mieszkam w Iquitos nad Amazonką,  
największą rzeką na naszym kontynencie. To około półmilionowe miasto znajduje się 
w dżungli. Mówi się, że jest „bramą” do Amazonii. Miasto istnieje od połowy XVII w.,  

wtedy bowiem powstała tu niewielka osada założona przez jezuickich misjonarzy.

Moja ojczyzna ma bardzo bogatą 
historię, urozmaicone krajo-
brazy i prawie 1300000 km2 
powierzchni. Jesteśmy trzecim 

co do wielkości państwem 
w Ameryce Południowej, 

zaraz po Brazylii  
i Argentynie,  
a na świecie  

zajmujemy 19 miejsce.

Wzdłuż południowej części  
wybrzeża rozciągają się Andy,  

najdłuższy łańcuch górski na Ziemi. 
Znajdują się one na terenie sześciu 

krajów. U nas najwyższym szczytem 
jest Huascarán (6 768 m n.p.m.). Innym  

ze szczytów jest Tęczowa Góra o wysoko-
ści 5200 m n.p.m., najpiękniejsza góra 
świata, która leży w regionie miasta 

Cuzco. Nazwano ją tak, ponieważ jest 
w kolorach tęczy. Mamy też najgłębsze 
jezioro wysokogórskie Titicaca. Na tere-

nie mojego kraju są także pustynie  
oraz słone jeziora i bagna.

Najwięcej ludzi mieszka w Limie, naszej stolicy, 
usytuowanej nad Oceanem Spokojnym. 

Przed pięciuset laty mój kraj był ośrodkiem największej 
cywilizacji Indian Ameryki Południowej, z ogromnymi 

zasobami srebra i złota. Ślady państwa Inków wciąż 
można spotkać w Machu Picchu oraz Cuzco. To tam 

najczęściej przyjeżdżają turyści z całego świata, 
aby zobaczyć pozostałości po tamtej 

cywilizacji.

My już jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo wilgotnego powietrza, ale dużo przyjeżdżają-
cych tu osób narzeka na ciężki klimat. Nam też jest trudno, szczególnie w porze deszczo-

wej, gdy woda Amazonki podnosi się i podtapia wiele domów.

Ja i mój brat chodzimy do szkoły. 
Edukacja jest u nas obowiązkowa dla 
dzieci od 5 do 16 roku życia. Dzieli się 
na podstawową  i średnią – tę ostatnią 

rozpoczyna się w wieku 12 lat.

Jeśli ktoś jest zamożny, wybiera 
szkołę prywatną, ponieważ pań-

stwowe często mają niski poziom. 
Moja rodzina żyje skromnie, dla-

tego z bratem chodzimy do szkoły 
państwowej.

Hola (cześć)! Jestem  

Benita i mam 11 lat.  

Mieszkam w Peru.

Od zachodu kraj oblewają wody Oceanu Spokojnego. 

Na tak dużej powierzchni jest nas tylko  
ok. 33 mln mieszkańców. 

Fot. ks. T. Atłas

Fot. D
epositp

hotos

6 7

Bra
zyl

ia

Boliwia

Chile

Kolumbia
Ekwador

Lima

Iquitos

Machu 
Picchu Cuzco

Jezioro
Titicaca



Tekst: Elżbieta Polkowska

Bataty

Fot. Depositphotos Fot. Depositphotos

Fot. a

rch
iw

um
 d

ie
ce

zj
al

ne
 L

at
ac

un
ga

Słodkie ziemniaki

Do zobaczenia!

Prawie połowa moich rodaków 
to Indianie. My także nimi 

jesteśmy. Jesteśmy też 
katolikami. Dziadek często 

wspomina swój chrzest. 
Miał wtedy 20 lat i znał już 
babcię. Bardzo chcieli mieć 
katolicki ślub, bo wyglądał 

pięknie. I tak rozpoczęła się 
ich „przygoda” z Kościołem.

Bardzo popularny jest u nas ziemniak. Jemy go na wiele sposobów. 

Mamy nawet Międzynarodo-
we Centrum Ziemniaka, gdzie 

przechowują około 13 tys. próbek 
ziemniaków i kilka tysięcy  

ich słodkich odmian. 
W naszym jadłospisie jest także dużo 
świeżych owoców i owoców morza.

My, Peruwiańczycy, jesteśmy życzliwi i gościnni. 
Chętnie przyjmujemy turystów. A wierzcie mi, na-
prawdę warto odwiedzić mój kraj, bo mamy wiele

   pięknych miejsc,  

Trzy lata temu odwiedził nas papież Franciszek. Niektórzy mieszkańcy naszego miasta byli na spotkaniu w Limie. Nas nie było stać na podróż i oglądaliśmy to wydarzenie w telewizji. Dziadek opowiadał nam o św. Janie Pawle II, który 36 lat temu 
też był w naszej stolicy i wtedy pojechał tam z babcią.

Są tam największe na świecie 
gryzonie kapibary, tapiry, wydry 

olbrzymie, pekari i leniwce.

W Amazonii rosną mahoniowce, kauczukowce, drzewa ka-
pokowe, ogromne paprocie i wiele innych roślin typowych 

dla wiecznie zielonych lasów tro-
pikalnych. Jest też wiele bambu-

sów, palm i storczyków, a także 
tzw. talerze wodne.

Kościół w amazońskiej dżungli (Iquitos, Peru). 

Mój tata i dziadek pracują przy wyrębie lasu. 
Jest to bardzo ciężka praca. 

Niestety, nasza amazońska puszcza 
jest ogromnie eksploatowana, a przecież 

żyje w niej tak wiele gatunków roślin 
i zwierząt. Można w niej spotkać dzikie koty 
– jaguary, których łupem padają zwierzęta 

żyjące w wodzie, np. kajmany 
czy żółwie morskie.

W puszczy mieszkają 
też anakondy,  jed-
ne z największych 

węży na Ziemi. 
W naszych wo-

dach żyją delfiny 
rzeczne, „węgo-

rze elektryczne”, 
olbrzymie arapaimy 

i piranie.

można też u nas smacznie zjeść.

Fot. ks. K. Skórski

Fot. ks. M. Mroczek
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Życie

Oprac. s. Monika Juszka RMI

PAPIESKIE 
DZIEŁO

św. Piotra

Apostoła

CO WAŻNE...

