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Jesteśmy na
facebooku

Już wkrótce kończy się rok kalendarzowy, a nieco
wcześniej liturgiczny. Obecny numer Świata Misyjnego
też niesie ze sobą pewne „zakończenia”. Ale to wszystko
po to, by mogło się zacząć coś nowego!
Wraz z bieżącym numerem gazetki pracę w Papieskich Dziełach
Misyjnych i w naszej redakcji zakończyła p. Irmina Janus. Przez prawie 40 lat pracowała dla Ojca Świętego w animacji i współpracy misyjnej w Polsce, a także w redakcji Świata
Misyjnego! Rzadko miałyście okazję ją zobaczyć, bo cichutko i skromnie siedziała w pokoju
redakcyjnym, dbając, żeby wszystkie publikowane teksty były napisane poprawnym i ładnym
językiem. Przez wiele lat troszczyła się, żeby Świat Misyjny prezentował się jak najpiękniej!
Bardzo p. Irmince dziękujemy za serce wielce oddane dzieciakom z PDMD!
Żegnamy się też z Małgosią, Paulą, Grzesiem, ich rodzicami i babcią Julianką z rubryki
„Papieskie intencje ewangelizacyjne”. Najmłodsi bohaterowie wyrośli już z dzieła dzieci
i wyruszyli na inne ścieżki misyjnego zaangażowania. Kto pojawi się w ich miejsce, zobaczycie
już w styczniu! W tym miejscu pragnę również serdecznie podziękować za wieloletnią
współpracę p. Arturowi Nowickiemu, który przepięknie ilustrował dla Was te strony.
Numer, który trzymacie w ręku, kieruje nasze myśli do Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu. To na rzecz najmłodszych mieszkańców tych krajów będziecie w tym roku kolędować
w ramach akcji Kolędnicy Misyjni Dzieciom w Azji Środkowej. Czytając uważnie naszą gazetkę, bardziej poznacie radości i smutki ludzi z tego regionu świata i pracujących wśród nich misjonarzy. A na stronach 32 i 33 s. Ula Kupczyk i uczniowie ze SP Sióstr Urszulanek w Lublinie
pokażą Wam, jak samodzielnie wykonać azjatycką jurtę w miniaturze.
Natomiast na stronach 30 i 31 zobaczycie, jak wyglądało szczególne, bo „restrykcyjne”
kolędowanie rok temu. Dzięki Waszym staraniom udało się sfinansować projekt dla 900
masajskich dzieci w Tanzanii. Dzieciaki dostały jedzenie i książki. Bardzo Wam dziękujemy!
W synodalnych przygotowaniach robimy kolejny krok do przodu i całą piersią śpiewamy
synodalny hymn, którego słowa umiemy już ilustrować gestami! Kończymy też szczegółowe
poznawanie Papieskich Dzieł Misyjnych, zaprzyjaźniając się z o. Pawłem Manną
i Papieską Unią Misyjną.
Kochani, dla Was i Waszych rodzin przesyłam najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe.
Pamiętajcie, że Bóg-Człowiek przyszedł na świat do każdego
człowieka. To wydarzenie zmieniło nasze losy! Od tamtej
pory nigdy już nie jesteśmy sami, bo jest Emmanuel
– Bóg z nami!
Pozdrawiam Was serdecznie i misyjnie!
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Do Misyjnego
22
Synodu Dzieci 20
ż
ni rok!
pozostało mniej
Uwaga! Uwaga!
Coraz bliżej do
ŚNIA
17 WRZE

Od dłuższego już czasu
towarzyszy nam Modlitwa
za synod. Mam nadzieję, że logo
synodu również wisi w Waszych
salkach, klasach szkolnych
i nad biurkiem w domu.
Jeśli nie znacie jeszcze na pamięć
synodalnego hymnu, to już
najwyższa pora się go nauczyć!
Zajrzyjcie tutaj:
W każdej diecezji księża dyrektorzy PDM
wybrali delegatów, którzy będą Was
reprezentować na synodzie. I chociaż tylko
oni przyjadą we wrześniu do Warszawy,
Misyjny Synod Dzieci jest wydarzeniem
całego Papieskiego Dzieła Misyjnego
Dzieci, dlatego mam wielką nadzieję,
że wiernie się do niego przygotowujecie
według tegorocznych materiałów
formacyjnych.
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Jednym z takich konkretnych przygotowań jest akcja KOLĘDNIKÓW
MISYJNYCH. Niosąc radość Bożego narodzenia i Dobrą Nowinę o tym,
że Pan Jezus przeszedł na świat, żeby dać nam świadectwo o Bożej
miłości, w tym roku będziecie opowiadać o swoich rówieśnikach
w Azji Środkowej – w Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgistanie.
Czy wiecie, że w tych krajach dzieci niepełnosprawne
nie mogą chodzić do szkoły? To bardzo smutne,
dlatego już dzisiaj pomódlcie się za mieszkańców
tych krajów oraz za misjonarzy, którzy z nimi pracują.
Czym jest akcja Kolędników
Misyjnych, możecie to sobie
przypomnieć tutaj:

Posłanie kolędn
ików misyjnych
w Świdnicy

Wykorzystano grafiki K. Kopania, M. Starzec.
Zdjęcia: Depositphotos.

A jeśli pierwszy
raz zamierzacie
włączyć się w to
przedsięwzięcie,
to zobaczcie,
jak można
się do niego
przygotować
krok po
kroku
W wielu parafiach na
pewno będzie uroczyste
posłanie kolędników misyjnych. To bardzo
ważne wydarzenie. Pomaga bowiem
zapamiętać, że nikt nie głosi Ewangelii sam
z siebie, tylko jest zawsze posłany przez
Kościół. Idziecie w imię Jezusa i Kościoła,
nie jesteście sami! Zajrzyjcie koniecznie na
strony 30-31, a zobaczcie, jak przebiegało
ubiegłoroczne kolędowanie dla dzieci
masajskich.
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Nur-Sułtan

KRAJE AZJI ŚRODKOWEJ

Cześć
jestem Sardor.
Mam 10 lat
i mieszkam
w Uzbekistanie.

Dzień dobry!
Jestem Malika
i mam 12 lat. Mieszkam
w Kazachstanie,
w Nur-Sułtanie.
Jest to nasza
stolica.

Samarkanda

Mój kraj należy do dwóch kontynentów,
w większości znajduje się w Azji, ale jego
mała część również w Europie. Kraj jest
ogromny (2 724 900 km2), prawie 8,5
razy większy od Polski. Ma jednak bardzo
mało mieszkańców – ok. 19 mln.
Moja rodzina to rodzice
Sąsiadujemy
z pięcioma krajami: Chinami,
i brat bliźniak. Mama
Kirgistanem, Turkmenistanem, Uzbekistanem
jest pielęgniarką, a tata
i Federacją Rosyjską.
kierowcą miejskiego
autobusu.
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Większość moich rodaków wyznaje
islam, ale moja rodzina wierzy
w Pana Jezusa. Jesteśmy katolikami.
Brakuje nam kapłanów i kościołów
– kościoły oddalone są od siebie
o 100-150 km. My, mieszkańcy
stolicy, mamy wielkie szczęście, bo
jest tu katedra pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a jej proboszczem
jest misjonarz z Polski.

Jestem Kazaszką, ale w moich żyłach płynie też polska krew, ponieważ dziadkowie mamy byli Polakami. Dawno temu, w roku 1935,
niektórych mieszkańców Polski przymusowo wywożono na
Ukrainę, a stamtąd do Kazachstanu, gdzie wiedli ciężkie życie.