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła budzi we wspólnotach chrześcijańskich 
świadomość potrzeby istnienia i formacji miejscowego kleru na terenach misyjnych. 
Poprzez modlitwę o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz zbiórkę funduszy 
wspiera ich formację.

W Polsce PDPA prowadzi następujące projekty:

AdoMis – Adoptuj Misyjnego Seminarzystę – to możliwość 
modlitewnego i finansowego wsparcia kleryków w krajach misyjnych.

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce na stałe wspierają dwa seminaria na misjach  
– Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne św. Jana Marii Vianneya w diecezji 

Moramanga na Madagaskarze oraz Wyższe Seminarium Duchowne św. Augustyna 
w Wikariacie Apostolskim Iquitos w Peru.

Misyjny bukiet to propozycja skierowana do księży diakonów, sióstr 
zakonnych i zakonników składających śluby oraz do nowożeńców 

i jubilatów. Zachęcają oni swoich gości, aby kwotę przeznaczoną na zakup 
kwiatów przekazali na wsparcie misyjnych seminarzystów.

Bierzmowani dla misji – w dniu bierzmowania młodzież przyjmująca ten 
sakrament modli się za kleryków i nowicjuszy na terenach misyjnych, 

a  poprzez zakup krzyżyka „Idźcie i głoście”, który jest pamiątką tego 
wydarzenia, wspiera finansowo seminaria na Madagaskarze i w Peru.

Powołanie utkane na miarę – Siostry Uczennice Boskiego Mistrza, których 
charyzmatem jest zarówno modlitwa za kapłanów, jak i szycie strojów 
liturgicznych, wspomagają kleryków misyjnych, przekazując 1% zysku  

ze sprzedaży koszul kapłańskich i komży.

W Polsce sekretarzem krajowym PDPA  
przez 6 lat był ks. dr Maciej Będziński,  

kapłan diecezji radomskiej.  
Teolog, rekolekcjonista,  
animator misyjny, od pierwszych 
lat seminarium związany z misjami 
i Papieską Unią Misyjną. Obecnie jest 
dyrektorem krajowym PDM w Polsce. 

A nowego księdza sekretarza poznamy 
już niedługo!

Sekretarzem  
generalnym PDPA  

od roku 2018  
jest o. Guy Bognon.  

Pochodzi z Beninu, studiował  
we Francji, w Kanadzie,  

w Rzymie i w Jerozolimie.  
Z wykształcenia jest biblistą. 

Przez sześć lat zajmował się  
formacją kleryków w Afryce 

jako wychowawca i nauczyciel.

Fot. arch. PD
M

Fot. arch. POSPA

W XIX wieku we Francji mieszkały dwie panie Bigard: Stefania 
– mama i Joanna – jej córka. Obydwie z całego serca wspierały 

misje i nawet sprzedały część swojego majątku, by przekazać  
50 tys. franków na budowę kościoła w japońskim Kioto. Dzięki ich 

ofierze powstał tam piękny kościół poświęcony św. Franciszkowi Ksaweremu.  

W tamtych czasach w wielu pozaeuropejskich krajach było dużo powołań 
kapłańskich, ale misjonarzy nie było stać na wyżywienie i wykształcenie kleryków. 
Pewnego razu bp A. Cousin z Nagasaki w Japonii rozesłał do różnych parafii 
we Francji list, w którym napisał, że ma 50 kandydatów do seminarium, a może 
przyjąć tylko 12. Jego słowami bardzo przejęły się panie Bigard. Ograniczyły własne 
wydatki, odprawiły służbę, a zaoszczędzone pieniądze przekazywały na kształcenie 
seminarzystów. Wśród swoich przyjaciół i znajomych zorganizowały zbiórkę 
funduszy na utrzymanie choć jednego japońskiego seminarzysty. Z czasem zaczęły 
kwestować, objeżdżając całą Francję. Ich inicjatywa spotykała się ze zrozumieniem 
i liczba seminarzystów objętych ich pomocą szybko się powiększała. Wkrótce  
ich dzieło zaczęło zataczać coraz szersze kręgi. 

Pod koniec XIX wieku panie Bigard ufundowały 
seminarium w Kandy na Sri Lance (ówczesnym 
Cejlonie). Papież Leon XIII pochwalił tę inicjatywę, 
a ponieważ seminarium to miało za patrona 
św. Piotra Apostoła, stąd wzięła się nazwa Dzieło 
św. Piotra Apostoła.

Po śmierci mamy Joanna na rzecz Dzieła św. 
Piotra Apostoła oddała cały swój majątek, a Dzieło 
przekazała pod opiekę sióstr Franciszkanek 
Misjonarek Maryi. Joanna Bigard zmarła w 1934 r.

Trzecim dziełem, które w roku 1922 uzyskało przydomek PAPIESKIE, 
jest Dzieło św. Piotra Apostoła. Powstało we Francji w 1889 r.  

I właśnie dzisiaj je poznamy!

Joanna Bigard
(1859-1934)

„Papieskie Dzieło Piotra Apostoła dba o to, by nigdzie nie brakło ludzi niosących Boga z ochotą”.

Więcej informacji o Joannie Bigard i PDPA w najnowszym
numerze Misji Dzisiaj, czasopiśmie dla młodzieży i dorosłych!

Idźcie
i głoście
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Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szu-
kał ludzi gotowych pójść za Nim,  

by łowić serca słów Bożych prawdą… 
Ta piękna piosenka religijna kieru-
je naszą myśl ku tym, których Pan 
Jezus powołuje, by poszli za Nim 
i opowiadali ludziom o wielkiej 

miłości Boga. Jest to historia może 

niejednego powołania kapłańskiego. 
A jak to jest z tym powołaniem i jakie 
trudności pojawiają się na drodze do 
święceń kapłańskich? Dziś poznacie 
historię powstania Papieskiego Dzie-
ła św. Piotra Apostoła, które pragnie 
wspierać formację seminarzystów  

w krajach misyjnych.

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś

To Pan Bóg powołuje człowieka do swojej specjalnej służby. Kandydat do 
kapłaństwa musi skończyć studia teologiczne, by innym dobrze wyjaśniać 
prawdy wiary chrześcijańskiej. W wielu krajach świata nawet dzisiaj nie 
każdą rodzinę stać na posłanie syna do seminarium. Podobnie było pod 
koniec XIX wieku, gdy biskup Cousin z Nagasaki pisał listy do znajomych 
we Francji, dzieląc się swoim zmartwieniem, że ma dużo kandydatów do 
seminarium, ale nie posiada środków na ich utrzymanie i wykształcenie. 
Będzie musiał niektórych odesłać i wtedy może przepaść ich powołanie 
kapłańskie. Na jego apel natychmiast odpowiedziały dwie panie: Stefania 

i Joanna Bigard, mama i córka, które 
wpadły na wspaniały pomysł,  
by w bogatej Europie zbierać fundu-
sze na utrzymanie misyjnych semina-
rzystów. Rok 1889 uważa się za począ-
tek założonego przez nie dzieła.

Jestem ubogim człowiekiem, 
moim skarbem są ręce

Pierwszym sposobem pomocy było 
opłacanie kosztów nauki i utrzyma-
nia seminarzystów aż do otrzymania 
przez nich święceń kapłańskich.  
Panie Bigard na ten cel nie tylko ofia-
rowały część swojego majątku, ale 
także zaangażowały wiele osób nie-
mal z całej Francji. Prośby o wsparcie 
seminariów zaczęły napływać z całego 
świata. W 1891 r. biskup Zaleski, de-
legat apostolski w Indiach, zwrócił się 
z prośbą do pań Bigard, by pomogły 
w założeniu seminarium św. Piotra 
Apostoła w Kandy na Cejlonie. Kobie-
ty z zapałem przystąpiły do nowego 
i wzniosłego zadania. Dwa lata póź-
niej, podczas poświęcenia tego semi-
narium, papież Leon XIII pochwalił 
Joannę Bigard i jej mamę za tę pomoc 
i wezwał cały świat chrześcijański do 
wspierania tubylczych powołań na 
misjach. Dzieło pań Bigard otrzymało 
swego patrona i pełną nazwą – Dzieło 
św. Piotra Apostoła.

Ty potrzebujesz mych dłoni, 
mych kropli potu  

i samotności

Joanna Bigard zapoczątkowała wspania-
łe dzieło, które sukcesywnie się rozwija-
ło. Po śmierci mamy sama podupadła  
na zdrowiu i pojawiła się wówczas ko-
nieczność przekazania kierownictwa 
dziełem zgromadzeniu zakonnemu. 
Siostry Franciszkanki Misjonarki Ma-
ryi sprawowały pieczę na Dziełem św. 
Piotra Apostoła od 1904 r., by w 1917 r. 
oddać je pod opiekę Kongregacji Roz-
krzewiania Wiary. Joanna, z dala  
od publicznych wydarzeń, w samotności 
niosła swój krzyż choroby,  
co zapewne przyczyniło się do ducho-
wego rozwoju dzieła, które założyła.

Dziś wypłyniemy już razem, 
łowiąc serca na morzach dusz 

ludzkich

W roku 1922 papież Pius XI podniósł  
to dzieło do rangi papieskiego, czyniąc 
je w Kościele uniwersalnym narzędziem 
wspierania powołań do życia kapłań-
skiego i zakonnego w krajach misyj-
nych. Papieskie Dzieło św. Piotra Apo-
stoła, założone przez Stefanię i Joannę 
Bigard, nadal się rozwija, spełniając swój 
cel, którym jest przygotowywanie no-
wych zastępów kapłanów, zakonników 
i sióstr zakonnych, gotowych dla Chry-
stusa łowić ludzkie serca na życiowych  
morzach, miotanych różnymi falami  
i wichrami.

Tak naprawdę wszyscy  
płyniemy na tej samej barce, 
więc wspierajmy się wzajem-
nie przez modlitwę i ofiarę, 

by razem trafić do portu  
zbawienia.

Razem 

barce
na Chrystusowej
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BAJKI I OPOWIADANIA Legenda peruwiańskich Indian

Legenda o kondor ze

Rys. Wojciech Siwik

W dawnych czasach, w niewielkiej wiosce w Andach, mieszkał sobie pasterz 
z córką, piękną i mądrą dziewczyną. Dziewczyna chętnie pomagała ojcu 

w pracy. Wypędzała owce i lamy na odległe stoki i pilnowała, by żadna nie zaginęła. 
Pewnego razu, kiedy wypasała je z dala od wioski, pojawił się przed nią młody 

człowiek. Był elegancko ubrany w czarny garnitur i czarny kapelusz, a na szyi miał 
biały szalik. Od tego dnia, gdy tylko tam się pojawiała, przychodził także on. Od-
wiedzał ją tak często, że po pewnym czasie zaprzyjaźnili się. Podczas jednej z wizyt 
poprosił dziewczynę, by zagrali w nową grę. 

– Kto kogo pierwszy podniesie w górę, ten wygrywa. I zaczynam ja – rzekł.
– Dobrze – zgodziła się dziewczyna i wyciągnęła ręce, a wtedy młodzieniec 

pochwycił ją w ramiona i błyskawicznie uniósł ku niebu. A po chwili zamienił się 
w ogromnego kondora i zaniósł ją do swego gniazda. 

Odtąd piękna Indianka wiodła życie w gnieździe usytuowanym na niedostępnej 
górze. Z czasem pokochała kondora, bo dbał o nią i troskliwie się nią opiekował. 
Niebawem na świat przyszło ich dziecko. Dziewczyna kochała ich oboje, 
ale też bardzo tęskniła za starym ojcem. Każdej nocy płakała, 
myśląc o tym, jak biedak musi być samotny. Ptak nie chciał 
jednak słyszeć o jej powrocie do domu, dlatego pod 
jego nieobecność poprosiła o pomoc maleńkiego 
koliberka, który przefruwał obok ich gniazda. 

Zgodnie z ich planem, ptaszek udał się do wioski i opowiedział ojcu o jego uwię-
zionej córce i jej dziecku. 

– Mogę cię do nich zaprowadzić, ale musisz mi coś dać w zamian – rzekł koliberek.
– Odtąd będziesz miał dla siebie każdy kwiat na mojej łące – przyobiecał ojciec.
Ptaszek uradował się bardzo i następnego dnia poprowadził go wysoko w góry. 