Najpiękniejszym miastem jest Ałmaty. Nasza stolica jest
nowoczesna, a Ałmaty ma piękną, starą architekturę otoczoną przyrodą. W tle miasta widać góry Tienszan. Niedaleko
znajduje się Park Narodowy Ałtynemel, który jest ostoją
zagrożonych gatunków ptaków.

Kazachstan

Ałmaty
Jeszcze do niedawna nasza stolica
nazywała się Astana, ale dwa lata
temu zmieniła nazwę na Nur-Sułtan
– na cześć prezydenta Nursułtana
Nazarbajewa. Naszym językiem
oficjalnym jest kazachski, ale w wielu
urzędach nadal używa się rosyjskiego.

Moja mama bardzo dobrze gotuje. Jeśli nas odwiedzicie,
przyrządzi beshbarmak (tzn. pięć palców). To nasze narodowe danie. Jemy je bez sztućców – stąd ta nazwa.
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Moja rodzina mieszka w Samarkandzie.
To bardzo stare i piękne miasto, które
znajdowało się na trasie Jedwabnego Szlaku. Główną religią jest u nas islam i moja
rodzina go wyznaje. Chrześcijan jest bardzo
niewielu, niecałe 1,5 procent.
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Taszkent, nasza stolica, jest największym miastem w kraju. Duże wrażenie robi taszkenckie metro. Jego
ściany ozdabiają mozaiki i złote

świeczniki, a z sufitów zwisają
ogromne żyrandole. Stacje pełnią
również funkcję schronów przeciwatomowych. Kiedyś z rodzicami
odwiedziliśmy stolicę. Byliśmy także
w metrze. Jest tam stacja poświęcona
pamięci średniowiecznych astronomów i XX-wiecznych kosmonautów.
Musieliśmy ją zobaczyć, ponieważ
mój tata pracuje w obserwatorium
astronomicznym.

Metro
Mój kraj graniczy z Kazachstanem, Tadżykistanem, Kirigstanem, Afganistanem i Turkmenistanem. Leży w Azji Środkowej pomiędzy
dwiema dużymi rzekami – Amu-darią
i Syr-darią. Ma powierzchnię prawie 450 tys.
km2, czyli jest nieco większy od Waszego kraju. Na tak dużym terytorium żyje tylko
ok. 34 mln ludzi, a mimo to i tak jesteśmy
najliczniejszym państwem w tym rejonie.
Mówimy językiem uzbeckim, choć ogólnie
znany jest też rosyjski.

Taszkent
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Strój tradycyjny
Mój przyjaciel Piotr jest katolikiem, których w całym
kraju jest tylko kilkuset. W naszym mieście mają
swój kościół. Kiedyś, w tajemnicy przed rodziną, poszedłem tam z nim i bardzo mi się podobało. Wiem
jednak, że rodzice nie byliby z tego zadowoleni.
Piotra znam ze szkoły. Dobrze się dogadujemy, bo
zależy nam na nauce. W przyszłości chcemy pójść
na studia, chociaż wiemy, że nie będzie łatwo. U nas
mało inwestuje się w edukację. Myślę, że dobre wykształcenie pomoże nam zdobyć lepszą pracę.

Moja mama nie
pracuje zawodowo,
ponieważ zajmuje
się wychowaniem
moim i moich dwóch
młodszych sióstr. Ma
też na głowie cały dom.
Jak inne uzbeckie kobiety
ubiera się w długą suknię, a na głowę zakłada chustę.
Natomiast tata nosi wzorzysty długi płaszcz, a na głowie
kwadratową czapeczkę.

Mój kraj jest typowo rolniczy. Największe znaczenie
ma uprawa bawełny. Rozwinięte jest też sadownictwo, bo nasz klimat sprzyja uprawom
moreli, brzoskwiń, winorośli i granatów.
Produkuje się też dużo jedwabiu
i hoduje owce.

Biszkek

Naszym największym miastem jest Biszkek.
Jest to również nasza stolica, gdzie żyje ok.
miliona ludzi. Przez miasto przebiega międzykontynentalna trasa łącząca Azję z Europą.
Niedaleko stolicy, w górach Tian Shan, znajduje
się Park Narodowy Ala Archa, jest to naprawdę
niezwykła kraina.

Ponad 90 procent mieszkańców mojego kraju to muzułmanie. Katolików
jest bardzo niewielu. Ci, którzy mieszkają w stolicy, są szczęśliwi, bo mają
swój kościół. Innych – skupionych w ok. 30. katolickich wspólnotach
rozsianych po całym kraju – odwiedzają księża i siostry zakonne.
Moja rodzina należy do jednej z takich wspólnot. Mieszkamy w niedużej
wiosce i raz na jakiś czas przyjeżdża do nas ksiądz, by odprawić Mszę św.
Dla nas jest to wtedy wielki dzień.

Zapraszam Was
do nas na smaczny pilaw,
który przyrządza moja mama.
Jest to potrawa z ryżem,
mięsem, marchwią, cebulą
i innymi dodatkami.
Koniecznie nas
odwiedźcie!

Moja rodzina to mama i dziadkowie.
Tatuś zmarł, gdy miałam 5 lat. Niestety,
nie mam też rodzeństwa. Mamie pomagają dziadkowie. Posiadamy niewielkie
gospodarstwo rolne, na którym uprawiamy buraki cukrowe i pszenicę. I z tego
żyjemy. Dzięki Bogu, jakoś sobie radzimy.

Kazachstan
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Pozdrawiam
Was
z Kirgistanu.
Jestem Tatiana.
Mam 11 lat.

Kirgistan
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Tadżykistan

Mój kraj leży w środkowej
części Azji. Graniczy z Chinami,
Kazachstanem, Uzbekistanem
i Tadżykistanem.
Ma powierzchnię prawie
200 tys. km2, z czego ponad
90 procent to góry. Najwyższy
nasz szczyt (Jengish Chokusu)
ma wysokość 7439 m. Niestety,
nie mamy dostępu do morza.

Około 65 procent naszej ludności,
z 6,5 miliona, to Kirgizi. Pozostały procent to Rosjanie, Uzbecy
i inne nacje. Naszym językiem
narodowym jest kirgiski, ale także
rosyjski jest używany.
Tekst: Elżbieta Polkowska
Grafiki: Depositphotos
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Zdjęcia: ks. A. Zaraś, ks. D. Buras, ks. W. Kordas, br. Damian SJ, Depositphotos

Jestem uczennicą 5 klasy szkoły podstawowej. Po szkole pomagam mamie
w gospodarstwie, a dopiero później odrabiam lekcje. Bardzo przykładam się
do nauki, bo chcę zapewnić lepszą
przyszłość naszej rodzinie.

Herbata to u nas
codzienny napój, wypijamy ją do każdego
posiłku. Bardzo ją
lubimy. Pewnie Was
to zdziwi, że pijemy
ją w miseczkach?

Serdecznie Was zapraszam
do nas w gościnę
na pyszną herbatkę.
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czasopiśmie Misje Dzisiaj (dla młodzieży i dorosłych)!
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Poznaliście już trzy Papieskie Dzieła Misyjne, które w roku 2022 będą obchodzić
stulecie swojej „papieskości”. Jest jeszcze czwarte Dzieło, najmłodsze, które
za „papieskie” uznano dopiero w 1956 r., ale dzisiaj wraz z pozostałymi tworzy
całość Papieskich Dzieł Misyjnych. TO PAPIESKA UNIA MISYJNA. Poznajcie ją bliżej!