Mężczyzna zabrał ze sobą martwego osła, aby odwrócić uwagę kondora. I rzeczywi-

ście ptak tak bardzo 
zajął się nową zdo-
byczą, że zupełnie 
nie zwracał uwa-
gi na otoczenie. 
A w tym czasie oj-

ciec dotarł do gniaz-
da i zabrał stamtąd 

córkę i jej dziecko.  
Kiedy kondor skończył 

żerowanie, powrócił do 
gniazda. Tam jednak zamiast 

rodziny ujrzał dwie zielone 
żaby i koliberka.

– Kiedy tu przyfrunąłem – powiedział ptaszek – twoje 
dziecko i żona na moich oczach zamienili się w żaby. I nic 

już się nie da z tym zrobić. 

Legenda głosi, że od tamtej pory kondor nieustannie krąży nad Anda-
mi i próbuje znaleźć nową ofiarę, by porwać ją do swojego gniazda. Raz na jakiś 
czas, kiedy widzi piękną dziewczynę jak córka pasterza, staje się eleganckim 
młodym człowiekiem i próbuje zachęcić ją do gry w podnoszenie. 
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Czy wiesz, że...

Skalny kogut – skalikurek
wyjątkowy ma „mundurek”,
opierzony czub na górze
wzbudza czasem istną burzę.
Drapieżników drażni burka
i zadziorność skalikurka.
Z jednej strony ten „kogucik”
jakby z nikim się nie kłócił,
miejsc ustronnych sobie szuka,
zanim zajrzy – wpierw zapuka.
Dietę trzyma wprost wzorowo:
owocowo-owadową.
I w szczelinie przy strumieniu
wiedzie życie skromne, w cieniu.
Druga strona tego „kurka”
to po prostu „awanturka”!
Wrzaski, skrzeki i zapasy,
popisowe wygibasy.
Kto największy? Kto głośniejszy?
Kto barwniejszy? Kto silniejszy?
A te wszystkie przepychanki
są pokazem dla wybranki,
by wybrała go na tatę
swoich przyszłych skalnych „dziatek”. 

DZIECI  ŚWIATAZWIERZĘTA I ROŚLINY ŚWIATA

Fot. B. Prusinowska

Problem w tym, że barwne piórka
i żywotność skalikurka 
tak przyciąga drapieżniki
– boa, pumy i bieliki,
jaguary, oceloty...
że oznacza to kłopoty.
Ściągnąłby do gniazda gości,
którym nie w smak uprzejmości…
Stąd, choć bardzo jest waleczny,
dba, by dom ich był bezpieczny
i odciąga takich gości
skacząc w bujnej roślinności.

Wiele możemy nauczyć się od Indian, jeśli chodzi o stosunek do przyro-
dy. W Europie produkujemy i przejadamy dużo więcej, niż potrzebujemy, 
a nasza żądza posiadania jest niepohamowana. Dla Indian jest ona niezro-
zumiała i śmieszna. Pokazują mi, jak mając niewiele, można być radosnym 
i szczęśliwym.

Amazonia dostarcza nam 20% tlenu i wód słodkowodnych, a mimo to 
zdewastowano już niemal 20% dżungli. Jeśli nie zatrzymamy zniszczeń, 

dojdzie do załamania ekosystemu i nie będzie można tego od-
wrócić. Niestety, cała nasza peruwiańska dżungla jest podzie-

lona pomiędzy „inwestorów”, nielegalnych drwali, nafciarzy 
i przemytników narkotyków.

Fragment z listu Dominiki Szkatuły, misjonarki świeckiej  
w peruwiańskiej Amazonii, w wikariacie Iquitos.

Dla Indian dżungla to świątynia Boga, 
w której odnajdują Stwórcę. Ścinając 
drzewo, proszą o pozwolenie,  
tłumacząc, że to dla utrzymania życia,  
a nie dla zysku. Robią tak, bo to drzewo  
jest częścią stworzenia.

Cieszymy się,  że są 

wśród nas misjonarze 

i  pomagają nam bro-

nić lasów Amazonii.  

Dżungla to nasze 

życie, nasz dom.
Juan

Co niszczy Amazonię i  jej mieszkańców?

– Nielegalne wydobycie złota  
i zakażenie rzek rtęcią.

– Nielegalny wyręb drzew za pozwoleniem 
skorumpowanych urzędników.

– Zorganizowany handel ludźmi,  
zwłaszcza dziećmi.

– Inwazja koncernów naftowych,  
które dzięki łapówkom wykupiły tereny,  
na których od pokoleń żyją Indianie.

W obronie zycia

Skalikurek andyjski (rupicola peruvianus) 
uważany jest za narodowego ptaka Peru. 
Zamieszkuje andyjskie lasy mgliste. Samiec 
tego gatunku ma charakterystyczne 
czerwono-czarne upierzenie i waleczny 
charakter.

Skalikurek andyjski
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Fot. B. Prusinowska, Iquitos, Peru

„Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich 
Jego dobrodziejstwach!”.

Psalm 103, 2



Zdjęcia z archiwum Autorów

OCZAMI  MISJONARZA

Witajcie!

Serdecznie pozdrawiamy z Wyższego Seminarium 

Duchownego pod wezwaniem Świętego Augustyna.  

Nasze seminarium istnieje od 25. lat i znajduje się  

w centrum peruwiańskiej dżungli, w mieście Iquitos.   

W seminarium jest kilkunastu kleryków, młodych chłopaków, 

którzy odpowiedzieli na głos Pana Jezusa, aby zostać księżmi. 

Kilka miesięcy temu 

dwóch z nich zostało  

diakonami i teraz posługują 

w parafiach, przygotowując 

się do święceń kapłańskich. 

Na naszych terenach 

wiara katolicka ma dopiero 

około dwustu lat i wciąż 

wielkim problemem  

Kościoła jest brak kapłanów. 

W wielu miejscowościach 

położonych nad rzekami 

W samym sercu peruwiańskiej dżungli, 
w mieście Iquitos, znajduje się seminarium, 

które przygotowuje młodych 
Peruwiańczyków do przyszłej 

pracy duszpasterskiej 
w tej niezwykłej 

części świata. 

wierni nie mają możliwo-

ści, by w każdą niedzielę 

uczestniczyć we Mszy Świę-

tej, nie mają też dostępu  

do sakramentów. Misjona-

rze docierają tam zaledwie 

raz na rok, a nawet  

i rzadziej. 