Już niedługo minie 150 lat, kiedy w Avellino, niedaleko Neapolu we
Włoszech, 16 stycznia 1872 r. urodził się Paweł Manna. Miał zaledwie dwa
latka, gdy zmarła mu mama. Jego wychowaniem zajęła się ciocia i wujek.
Niestety, chłopiec nie był „aniołkiem”. Nie przykładał się zbyt do nauki, szkoła
go wręcz nudziła, dlatego wagarował… Rodzina więc wysyła młodego Pawła do
szkoły prowadzonej przez księży salwatorianów, żeby zadbali o jego wychowanie.
To właśnie tam chłopak doświadczył spotkania z Panem Jezusem i postanowił
zostać księdzem! Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1894 r. A już rok później
wyruszył na misje do Birmy, gdzie z krótkimi przerwami pracował 12 lat.
Niestety, poważna choroba zmusiła go do po powrotu do Włoch.
Po powrocie do ojczyzny o. Paweł Manna zauważył, że niewiele osób
interesuje się misjami i przejmuje się faktem, że tak dużo ludzi
na świecie jeszcze nigdy nie słyszało o Panu Jezusie. Postanowił temu
zaradzić i do końca życia pracował niestrudzenie, żeby we wszystkich
obudzić ducha misyjnego. Pisał na ten temat książki, wydawał
czasopisma (również dla dzieci!), głosił kazania,
rekolekcje, uczył katechezy.
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Sekretarzem ge
neralnym PUM
OFMConv. Jest
jest o. Dinh Anh
Wietnamczykie
Nhue Nguyen
m, ale… swoją
w Polsce i nale
formację zakonn
ży do warszaw
skiej prowincji
ą odbył
alnych. Przed w
franciszkanów
stąpieniem do
konwentuzakonu ukończ
(Rosja), z zawod
ył politechnikę
u jest elektron
w Tule
ikiem. Już jako
biblistykę na Pa
kapłan ukończ
pieskim Uniwer
ył
sytecie Gregori
mówić siedmio
ańskim. Potrafi
ma językami, w
tym również po
polsku!

A oto najbardziej znane słowa o. Manny: „Cały Kościół dla całego świata”.
To znaczy, że każdy ochrzczony ma się troszczyć, by wszyscy ludzie
na świecie mogli poznać Pana Jezusa.

Ojciec Paweł uważał, że dzieci też mogą być misjonarzami! Tak o tym napisał: „Aby jeden wielki duch
misyjny przenikał cały Kościół, trzeba, aby serca dzieci
były w nim zanurzone”. „Najlepiej budzić w dzieciach
ducha misyjnego, zapisując je do Dzieła Dziecięctwa
Misyjnego, tego wielkiego stowarzyszenia katolickich
dzieci, które modlitwą i ofiarą pragną ocalić życie
swoich rówieśników na misjach. Dzieci formujące się
w tym Dziele od najmłodszych lat podejmują drobne
wyrzeczenia, czytają prasę misyjną, modlą się za misje
i ofiarują Komunię św. za misjonarzy”.
Osoby należące do PUM, a także inne
zafascynowane ideą misyjną o. Manny
każdego roku w grudniu spotykają się
na Jasnej Górze, żeby wspólnie modlić się
za misje i misjonarzy.
ROZPRAWY I ARTY

Jan Beyzym SJ – sługa
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trędowatych
Działalność misyjna
„ad gentes”
o. Maksymiliana Kolbego
w latach 1930-1936
w Japonii
O. Zbigniew Strzałko
wski i o. Michał Tomasz
ek
Męczeńska śmierć
księdza Jana Czuby
pieczęcią jego proegzy
stencji
Sługa Boży o. Marian
Żelazek SVD
Ks. kard. Adam Kozłow
iecki SJ – z Dachau
na misję do Afryki
Paradygmat duchow
ości obecności w misyjne
j dynamice promoc
ji ludzkiej
działalności dr Wandy
Błeńskiej
Helena Kmieć – wolonta
riuszka i patronka
wolontariatu misyjne
go

RECENZJE

Z. Kupisiński, Badacz
i znawca religii przeszło
i doby współczesnej
ści
ks. prof. dr hab. Tadeus
z Dajczer (1931-2009)
K. Czermak (red.),
Zostaję na miejscu
do końca
L. Bovio, Każdy kapłan
jest z natury misjona
rzem. Życie i myśl
bł. Józefa Allamano
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Odznaczeni medala
mi „Benemerenti in
Opere Evangelization
is”
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Ojciec Paweł doskonale wiedział, jak wiele jest pracy
i że sam nie da rady dotrzeć do wszystkich ludzi z „budzeniem
do misji”. Dlatego w roku 1916 założył Papieską Unię Misyjną,
której zadaniem była (i jest do dzisiaj) formacja misyjna kapłanów,
zakonników, sióstr zakonnych, alumnów i animatorów
świeckich, propagowanie idei współpracy misyjnej, powszechnej
troski o misje i wspieranie trzech pozostałych Dzieł Misyjnych.
Ojciec Manna zmarł w Neapolu w 1952 r.
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NA TROPIE ŚWIADKÓW WIARY

Mar yja karmiąca r ybami

podczas gdy wszystko zdawało się
mówić zupełnie coś innego.

Rys. Wojciech Siwik

Trudna zima
Rok 1941 był szczególnie trudny
dla mieszkańców Oziornoje.
Z powodu wyjątkowo mroźnej
zimy wyczerpały się wszystkie
zapasy i coraz bliższe było widmo
śmierci głodowej. Jak mogłaby
dotrzeć pomoc do tej oddalonej
i skutej mrozem ziemi, kiedy
szalała II wojna światowa? Ratunek
mógł przyjść tylko „z góry”. Polscy
zesłańcy, chociaż pozbawieni
duszpasterzy, nie utracili wiary.
Całą swą ufność pokładali w Bogu,
modląc się nieustannie na różańcu.
W dzień i noc błagali Maryję, by
uratowała ich
od śmierci głodowej.
Jezioro pełne ryb

Czasem słyszymy lub czytamy
o różnych cudach. Niektórzy z nas
sami byli świadkami jakiegoś niewytłumaczalnego ludzką logiką wydarzenia. Pan Bóg bowiem posługuje
się takimi znakami, aby wzmocnić
naszą wiarę i przyjść nam z pomocą

w trudnościach, chorobach czy
sytuacjach bez wyjścia. Dziś poznacie historię cudu, który wydarzył się
za wstawiennictwem Matki
Bożej w Kazachstanie w miejscowości Oziornoje, gdzie w roku 1936
trafili polscy zesłańcy.

Żyć nadzieją
Syberyjskie i kazachstańskie ziemie przesiąknięte są krwią polskich
zesłańców wywiezionych na bezkresne stepy i w sam środek tajgi. Żeby
tam przetrwać, ludzie musieli szukać różnych sposobów. Była to walka
o życie w obliczu głodu, chorób i temperatur dochodzących zimą do -50
stopni. Była to także walka o duchowe przetrwanie, by nie stracić nadziei
na lepsze jutro i mimo wszystko zachować wiarę w Bożą Opatrzność,
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I w uroczystość Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny (25 marca
1941 r.) stał się cud. Kiedy wierni
nie ustawali w modlitwie, przyszła
niespodziewana i przedwczesna
odwilż. Powstało zagłębienie,
w którym topniejący śnieg
utworzył jezioro, gdzie pojawiło
się takie mnóstwo ryb, że można
je było łowić rękoma. To cudowne
pojawienie się jeziora sprawiło,
że nakarmieni zostali nie tylko
mieszkańcy Oziornoje, ale też
ludzie z bliższych i dalszych okolic.
Ciężarówki pełne ryb docierały do
miejscowości oddalonych nawet
o kilkaset kilometrów.

Matka Boża uratowała
swoje dzieci od głodu i jego
skutków, dając im jezioro
pełne ryb. Nadano Jej tytuł
Karmiącej rybami.

Świadkowie wiary
To modlitwa różańcowa i wiara ludzi,
którzy nie zwątpili w Bożą Opatrzność,
sprawiły, że Bóg objawił swą moc.
To wydarzenie rozmnożenia ryb stało
się wielkim świadectwem wiary
i przykładem dla nas, jak powierzać się
Bogu, zwłaszcza w sytuacjach trudnych
i beznadziejnych. Stawia nam ono
także pytanie, jak my zachowujemy się
w chwilach zagrożenia, gdzie szukamy
pomocy, w czym pokładamy nadzieję…
Narodowe sanktuarium
W roku 1990 w Oziornoje powstała
parafia pod wezwaniem Matki
Bożej Królowej Pokoju. Przebywając
w Kazachstanie w 2001 r., Jan Paweł
II nazwał Oziornoje „sanktuarium
narodowym”, a Matkę Bożą Królową
Pokoju uczynił główną patronką
Kazachstanu.
Oziornoje, kiedyś miejsce kary
dla zesłańców, stało się narodowym
sanktuarium (oficjalnie ogłoszone
w 2011 r.), do którego dziś przybywają
pielgrzymi z całego świata. A stało się
to dzięki głębokiej wierze zwyczajnych
ludzi, ich ufnej modlitwie różańcowej,
ale przede wszystkim dzięki Matce
Bożej, Pośredniczce Bożych łask.

s. Anna Miśkowiec FMM
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BAJKI I OPOWIADANIA

Bajka kirgiska

Biedak i złote monety
A

PENDI to bardzo popularna postać kirgiskich bajek i legend. Poznajcie
jedną z takich opowieści.

Na skraju miasta żył biedak. Nazywał się Apendi. Mimo wielkiego ubóstwa starał się żyć uczciwie. Ciężko pracował dla rodziny, ale głód i tak często zaglądał do
jego domu.
Pewnego razu Apendi w poszukiwaniu pracy wybrał się do miasta. Dzień już
się prawie kończył, a nikt go jeszcze nie zatrudnił. Mężczyzna był zrozpaczony.
Z pustymi rękoma musiał wracać do rodziny. Jego droga wiodła obok domu
bogacza. Człowiek ów słynął z nieuczciwości i wielkiego skąpstwa. W wielkiej pogardzie miał wszystkich biedaków.
Apendi przechodził obok domu bogacza w chwili, gdy ten przy otwartym oknie
przeliczał złote monety. Kiedy tylko ujrzał biedaka, zaczął je demonstracyjnie przesypywać, z góry na dół i odwrotnie.
– Boże wielki – westchnął Apendi – gdybyś mi dał sto
takich złotych monet, to zmieniłyby one moje
życie. Moje dzieci nigdy nie byłyby już głodne.
Podaruj mi je, proszę. Jeśli będzie tylko 99
monet, to je oddam.
Bogacz usłyszał słowa Apendiego.
Szybko odliczył 99 monet, włożył do sakiewki i wyrzucił przez drugie okno.
Chciał sprawdzić, czy mężczyzna rzeczywiście je zwróci.
Nagle Apendi ujrzał sakwę wypełnioną monetami.
– Boże, jesteś wspaniałomyślny! Wysłuchałeś mojej prośby – zawołał, gdy podniósł sakiewkę i zajrzał do środka. – Jeśli
jest 100 monet, to znaczy, że są dla mnie.
Pełen obaw zaczął je przeliczać.
– 97, 98, 99… Och, nie ma 100…
– westchnął z żalem, ale już po chwili zawołał uradowany – ale jest przecież sakwa wyszywana złotem, która ma wartość jednej złotej monety.
Jednak jest to dar dla mnie. To odmieni nasze życie.
Bogacz widząc, że Apendi odchodzi z sakiewką,
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wpadł we wściekłość i pobiegł za nim.
– Oddaj moje pieniądze! Tam nie było stu monet – wrzeszczał.
– Nieprawda! Jest ich 99, ale jest też sakwa warta jednej złotej monety, czyli razem
sto. To Boży dar dla mnie!
Skąpiec za wszelką cenę chciał odzyskać monety, dlatego zaproponował,
by spór rozstrzygnął chan.
– Nie pójdę do pałacu w podartym ubraniu! – powiedział Apendi.
– W takim razie pożyczę ci jedną z moich jedwabnych szat
– rzekł bogacz. Sam też ubrał najlepszy strój.
– Droga do władcy daleka, nie dam rady dojść tam pieszo
– narzekał Apendi.
– Pożyczę ci też swojego osła – powiedział bogacz – a sam pojadę
na drugim.
Teraz Apendi niczym nie różnił się od bogacza. Miał
bogate szaty i dorodnego osła. Kiedy po długiej drodze dotarli do celu, zaprowadzono ich
przed oblicze władcy.
– Panie, ten biedak to złodziej – rozpoczął bogacz, po czym opowiedział historię ze złotymi
monetami.
Władca uważnie spojrzał na znakomicie ubranego Apendiego.
– To chyba ty coś kręcisz! – zwrócił się do
bogacza. – Ten człowiek nie wygląda na
biedaka. Ma drogocenne szaty i wspaniałego osła. Nigdy nie słyszałem tak niedorzecznej historii. Lepiej stąd odejdź,
zanim przepędzą cię moje sługi. A ty,
Apendi, spokojnie wracaj do domu.
Skąpiec w obawie, że władca może
spełnić obietnicę, natychmiast udał się do
domu, starając się zapomnieć o własnej
głupocie. Widać taka była wola Boża.
Natomiast Apendi usiadł na dorodnym
ośle i z sakwą pełną złotych monet udał się
w drogę powrotną, dziękując Bogu za hojny dar.
Rys. Wojciech Siwik
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Anna Sobiech

ZWIERZĘTA I ROŚLINY ŚWIATA

'

Sunkar*

D Z I E C I Ś W I ATA

Dzieci

ulicy

W locie nikt go nie doścignie,
jak błysk flesza szybko śmignie.
A ten wzrok? Pomyślcie sami…
Gdy tak leci nad stepami
z odległości kilometra
dojrzy szczegół centymetra!
Zanim w pole wystartuje,
przenikliwie obserwuje.
A te szpony? Och, litości!
Jak ze stali – kruszą kości!
Czy z powodu drapieżności
jest samotnym jegomościem?
Ależ skąd! Przy jego gnieździe
wszyscy chcą zamieszkać, wierzcie!
To drapieżnik z zasadami
– dobrze żyje z sąsiadami.
W miejscu swego gniazdowania
nie urządza polowania.