Niestety i nasze semina-

rium doświadczyło, czym 

jest koronawirus… W maju 

ubiegłego roku wszyscy, 

zarówno seminarzyści,  

jak i wychowawcy, przecho-

dziliśmy tę chorobę.  

To był trudny czas nie tylko 

ze względu na zdrowie 

ciała, ale doskwierały nam również problemy wynikające z nieustan-

nej izolacji. Ludzie w Amazonii są bardzo bezpośredni, przyzwyczajeni 

do odwiedzin i spotkań. Tymczasem musieliśmy dostosować się do 

ogłoszonego stanu wyjątkowego i pozostać w izolacji. Naszym alumnom 

bardzo brakowało tej bliskości swoich rodzin.  

Obecna sytuacja w Peru jest dość stabilna, choć nadal pojawiają się nie-

liczne przypadki zakażeń.

Pamiętamy o wszystkich w modlitwie i o tę modlitwę również prosi-

my. Módlcie się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne  

dla całego Kościoła.

 
Z misyjnego seminarium pozdrawiają

ks. Zbigniew Stanisław Rembała (diec. płocka)  

i ks. Rafał Kipigroch (archidiec. częstochowska)
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Paula była przeszczęśliwa. Miała już za sobą 
maturę, która poszła jej świetnie. Rodzice 
byli dumni z córki. Dziewczyna doskonale 
wiedziała, komu to wszystko zawdzięcza. 
Na początku roku, za radą babci, zawie-

rzyła się Matce Bożej. Nikomu o tym nie 
mówiła, bo obawiała się, że ją wyśmie-
ją. Oprócz babci, rodziców i rodzeństwa 

wiedziała o tym tylko Madzia, jej przyja-
ciółka od przedszkola. Co prawda nie bar-

dzo wierzyła, że Matka Boża może być pomocna, 
ale gdzieś głęboko w sercu sama pragnęła takiej wiary. Paula więc zaproponowała przy-
jaciólce spotkanie z ks. Bogdanem, proboszczem jej 
parafii. Bardzo go ceniła za jego wiarę i mądrość. 
Kiedy miała chwile zwątpień, zawsze doda-
wał jej otuchy. Nigdy nikogo nie oceniał 
i we wszystkich starał się dostrzec do-
bro. Po spotkaniu z nim Madzia wyszła 
odmieniona. Zrozumiała, że wcale nie 
musi być idealna i robić wszystko najle-
piej, żeby Pan Bóg ją kochał. 
Paula miała jeszcze jeden powód do ra-
dości, choć nie ostatni. W nagrodę za wspa-
niały wynik egzaminu dojrzałości rodzice ofia-
rowali, jak już to będzie możliwe, pielgrzymkę  
do Ziemi Świętej. Była za to niezmiernie wdzięczna rodzicom, ale przede wszystkim 
Matce Bożej i Duchowi Świętemu za dar wiary dla Madzi.

Pierwszy wakacyjny 
miesiąc Grześ spędzał 
z rodzicami u wujka 
Ignacego, serdecznego 

przyjaciela taty. Wujek 
ma działkę na Podlasiu, 

gdzie jest mnóstwo lasów i łąk. 
Tuż obok jego posesji jest duży staw, 

gdzie można łowić ryby. Wokół panuje nie-
prawdopodobna cisza. Może nie wszyscy lubią 

taki spokój, ale Grzesia to cieszyło. Był już bowiem 
zmęczony nauką przed komputerem, brakiem ruchu 

i przestrzeni. A teraz to wszystko miał. Wieczorami siadali przy 
ognisku, w którym piekli ziemniaki, kiełbaski i złowione ryby. A wujek, wspa-
niały gawędziarz, opowiadał różne historie. Któregoś wieczoru przypo-
mniał o konflikcie dwóch jego sąsiadów. Zaczęło się niewinnie. Kury jed-
nego z nich upodobały sobie teren drugiego. Potem kot jednego 
zagryzł gołębia drugiego. Niczym w filmie komediowym. 
Sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, kiedy ich dzieci za-
kochały się w sobie. Wówczas zwaśnieni mężczyźni 
porzucili wszelkie nieporozumienia i teraz są 
wzorowymi sąsiadami. Aż miło patrzeć na 
ich przyjaźń. Grześ jednak doskonale 
wiedział, że nie wszystkie kon-
flikty tak dobrze się kończą.

W lipcu módlmy się, 
abyśmy w konflik-
towych sytuacjach 

społecznych, ekono-
micznych i politycz-
nych byli odważny-
mi i pełnymi pasji 

architektami dialogu 
i przyjaźni.

W sierpniu módlmy się, 
aby Kościół otrzymał od Ducha 

Świętego łaskę i siłę  
do zreformowania się w świetle 

Ewangelii.
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NIECO
WYPOCZNIJCIE

Oto nadszedł wyczekiwany przez Was czas 
wakacji. To prawda, że od ponad roku, z racji 
pandemii i wprowadzonych obostrzeń, nasze życie, 
jak również życie wszystkich ludzi na świecie, bardzo 
się zmieniło. Lekcje szkolne zdalnie, zajęcia sportowe często 
odwołane i jeszcze wiele innych tego typu rzeczy całkowicie zburzyły 
porządek naszego dotychczasowego życia. Wszystkie całoroczne plany „sta-
nęły na głowie”. Mimo tej trudnej sytuacji cieszmy się ciepłem i światłem 
słońca, które pokazują nam, że mamy już lato. Jestem ciekaw, jak spędzicie 

ten wolny od nauki czas. 

Wyobraźcie sobie, że apostołowie też mieli swój czas 
na odpoczynek, ponieważ sam Pan Jezus zachę-

cał ich do tego. „Pójdźcie wy sami osobno 
na miejsce pustynne i wypocznijcie 

nieco”, czytamy w Ewangelii  
św. Marka (Mk 6, 31). Tę 

zachętę skierował do nich, 
kiedy powrócili po cięż-

kiej apostolskiej pracy… 
Pan Jezus dostrzega 
zmęczenie człowie-
ka i doskonale wie, 
że każdy potrzebuje 
odpoczynku i dlate-
go swoim uczniom 
dawał czas, można by 
powiedzieć, na krótkie 

Wakacje to góry, morze i las.
Wakacje to wspólny spędzony czas.