Fot. Depositphotos

Tam, gdzie w Azji step szeroki,
on ogarnia wszystko wzrokiem.
Wzrost niewielki, mała waga
zdaje mu się nie przeszkadzać,
by siać postrach pośród gadów,
mniejszych ptaków, ssaków, płazów…
Nikt mu umknąć nie jest w stanie,
gdy upatrzy w kimś śniadanie.
Lecz gdy tylko go ujrzycie,
pokochacie go nad życie!
Pilnie strzeże swych rewirów
w nienagannym, wielkim stylu.
Spójrzcie, proszę, choć ukradkiem…
Jakie on ma pióra gładkie!
Jedwabiste, lśniące, czyste…
A te skrzydła rozłożyste?
Nie najdłuższe, lecz w tym sęk!
Stąd ta zwrotność, no i wdzięk!
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NIE WSZ YSTKIE DZIECI NA Ś WIECIE MOGĄ CIESZ YĆ SIĘ TROSKLIWĄ
OPIEK Ą RODZICÓW, SPAĆ W CZ YSTEJ POŚCIELI W BEZPIECZNYM
DOMU, CHODZIĆ DO SZKOŁY I JEŚĆ ZDROW Y POSIŁEK . WIELE Z NICH
Ż YJE NA ULICY, WALCZĄC O K AŻDY DZIEŃ Ż YCIA .
Noszą zniszczone ubrania, nieodpowiednie do pogody. Kiedy są niskie temperatury,
marzną i chorują.
Ich pożywieniem są produkty niepełnowartościowe lub resztki wyjęte ze śmietników. Nie ma mowy o ciepłym posiłku. Gdy chorują, nie mają dostępu do lekarza
i jakiejkolwiek opieki medycznej.
Każdego dnia narażone są na przemoc, okrucieństwo i wykorzystywanie przez
dorosłych. Pracują lub dopuszczają się przestępstw. Nie mają pozytywnych wzorców.
Uważają, że muszą być twarde i bezwzględne, by przetrwać. Nigdzie nie czują się
bezpiecznie… Dlatego sięgają po szkodliwe używki.
Latem śpią w parkach, ruinach, wykopach, zakamarkach ulic i pod mostami. Zimą
szukają schronienia w opuszczonych szopach, piwnicach, poddaszach i kotłowniach.

Rys. Wojciech Siwik

Czy wiesz, że...
* „Sunkar” w języku kazachskim znaczy „sokół”. Taką samą nazwę nosi położone
nieopodal Ałmaty centrum dla drapieżnych ptaków. Orły, sokoły i jastrzębie od
wieków towarzyszą Kazachom w polowaniach. Największym uznaniem cieszy się
orzeł przedni. Jednak w szybkości pokonuje go sokół wędrowny (390 km/h). Jastrzębie
zwykle polują z dala od swojego gniazda, dlatego ptaki mniejszych gatunków chętnie
osiedlają się w pobliżu ich gniazd.
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Kto im pomaga? W Kirgistanie mało jest takich osób
i organizacji. Bezdomnym – dzieciom, młodzieży
i dorosłym – nadzieję i wsparcie niosą misjonarze.
Oprac. Anna Sobiech
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Bozej Dziecinie
28 XI

8 XII

Jurta daje schronienie
przed mrozem i zwierzętami.
Proś dziś w różańcu Maryję,
by ci pomogła bronić się przed
złymi czynami.
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Jurta znakiem tego,
trzeba.
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7 XII

Dookoła ogniska w środku jurty
chodzi się zawsze w jednym kierunku.
Idź zawsze w stronę Jezusa,
u Niego szukaj ratunku.
10 XII

W jurcie jest mało mebli
i skromne wyposażenie.
Doceniaj dzisiaj drobiazgi,
bo ważne są szalenie.

21 XII

Szanyrak to część jurty,
co kieruje myśli ku życiu i słońcu.
Pamiętaj dziś o modlitwie,
zwróć się do Pana gorąco!

19 XI

Centrum jurty to kindik,
czyli… pępowina.
Karm się w Eucharystii
Ciałem Bożego Syna.
22 XII

Najkrótsze części stelaża jurty
to bałaszyk, czyli dzieciątko.
Pan Bóg nas uczy prostoty,
sam przyszedł jak Niemowlątko.

Wiele nazw części jurty z anatomii pochodzi,
współpracują ze sobą jak w człowieka ciele.
Pomódl się za tych, którzy nie znają Jezusa,
by znaleźli swe miejsce w Kościele.

jściowych
Montaż jurty od drzwi we
zawsze się rozpoczyna.
święty,
Podziękuj dziś za chrzest
Bożego Syna.
co cię przyprowadził do
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11 XII

Jurta nie jest wysoka,
schylić się trzeba u progu.
Spróbuj się nie wywyższać,
pokorny podoba się Bogu.

wać,

Nie wszędzie da się jurtę zbudo
bo praca to wyjątkowa.
Pamiętaj, że bez Kościoła
trudno wiarę zachować.

2 XII

1 XII

18 XII

„Mocne niech będą twe ściany”
– życzą sobie w Kazachstanie.
Zrób dzisiaj coś dobrego,
co komuś w sercu zostanie.
23 XII

Jurta jest bardzo gościnna,
przyjęcie podróżnych szałowe!
Czy na przyjście Jezusa
masz już serce gotowe?

3 XII

Jurtę szyje się ręcznie,
to jest ciężka praca.
Nie zniechęcaj się trudnościami,
wytrwałość popłaca!

4 XII

Jurtę trzeba montować w kol
ejności
i ustalonym porządku.
Przyjrzyj się dziś swemu sercu,
czy masz pokój w każdym zak
ątku?

5 XII

Każdy mieszkaniec
ma w jurcie
miejsce ściśle wyz
naczone.
W Kościele każdy
jest niezbędny,
spytaj Jezusa, jaką
dla ciebie wybra
ł rolę

13 XII

.

12 XII

Montaż jurty
wsparte trady to czynności
cją i doświad
czenie
Pamiętaj, że
każda Msza Ś m.
więta
jest wielkim d
ziękczynienie
m!
17 XII

W jurcie jest wiele ko
lorów,
wszystko bogato zdob
ione.
Czy na najbliższe św
ięta
masz serce ustrojone?

jurty jest oknem
Otwór w dachu
lacji.
i służy do wenty uch życia,
iętego o podm
Poproś Ducha Św i zapału do akcji.
siły
by nie brakło ci

16 XII

Dach jurty ciepło za
pewnia,
chroni, by w środku
nie wiało.
Zrób dzisiaj coś dla
rodziny,
by w niej miłości ni
e brakowało.

Jurtę tak się buduje,
by szybko wyruszyć w drogę.
Misjonarz świat lubi poznawa
ć,
przeczytaj dziś jedną misyjną
przygodę.

14 XII

rągła,
Jurta jest zawsze ok
końca.
nie ma początku ni
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Pamiętaj, że misjonar
rońca.
dla najsłabszych ob

15 XII

Jurty pasterskie nie stoją same,
zwykle sąsiedzi są blisko.
Zauważ dziś ludzi obok
i dziękuj im za wszystko.

24 XII

Jurty są znane od wieków,
od ery naszej początku,
Pan Jezus tę erę rozpoczął,
podziękuj Bożemu Dzieciątku.
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Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus.
Kochane Dzieci!
Jestem ks. Łukasz Niemiec.
Od dziesięciu lat posługuję
zczem
w Kazachstanie. Jestem probos
parafii pw. Matki Bożej
u.
Nieustającej Pomocy w Uralsk
2003
Nasza parafia powstała w roku
blow
i początkowo znajdowała się…
pięć lat
ku w centrum miasta. Dopiero
lecze
zap
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ł
ció
koś
później wybudowano
afii
par
w
9
duszpasterskie. Od roku 200
not
Wspól a
pomagają siostry elżbietanki.
t niewielkatolicka w naszym mieście jes
młodzież
i
i
ka, liczy około 40 osób. Dziec
zajmują ważne miejsce w naszej
zej paradziałalności. Dla młodzieży z nas
my spotkafii – choć nie tylko – prowadzi
dzo ważnia formacyjne. Te zajęcia są bar
nie mamy
ne, ponieważ w Kazachstanie
parafialne
lekcji religii w szkołach i takie
przekazymą
spotkania są podstawową for
eci i młowania wiary katolickiej. Dla dzi
zynek.
dzieży organizujemy letni wypoc
diecezji
zej
nas
Uczestnicy są z terenu całej
rau.
Aty
jw
– Administratury Apostolskie
ć ponad
Niektórzy z nich muszą pokona
ce.
ejs
mi
na
ć
1500 km, aby dotrze
m pracy
Rok temu otworzyliśmy centru
nosprawpedagogicznej z dziećmi niepeł

nymi. Tu, w Kazachstanie,
ludzie wciąż
się boją niepełnosprawności
. Dzieci
chore nie mogą chodzić do
szkoły, często zamyka się je w domach,
żeby nikt
ich nie widział. Zatrudniamy
dwóch
pedagogów, którzy indywidu
alnie pracują z każdym dzieckiem. Cie
szy nas
ogromnie, kiedy dzieci niepe
łnosprawne wyciągają rączki w stron
ę kościoła
i z entuzjazmem pokazują
na górujący
nad nim krzyż. Choć nie roz
umieją
tego symbolu, to jednak wi
edzą, że tutaj mogą otrzymać wiele cie
pła i miłości. Rodzice widząc, że dzieci
otrzymują
realną pomoc dla ich rozwo
ju, inaczej
wypowiadają się o Kościele
. Obecnie
strach przed niepełnospraw
nością i lęk
przed Kościołem zastępuje
życzliwość
i sympatia.
Pragniemy, aby wszelkie do
bro,
którego doświadczają ludzie
przychodzący do naszej parafii, pro
wadziło ich
do odkrycia Chrystusa, prz
ynoszącego
Dobrą Nowinę o Bożej Miłoś
ci.
Polecamy się Waszej modli
twie!
Ks. Łukasz
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Niech będzie
pochwalony
Jezus Chrystus.
Drogie Dzieci!
Nazywam się Artur
Jestem
Zaraś. Pochodzę z Bydgoszczy.
.
księdzem
Kazachstanu wyjechado
sje
Na mi
łem w roku 2013.
agaj.
Pracuję w miejscowości Kapsz
nioud
Miasto to znajduje się w poł
ionie
wej części Kazachstanu, w reg
od Chin
Ałmaty, w odległości 300 km
wej.
dko
i innych republik Azji Śro
ł
Parafię, gdzie posługuję, założy
Ungari
włoski kapłan – ks. Massimo
odmł
naj
– który widząc problemy
ł
wa
szych, w roku 1999 zorganizo
ych
stołówkę dla dzieci z najuboższ
ce.
nau
w
oc
rodzin, a także pom
i zorZ czasem zakupił kilka domów
ecka.
ganizował parafialny dom dzi

która prowadzi taką dział
alność.
Trafiają do nas półsieroty
i sieroty
społeczne. Są wśród nich
Rosjanie,
Tatarzy, Uigurzy, Ukraińc
y, Niemcy
oraz dzieci pochodzenia
polskiego.
Mieszkają one w domach
razem
z wychowawcami. Opiek
ę nad nimi
sprawują siostry służebnic
zki, a także miejscowi świeccy wy
chowawcy
oraz wolontariusze z Polsk
i.
W tej chwili jest nas 56 os
ób, w tym
40 dzieci. Troszczymy się
o utrzymanie dzieci. Zapewniam
y im
posiłki, odzież, lekarstwa,
przybory
szkolne. Posyłamy do szk
oły.
Wychowujemy je i kształtu
jemy
na dobrych ludzi. Wszystki
e potrzeby związane z ich utr
zymaniem
i wychowaniem możemy
zaspokajać tylko z ofiar dobroczy
ńców,
ponieważ nasza placówk
a
jest kościelna i nie jest do
towana
przez państwo.
Z serca dziękuję za wszel
ką Waszą
pomoc i polecam modlitw
ie
naszą misję.
Ks. Artur

agaj
Obecnie nasza parafia w Kapsz
e,
ani
hst
jest jedyną w całym Kazac
Zdjęcia: archiwum Autorów
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PAPIESKIE
INTENCJE

Elżbieta Polkowska

EWANGELIZACYJNE

Grześ usłyszał kiedyś od misjonarza bardzo
piękne słowa: „W nocy, w ciemnym afrykańskim
lesie, na czarnym pieńku siedzi mała, czarna
mrówka, ale Pan Bóg ją widzi. Nigdy bowiem
nie jest tak ciemno, żeby Pan Bóg nie zobaczył
i nie zatroszczył się o swoje stworzenie”. Słowa
te zapadły chłopcu głęboko w pamięć. I teraz je
sobie przypomniał, bo odkąd babcia zachorowała,
on właśnie czuje się jak ta maleńka mrówka w ciemnym lesie.
Mama pocieszała Grzesia, że babcia odzyska siły i długo jeszcze będzie z nimi. Mimo
to było mu bardzo smutno. Babcia była z nim
od zawsze. Wszyscy gdzieś się spieszyli, mieli
dużo pracy, a babcia była obecna. Uczyła go
pierwszych modlitw, pierwszych liter, czytała na dobranoc. Uwielbiał to. Nawet kiedy już był nieco starszy, babcia często czytała mu przed snem. Ostatnią książką był
„Mały Książę”. Grześ pokochał tę postać
może dlatego, że książę też był smutny,
ponieważ stracił swoją ukochaną różę?
Na szczęście smutek chłopca minął
wraz z chorobą babci. I chociaż za oknem
było ciemno i szaro, znowu poczuł, że ma bliskich wokół siebie. „Nie wszyscy mają tyle szczęścia co ja”
– pomyślał. I wtedy postanowił, że odtąd będzie się modlił za tych, którzy cierpią z powodu smutku i są pogrążeni w rozpaczy.
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W grudniu módlmy się za katechetów
powołanych do głoszenia Słowa Bożego,
aby byli odważnymi i kreatywnymi
świadkami w mocy Ducha Świętego.
Rys. Artur Nowicki

W listopadzie módlmy się, aby cierpiący na depresję lub wypalenie otrzymali
pomoc i dostrzegli światło, które
przywróci im chęć do życia.

Kiedy Paula była jeszcze w szkole średniej,
pan Bogusław, jej katecheta, wystąpił z bardzo odważnym pomysłem. Zaproponował uczniom, aby przeprowadzili w szkole akcję „I ty idź po dary”. Ale o jakie
dary chodzi? – zastanawiali się wszyscy, widząc takie
hasło na szkolnej gazetce. Otóż pan Bogusław wyszedł
z inicjatywą, aby młodzież klas maturalnych, tuż przed
Bożym Narodzeniem, przygotowała dla kolegów i koleżanek
z pierwszych klas krótką scenkę z Dziejów
Apostolskich o zesłaniu Ducha Świętego. Początkowo
uczniowie wzbraniali się, bo przecież trzeba uczyć
się tekstów, a oni nie mieli czasu, ponieważ
czekała ich studniówka i matura. Okazało się,
że wcale nie trzeba było się uczyć, bo była to
pantomima. A chodziło o to, by zachęcić
młodzież do bierzmowania. Ostatecznie
zebrała się spora grupa chętnych, która
ostatniego dnia przed świąteczną przerwą
zaprezentowała inscenizację. Zebrani
uczniowie mogli się z niej dowiedzieć, jaką siłę
daje człowiekowi Duch Święty i Jego dary.
Paula cieszyła się, że chociaż w ten sposób
mogła być misjonarką w swojej szkole. Ta akcja
była jej bardzo potrzebna, bowiem w natłoku
różnych spraw zapomniała o Duchu Świętym,
którego pomocy szczególnie potrzebowała
na maturze i przy podejmowaniu decyzji,
co dalej w życiu robić.
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ŚLADAMI SŁOWA BOŻEGO