Codziennie wariackie uderzenia do głowy,
a o nudzeniu się nie ma mowy.

Na plaży się opalamy
i kąpieli w wodzie zażywamy.

W górach można szczyty zdobywać 
i po ciężkiej pracy wypoczywać.
W lesie krzewy, w lesie drzewa

i nie jeden ptak tam śpiewa.
Urządzimy gdzieś ognisko,

usiądziemy przy nim blisko,
zaprosimy koleżanki, 
będą tańce i hulanki.

W domu również jest ciekawie,
rozłożymy się na trawie,
pogadamy, pogwarzymy

i zabawy wymyślimy.
Więc nie marnuj tych wakacji,

lato tyle ma atrakcji.
Rusz się z domu, lato czeka, 

a czas szybko nam ucieka.

Wierszyk Paulinki Walczyk

wakacje.  
To jest specjalny 
czas i trzeba go mądrze 
wykorzystać. Także Wy,  
Drogie Dzieci, dobrze go spędzajcie. 

Niektórzy polscy studenci po ciężkim roku nauki na uczelni udają 
się na letnie wakacje do krajów misyjnych, by tam nieść pomoc potrzebu-
jącym i świadectwem swego życia głosić Chrystusa. A podczas roku akade-
mickiego organizują różnego rodzaju akcje na rzecz misji i realizują projek-
ty, które spełniają właśnie w czasie wakacji. Czują się bardzo szczęśliwi, 
że mogą służyć najbardziej potrzebującym ludziom świata. Czasem bywa, 
że ktoś z nich po powrocie podejmuje niezwykle ważną decyzję, by zostać 
misjonarzem lub misjonarką na całe życie. Ci młodzi ludzie dają nam wspa-
niały przykład pięknego przeżywania wakacji. Kto wie, może i ktoś spośród 
Was, którzy teraz czytacie ten tekst, za kilka lat też podejmie taką decyzję? 

Kochani, nie zapominajcie, że już teraz możecie pomagać misjom, nawet 
latem, spędzając mądrze wakacyjny czas i pamiętając przede wszystkim 
o codziennej modlitwie, również za swoich dalekich rówieśników w krajach 
misyjnych.
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Fot. Archiwum Rodziny

Wasza rodzinka to…
Jest nas pięcioro. Rodzice: Iza i Tomek oraz 
dzieci: Marysia, Ania i… maleńka osóbka, 
która jeszcze nam się nie przedstawiła  
i na razie jest jej najlepiej pod sercem mamy.

Jak długo jesteście małżeństwem?

Małżeństwem jesteśmy od czterech lat.  

Kiedy i od kogo dowiedzieliście się o akcji 
PDM „Misyjny bukiet”?

Od wielu lat znamy s. Monikę z PDM, która pod-
czas przygotowań do naszego ślubu powiedziała 
nam o „Misyjnym bukiecie”. Bardzo nam się  
to spodobało i postanowiliśmy się przyłączyć.

Dlaczego się zdecydowaliście na „Misyjny bukiet”?

Chcieliśmy, żeby po tym ważnym dla nas dniu zostało coś trwałego i wyjątkowe-
go. Postanowiliśmy pomóc klerykom w krajach misyjnych, bo wiemy, jak trudna 
może być walka o marzenia. Chcieliśmy, żeby młodzi ludzie mogli spełnić swoje 

WYWIAD

s. G
izel

a

marzenia i zostać kapłanami, a przez to umożliwić mieszkańcom krajów misyj-
nych większy dostęp do księży.

Skąd się bierze Wasza troska o powołania kapłańskie?

Z wiary! Wiara na co dzień jest dla nas ważna. Wiemy, że Bóg zawsze nam towa-
rzyszy i wspiera w codzienności, w każdej istotnej i każdej zwyczajnej chwili.  
Odczuwamy to bardzo mocno. Mamy dwie córeczki, którym staramy się przeka-
zywać nasze wartości. Ufamy, że dla nich również ważne będą dzieła misyjne. 
Jak na razie są za małe, aby opowiadać im szczegółowo o misjach, ale już  
chętnie przeglądają Świat Misyjny.

Bardzo dziękujemy za Waszą sympatię dla PDM i zaangażowanie w sprawy 
misji. Otaczamy Was naszą modlitwą.

W ROKU RODZINY przedstawiamy Wam RODZINĘ Z MISYJNĄ DUSZĄ,
której bliska jest troska o formację kleryków w krajach misyjnych.
Poznajcie JĄ sami!

Mama Iza z wykształcenia 

i pasji pedagog (pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza 

z poradnictwem społeczno-

-zawodowym).  Najbardziej lubi 

czytać, szydełkować (szczególnie 

zabawki), jeździć na rowerze 

i hulajnodze.

Ania niezwykle ciekawa świata, który aktualnie poznaje „smakowo”, 

w tym również Świat Misyjny.

Tata Tomasz z wykształcenia i zaanga-
żowania genialny fotograf.  

Od fotografii kryminalistycznej  
po artystyczną! Pasjonat renowacji 
starych fotografii. Najbardziej lubi 

kotleta schabowego z ziemniaczkami.

Marysia gorliwa „przeglądaczka” Świata 

Misyjnego. Najchętniej bawi się wodą 

– podlewa kwiaty, przelewa z pojem-

ników do pojemników, puszcza na wodę 

figurki zwierzątek. Na spacerach lubi 

zbierać patyczki i kamyczki, ogląda ptaki, 

mrówki i krasnoludki (ma ulubioną książkę 

o krasnoludkach).
Rozmawia
s. Monika

Juszka RMI

Ania i Marysia 

podczas wspólnej zabawy

Iza i Tomek 
        w dniu ślubu

Mama Iza, tata Tomek 

i Marysia

Kleryk z Madagaskaru

RODZINA
Z MISYJNĄ 

DUSZĄ
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Kolędnicy Misyjni 2018

Aaa

Zdjęcia: Depositphotos

s. Katarzyna Murawska FMM

o Twoje ulubione miejsce odpoczynku:a. nad morzem   b. w górach   c. nad jezioramiWypisz trzy miejsca w Polsce, które chciałbyś, chciałabyś zwiedzić:
a…………………………………………………b………………………………………………….c………………………………………………….Wymień dwa miejsca w Polsce, które chciałbyś, chciałabyś nam polecić do zwiedzania:a……………………………………………….b……………………………………………..