J U RTA
o. Luca Bovio IMC
Ludzie mieszkają w różnych
zakątkach świata. I w zależności od miejsca zamieszkania
mają różne domy. Dziś Wam
opowiem, jak żyją niektórzy
mieszkańcy krajów środkowej
Azji. Ich domy nazywa się jurtami. Są to charakterystyczne
namioty, o mocnej konstrukcji,
które chronią domowników
przed niskimi, ale też i wysokimi temperaturami – latem
przed upałem, a zimą przed
mrozem dochodzącym nawet
do minus 50 stopni Celsjusza.
Taki przenośny dom jest dość
łatwy do zmontowania, ponieważ
służy rodzinom pasterskim, które
często muszą przemieszczać się
w poszukiwaniu nowych pastwisk dla swoich zwierząt.
Konstrukcja jurty jest bardzo
prosta. Składa się ona z jednego
pomieszczenia, co sprawia, że wszystko jest
wspólne. Na azjatyckich stepach często wieje mocny wiatr, dlatego jurty muszą być dobrze zabezpieczone. Całą drewnianą podstawę mocuje się do dużego i ciężkiego kamienia, który umieszcza się na ziemi w centralnym punkcie
pomieszczenia.
Miałem kiedyś okazję odwiedzić jeden z azjatyckich krajów, gdzie żyją nomadowie. Na własne oczy widziałem przepiękne jurty, które są symbolem domu,
24

JAK K OŚCIÓŁ
rodziny, wspólnoty… A jedna z nich była kościołem. To w niej sprawowana
była Msza św. dla niewielkiej wspólnoty katolickiej. Tutaj również
kamienne zabezpieczenie znajdowało się centralnym miejscu i było jednocześnie chrzcielnicą z wodą święconą
w środku. Misjonarze wyjaśnili mi, że to zabezpieczenie zapewnia stabilność i bezpieczeństwo
wiernym, kiedy silnie wieje. Jest również
symbolem Pana Jezusa, który chroni
wszystkich swoją łaską przed różnymi niebezpieczeństwami.
Ten wymiar wspólnotowy jest mocno podkreślony, kiedy wszyscy gromadzą się na modlitwie. I tak jak
w jurcie koncentruje się wszystko,
co jest najważniejsze dla miejscowych ludzi, tak samo ważna dla
wierzących jest wspólnota Kościoła, której Głową – jak napisał
św. Paweł w liście do Efezjan
– jest Pan Jezus dający siłę
wszystkim członkom swego
Ciała. „Żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło
ku Temu, który jest Głową
– ku Chrystusowi. Z Niego całe
Ciało – zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi
umacniającej każdy z członków
stosownie do jego miary – przyczynia
sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości” (Ef 4, 15-16).
Podobnie jak kamień, który zabezpiecza jurtę i znajduje swoje miejsce w jej
centrum, tak najważniejszym elementem Kościoła jest Pan Jezus jako Głowa
wspólnoty. A kiedy mamy Go w centrum swojego życia, wtedy potrafimy miłować wszystkich ludzi, tych z najbliższego otoczenia, ale również z najdalszych
zakątków świata.
Rys. Wojciech Siwik
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WYWIAD

Świetlica

pełna

miłości

Rozmawia s. Monika Juszka RMI

Siostra Renata Zygmaniak od roku pracuje w Taszkencie, stolicy
Uzbekistanu. Poprosiliśmy ją o kilka wiadomości „z pierwszej ręki”.
Z jakiego Siostra jest zgromadzenia?
Należę do Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
w Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej.
Nazywają nas szarytkami.
A skąd Siostra pochodzi? Proszę powiedzieć kilka słów o swojej rodzinie,
rodzeństwie…
Urodziłam się w Wągrowcu, jestem
piątym dzieckiem z siedmiorga rodzeństwa. Moi rodzice to ludzie bardzo
religijni, swoim przykładem uczyli nas,
jak być wiernym Bogu, a także
szacunku do drugiego człowieka.
Ile Sióstr pracuje w Uzbekistanie?
W tej chwili jesteśmy trzy siostry: Ilona,
Małgorzata i ja.
26

Czym się Siostry zajmują?
Posługujemy w parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Prowadzimy tu
świetlicę dla dzieci z rodzin ubogich.
Na początku przychodziły tylko w niedzielę na krótkie spotkanie. Po feriach
zimowych, kiedy zorganizowaliśmy tzw.
„Wakacje z Bogiem”, przyszła nam taka
myśl, żeby otworzyć świetlicę dla dzieci,
która będzie działała również w tygodniu.
Skąd są dzieci korzystające ze świetlicy?
Nasze dzieci są z całego Taszkentu. Czasem, żeby do nas dotrzeć, muszą pokonać daleką drogę, niekiedy jadą dwoma
autobusami. Staramy się im zapewniać
bilety, bo przejście drogi pieszo zajęłoby
im nawet do dwóch/trzech godzin.

Skąd pomysł na taką świetlicę?
Te dzieci to nasi parafianie. Zauważyliśmy,
że większość czasu w tygodniu spędzały na ulicy. Nikt się nimi nie interesował.
A ponieważ pochodzą z rodzin zaniedbanych materialnie, mieszkających w bardzo
krytycznych warunkach, niekiedy bez
ogrzewania i elektryczności, uciekały
z domu i swój wolny czas wykorzystywały
na zorganizowanie sobie jedzenia,
czasem nawet uciekając się do kradzieży
czy też wymuszania pieniędzy albo
produktów spożywczych.
Czy uczestnictwo w zajęciach świetlicowych pomaga tym dzieciakom?
Oczywiście! Teraz przychodzą do nas
cztery razy w tygodniu, zaraz po szkole.
Mają tak wypełniony czas przez różne
zajęcia, że nie mają kiedy „rozrabiać”.
Świetlica zapewnia im bezpieczeństwo,
a także warunki do nauki i rozwoju.
A co robicie w świetlicy?
Mamy różne kółka zainteresowań,
w których dzieci uczestniczą. Uczymy je
też prac kulinarnych i higieniczno-gospodarczych, jak np. sprzątanie czy
zachowanie czystości osobistej.
Co chciałaby Siostra powiedzieć
dzieciom w Polsce? O co je prosić?
Kochane Dzieci, dziękuję za Waszą
inicjatywę pomocy rówieśnikom w krajach misyjnych. Dzięki swojemu wsparciu
przywracacie uśmiech wielu dzieciom.
Życzę Wam wytrwałości w niesieniu dobra
innym. Proszę Was też o modlitwę, byśmy
dalej mogły służyć w krajach, gdzie wielu
ludzi nie słyszało jeszcze o Bogu i Jego
miłosierdziu. Waszym modlitwom polecamy również nasze dzieci i młodzież,
by umiały dziękować Bogu, rodzicom
i nauczycielom za wszelkie dary,
którymi są obdarowywane.
Dziękujemy za rozmowę i zapewniamy
o naszej modlitwie.

Fot. Depositphotos

W Taszkencie, stolicy Uzbekistanu, pracują
obecnie trzy siostry szarytki z Polski.