Gdyby to było możliwe, chciałbym, chciałabym zwiedzić (podaj jedno miejsce na świecie): ………………………………………………

Zapytam Ciebie… A gdyby to było możliwe, ja chciałabym Cię zabrać do Peru w Tęczowe 
Góry, a dokładnie na Vinicunca (5200 m n.p.m). To góra w paśmie Andów 
zwana „górą siedmiu kolorów”. Indianie wierzą, że „pomalowali” ją bogowie. 
A tak naprawdę swoje niezwykłe kolory zawdzięcza ona geologii i związkom 
wielu różnorodnych minerałów, szczególnie siarki, żelaza i magnezu, które 
nadają skałom tak żywych i soczystych barw. Czaru i uroku dodaje Tęczowej 
Górze również gra światła i cienia. Słońce wędrując swymi promieniami po jej 
grzbiecie od wczesnego rana przez cały dzień, „budzi do życia” i „zaprasza  
do tańca” poszczególne barwy skał. 

Aż trudno w to uwierzyć, że przez długie lata indiańscy górale „mieli ją tylko 
dla siebie”, ponieważ nie była celem wycieczek. Dopiero od kilku lat „zrobiło 
się na niej” dość tłoczno. 

Nasza wycieczka wymagałaby od nas kondycyjnego przygotowania, 
ponieważ powietrze na tej wysokości jest bardzo rozrzedzone, i wytrwałości, 
bo to wyprawa na kilkanaście godzin, ale za to wędrowanie ukoronowane 
byłoby zachwytem nad pięknem tego miejsca i radością, że pokonało się 
swoje słabości, podążając tak wysoko ku „bajkowym” szczytom. 

Wszystko przed nami!

CIEKAWOSTKI
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Za nami pracowity rok szkolny. Chociaż przeżyty 
w dość trudnych warunkach pandemii i związany-
mi z nią ograniczeniami, to jednak – jak przystało  
na prawdziwych misjonarzy – PDMD się nie  
poddało! 

Z naszej strony, to znaczy Dyrekcji  
Krajowej PDM, był to rok wielu zmian… 
Pożegnaliśmy dyrektora krajowego  
ks. Tomasza Atłasa, który zakończył 
pracę w PDM i wyruszył „w świat” do 
pracy w Kongregacji Ewangelizacji 
Narodów. Powitaliśmy natomiast 
nowego dyrektora ks. Macieja  
Będzińskiego. Zmieniliśmy rów-
nież nasze oficjalne logo PDM, 
żeby było bardziej zgodne z tymi 
na całym świecie. 

W Sekretariacie Krajowym 
PDMD przygotowaliśmy już Kolęd-
ników Misyjnych i Misyjne Materia-
ły Formacyjne na kolejny rok. Towa-
rzyszyliśmy Wam przez cały rok szkol-
ny na fejsbuku i stronie internetowej, 
prowadząc przez rok liturgiczny. Kilka 
razy udało się nam osobiście spotkać na 
rekolekcjach i animacjach, jednak w więk-
szości spotykaliśmy się online. Nawet grani-
ce i odległości były nam niestraszne, bo udało 
się nam „spotkać” z ogniskiem misyjnym PDMD  
w boliwijskim Guayaramerin! 

Do sieci przeniosła się akcja Kolędników Misyjnych  
dla masajskich dzieci oraz wiele innych naszych spotkań formacyj-

nych i pozdrowień wzajemnie sobie przesyłanych. Mamy za sobą pierwszy rok przy-
gotowań do Misyjnego Synodu Dzieci, znamy już synodalną modlitwę, logo i hymn. 

Całym zespołem pracowaliśmy nad przygotowaniem i wyda-
waniem Świata Misyjnego, a od stycznia jesteśmy też obecni  

na 13. stronie Promyczka Dobra. A to wszystko dla WAS!

W ramach formacji dokształcała się też siostra 
Monika, sekretarz Waszego dzieła, i nie tak 

dawno obroniła pracę doktorską na temat  
bł. o. Pawła Manny, założyciela Papieskiej 

Unii Misyjnej.

Zawsze nas najbardziej cieszą wia-
domości „z terenu”. Ogniska misyjne 
znalazły mnóstwo sposobów, żeby się 
formować nawet w czasie pandemii 
i modlić się za misje i misjonarzy. 
Kolędnicy misyjni robili nagrania, 
publikowali scenkę kolędniczą 
w sieci, przygotowywali gazetki 
w parafiach i szkołach. Nie zabra-
kło pomysłów na kiermasze bożo-
narodzeniowe i wielkanocne orga-
nizowane, oczywiście, w reżimie 
sanitarnym. Podobnie było z reko-
lekcjami wielkopostnymi, misyjny-

mi nabożeństwami różańcowymi 
i drogami krzyżowymi. Z zachowa-

niem obostrzeń, higieny i obowiązują-
cych zasad udawało się działać na rzecz 

misji. 

Dziękujemy za Wasze otwarte serca!  
Jesteście wspaniali! Odpocznijcie teraz waka-

cyjnie, przede wszystkim od komputerów!

Wasze siostry: Monika i Kasia

Przez cały rok

DZIECI DZIECIOM MISJI

Zdjęcia: Archiwum PDMD
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Fot. Arch. Iwona Bukowska

TWÓRCZOŚĆ DLA MISJI

Pomagały nam panie: Iwona Bukowska i Beata Gregor. 
Jeśli mieszkacie w Pile lub okolicach, możecie je  

odwiedzić w kwiaciarni FLORA DECOR! Dziękujemy!

babci

Bukiet
dla Matki Bożej

gałązki ziół, listki 
i kwiaty zebrane 

w ogrodzie lub na 
łące, kłosy zbóż 
i wstążeczkę do 

związania bukietu.

Dziś „głównymi 
bohaterami” są:

PAPROĆ
LIŚĆ SZPARAGA

ASPARAGUS 
GOŹDZIK
TULIPAN

MIKOŁAJEK
MARGARETKA

ZARTWIAN
GIPSÓWKA
OREGANO, 
TYMIANEK, 

ROZMARYN.

Każda roślinkę należy oczyścić od dołu 
ze zbędnych listków. Bukiecik układamy, 
dokładając dookoła kolejne roślinki, na 
końcu wszystko związujemy wstążeczką.

1. Paproć lubi wilgotne miejsca. 
Jest wtedy bujna i kwitnąca. Maryja 
otwarta była na zdroje Bożej łaski 
i dlatego tak niezwykle rozkwitła 
w swoim powołaniu.
2. Liść szparaga – to dokładnie te 
same szparagi, białe i zielone, które 
można zjeść! Mama Pana Jezusa 
karmiła Go, dbała o Niego. My 
karmiąc się Eucharystią, będziemy 
też kwitnąć na Bożą chwałę. 

3. Asparagus – zieloniutki, pełen życia, 
niemal „roztrzepany”. Zieleń  
to w ikonografii kolor Ducha Świętego.  
To Duch, który ożywia i odmładza! Razem 
z Duchem Świętym – jak Maryja, Pierwsza 
Misjonarka – nieśmy innym Pana Jezusa 
i budźmy wszystkich do misji.

4. Tulipan to jeden z pierwszych wiosennych 
kwiatów. Rozkwita w maju, czyli w miesiącu 
maryjnym! Kwitnie aż do sierpnia 
i przypomina nam o Matce Bożej.

5. Margaretka to biały, radosny kwiatek 
„uśmiechający się do słońca”. To nie tylko 
nazwa kwiatka, ale też… szczególnej modlitwy 
za kapłanów. Układając ją w bukieciku, 
pomódlmy się za wstawiennictwem Maryi  
za znanych nam księży.

6. Zartwian kwitnie w sierpniu. Łatwo się zasusza, 
nie traci koloru ani swojej żywotności. Ten, kto jak 
Maryja wpatrzony jest w Pana Jezusa, nic nie traci 
ze swojego prawdziwego piękna.

7. Gipsówka również kwitnie 
w sierpniu. Jest czysta i delikatna 
jak Maryja. Często jej używamy do 
bukietów ślubnych i komunijnych.

8. Oregano, tymianek i rozmaryn  
to zioła, które dodają smaku. Niech 
nam przypominają o tym, żeby 
nasza wiara w Pana Jezusa nieustanie 
dodawała smaku naszemu życiu.

Przygotuj

Wykonanie:

Kilka słów naszych 
„bohaterach”:

Każdego piętnastego sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, która w tradycji nazywana 

jest świętem Matki Bożej Zielnej lub Dożynkowej. Zgodnie 
z rolniczym kalendarzem „na Wniebowzięcie pokończone żęcie”, 
dlatego do kościoła przynosi się wiązanki zbóż, owoców i roślin. 

W ten sposób dziękujemy Matce Bożej za pomoc w ciężkiej 
pracy na roli oraz za opiekę nad ludźmi i ich plonami. 

A któż się zna lepiej na kwiatach i ziołach jak nie florystki? 
Dlatego tegoroczny bukiecik dla Matki Bożej na 15 sierpnia 
pomogą nam przygotować panie Iwona i Beata. Wspaniałe 

kobiety, żony i mamy, wieloletnie przyjaciółki, a z wykształce-
nia właśnie florystki, które od ponad 20. lat doskonale wiedzą, 

„co w trawie piszczy”.

1

2

3

4

5

6

Mikołajek
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27 : 3 Marek
72 – 64 Błażej

26 – 11 Zosia
3 x 7 Antek

144 : 12 Krysia
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Rozwiązania z nr 2/2021
REBUS: Wielki Post
ZAGADKA: Koszyczek wielkanocny
KRZYŻÓWKA Z HASŁEM: Wielkanoc
QUIZ: Rok św. Józefa
Pamiątki misyjne wylosowali: 
Sara C. z Gorzowa Wielkopolskiego, 
Ania S. ze Skulskiej Wsi  
i Piotruś Z. z Piastowa

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!

Prawidłowe litery wpisane do dolnych kratek utworzą hasło.

Sprawdź swoją wiedzę o Peru…

1. Na jakim kontynencie leży Peru?
f. Ameryki Północnej
w. Ameryki Południowej
z. Australii i Oceanii 

2. Z iloma krajami graniczy?
r. 2
c. 4 
a. 5

3. Jakiego oceanu wody oblewają kraj?
l. Oceanu Indyjskiego
d. Oceanu Atlantyckiego
k. Oceanu Spokojnego

4. Ilu mieszkańców ma Peru?
a. ponad 33 mln
j. ponad 45 mln
g. ponad 60 mln

5. Które miasto jest stolicą 
kraju?
e. Iquitos 
i. Cuzco
c. Lima
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Rys. P. V. Fano

Poziomo
1. Tylna część stopy
2. Łączy dwa brzegi rzeki
3. Zażywane w chorobie
4. Stany Zjednoczone w skrócie
5. Ważne nie słowa, ale … 
6. Może być lotniczy lub wodny 
7. Gotujesz w nim wodę na 

herbatę

6. Od jakiego lokalnego słowa 
pochodzi Peru?
j. od słowa biru – „rzeka”
p. od nazwy góry
o. od nazwy jeziora

7. W jakim wieku dzieci  
obowiązuje nauka?
b. od 5 do 12 lat
t. od 7 do 16 lat
e. od 5 do 16 lat

Zagadka geograficzna

Pionowo
1. Mały dół
2. Zwykły lub polecony
3. Zaleta/argument
4. Bł. Maria ……. Pallota FMM
5. Zabawka chłopców do strzelania 

kamykami
6. Inaczej wygrana

Litery odpowiadające cyferkom wpisz  
do dolnego diagramu i odczytaj hasło.

Antek ma 4 rodzeństwa. 
Marek jest starszy od Antka 
o 9 lat, a Błażej młodszy o 3 
lata. Krysia jest młodsza od Marka o 6 lat, 
a starsza od Zosi o 7 lat. Ile lat ma rodzeństwo Antka?

Zagadka matematyczna

Uzupełnij mapę Peru o brakujące elementy (przyporządkuj litery do cyfr na mapie).

a. b. c. d.

e.
f.

g. h.
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