Fot. Arch. s. Renaty Zygmaniak

Do parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Taszkencie
przychodzą ubogie dzieci z całego miasta.
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Ciekawi mnie, co znajduje się w środku
Waszej miejscowości. Czy jest to przestronny
rynek lub park czy zielony skwer z okazałą fontanną?
Jeśli tylko macie ochotę, odnajdźcie
ów środek i wyślijcie zdjęcie z opisem
na facebookowy profil PDMD.
Geograficznym środkiem Polski jest rynek miasta Piątek w województwie łódzkim, choć dokładniejsze badania geodezyjne wskazują nowy
punkt kilkanaście kilometrów dalej, w Nowej Wsi pod Kutnem.
Sprawa poszukiwania „środka” komplikuje się w przypadku kontynentów. I tak na przykład przez ostatnie stulecia zmieniał się geograficzny
środek Europy w zależności od ustaleń granic państwowych i sporów
o przynależność wysp oceanicznych.
W XVIII wieku polski kartograf Szymon
Antoni Sobiekrajski wyliczył, że
„serce Europy” znajduje
się w Suchowoli koło
Białegostoku. Dwieście lat
później, w 1989 r., dokładne
wyliczenia francuskiego
Narodowego Instytutu Geografii
ustaliły, że to miejsce
znajduje się na Litwie
w pobliżu Wilna, gdzie
aktualnie jest okazały park.
Istnieje jeszcze wiele punktów,
które uwzględniając różne kryteria,
wyznaczają środek Europy
na terenie Niemiec, Łotwy,
Ukrainy czy Austrii.
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pod Wilnem

Kyzył

Geograficzny
środek Azji znajduje się
u zbiegu rzek Dużego
i Małego Jeniseju
w Kyzył, stolicy
Republiki Tuwy.
Oznacza go
reprezentacyjny pomnik.

Piątek

I to tyle o geograficznych
„środkach”.

Warto jednak pamiętać o byciu
w „innym”, bardzo ważnym „środku”, do którego Bóg nas zaprasza. W „sercu” wydarzeń i Bożych
propozycji dla nas. Bycie „w środku”
oznacza OBECNOŚĆ aktywną, zaangażowaną i odpowiedzialną. Słowem:
„TU I TERAZ” dla Bożych propozycji. Tak jak
pasterze byli „aktywni” podczas betlejemskiej
nocy. Nie przespali narodzin Jezusa, przybiegli Mu na spotkanie. Przynieśli dary
i tak jak umieli, okazali troskę Bogu-Człowiekowi, który – jak z pewnością wiecie – narodził się
na kontynencie azjatyckim.

Oprac. s. Katarzyna Murawska FMM
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DZIECI DZIECIOM MISJI

tak kolędowaliśmy w ubiegłym roku...

Kochani, w ubiegłym roku kolędowaliście dla masajskich dzieci. To było
wyjątkowe wydarzenie, ponieważ przebiegało pod znakiem pandemii, restrykcji
sanitarnych i nauczania zdalnego. Jednak daliście radę!
Mieliście mnóstwo pomysłów, jak sobie poradzić w tym trudnym czasie.
Organizowaliście wystawy i gazetki o Masajach, nagrywaliście scenkę i publikowaliście
ją w mediach społecznościowych szkoły lub parafii, kolędowaliście w kościołach
lub przed kościołami, na placach i ulicach Waszych miejscowości. Zobaczcie sami!
Skr zydłów, archidiecezja częstochowska

Huszlew, diecezja siedlecka
Kobylin, diecezja kaliska

Skór zec, diecezja siedlecka

Boniewo, diecezja włocławska
Jerka, archidiecezja poznańska
Szczecin, archidiecezja szczecińsko-kamieńska

Chomętowo, diecezja bydgoska

Kraków-Prokocim, archidiecezja krakowska
Chmielnik, diecezja kielecka
Kraków-Tonie, archidiecezja krakowska

Kolędnicy Misyjni 2020/2021

Siemiatycze, diecezja drohiczyńska
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Jak
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wyko kę
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skarb ?
-jurtę

Przygotuj
‒ • Dużą plastikową
butelkę
• Białe płótno lub
papier
• Kolorowe tasiemki,
patyczki, sznurek
• Klej, nożyczki

Obydwie części
okleić białym
materiałem lub folią
albo papierem.

32

W dolnej
części
wyciąć
otwór
na drzwi.

4

Tak przygotowane części skleić
i pozostawić do wyschnięcia.

5
U samej góry zrobić
otwór i wzmocnić
go naklejając wokół
sznurek. Do drzwi
dokleić patyczki i od
chylić materiał
w górę.

1
Butelkę
przyciąć
na wysoko
ść
namiotu
i obciąć
nakrętkę.

7

6
Do dekoracji należy użyć
kolorowych tasiemek,
sznurków i patyczków.

2

I skarbonka gotowa!

Pomysł i wykonanie: s. Urszula Kupczyk OSU oraz dzieci z Ogniska Misyjnego ze SP Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie
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ZAGADK A

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!
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Cyfry umieszczone w dolnym rogu kratek
wpisz do dolnego diagramu i odczytaj hasło.

Sprawdź swoją wiedzę…
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Wpisz literki
w odpowiedniej
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Pionowo
1. Nasz kontynent
2. Inaczej zielsko
3. Mały syn
4. Bardzo cenne grzyby
5. Gorycz, ból
6. Sznur do przeciągania
7. Stolica Azerbejdżanu
Poziomo
1. Piotr, znany skoczek
narciarski
2. Inaczej Msza św.
3. Kameleon wśród kamieni
szlachetnych
4. W łazience na ścianie
5. Siostra Marii, usługiwała
Jezusowi przy posiłku
6. Inaczej rozgniewany

14
Grafiki: Depositphotos
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Pomóż
dzieciom
odnaleźć
ich dom.

1. Gdzie odbędzie się Misyjny Synod
Dzieci?
5. Który z krajów leży na
b. w Warszawie
kontynencie azjatyckim
f. w Częstochowie
i europejskim?
r. w Krakowie
d. Mongolia
2. Kogo na synodzie będą reprezentoi. Kazachstan
wać delegaci diecezjalni?
p. Pakistan
a. dziecięce kółka różańcowe
6. Stolicą którego kraju jest
k. schole dziecięce
Taszkent?
ó. ogniska misyjne PDMD
ą. Kirgistanu
3. Komu w tym roku pomogą kolędnicy
ć. Kazachstanu
misyjni?
ę. Uzbekistanu
g. dzieciom z Kazachstanu, Kirgista- 7. Mieszkańcy którego kraju
nu i Uzbekistanu
piją herbatę w miseczl. dzieciom z Mongolii, Chin i Indii
kach?
w. dzieciom z Turkmenistanu, Afgar. Kirgistanu
nistanu i Pakistanu
t. Polski
4. Na jakim kontynencie żyją dzieci,
z. Francji
których wesprą kolędnicy?
y. w Australii i Oceanii
c. w Afryce
s. w Azji

Rozwiązania z nr 4/2021
ZAGADKA MATEMATYCZNA:
Marek – 21, Krysia – 15,
Antek – 12, Błażej – 9, Zosia – 8 lat
ZAGADKA GEOGRAFICZNA:
1a, 2e, 3h, 4f, 5g, 6c, 7b, 8d
KRZYŻÓWKA: Modlę się
za Misyjny Synod Dzieci
QUIZ: Wakacje
Pamiątki misyjne wylosowali:
Laura T. z Sosnowca,
Jędrek W. z Bytynia, Ela Z. z Poznania
Gratulujemy!

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

8. Dom azjatyckich rodzin zajmujących się wypasem bydła to:
o. jurta
u. tipi
y. igloo
9. Jaką religię wyznaje większość
ludności Azji Środkowej?
a. chrześcijaństwo
d. islam
n. hinduizm
10. Kto założył Papieską Unię
Misyjną?
t. Paulina Jaricot
z. o. Paweł Manna
ź. bp Karol de Forbin-Janson
11. Gdzie znajduje się geometryczny środek Polski?
f. w Zdunach
h. w Łęczycy
i. w Piątku

Litery znajdujące się przy prawidłowych odpowiedziach
utworzą hasło.
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