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RODZINA
Z MISJA,

Nowy rok szczęśliwie rozpoczęty!  
Dla Papieskich Dzieł Misyjnych na całym świecie 
jest on wyjątkowy. Świętujemy 400 lat istnienia 

Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 200 lat  
od założenia Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary  

i 100 lat od chwili, kiedy papież postanowił, aby trzy dzieła misyjne – w tym 
DZIEŁO MISYJNE DZIECI – należało bezpośrednio do niego i było PAPIESKIE. 

Zajrzyjcie do plakatu w środku gazetki, zobaczycie, że i Wy tworzycie to Dzieło.

PDM to światowa sieć solidarności, modlitwy i ewangelizacji. 
Żeby podkreślić naszą powszechność, nie będziemy w tym roku prezentować 

konkretnych krajów misyjnych, tylko zajmiemy się kontynentami.  
Są niezwykle różnorodne, a jednocześnie łączą ich mieszkańców.

Temat roku duszpasterskiego brzmi: „Posłani w pokoju Chrystusa”. 
Te słowa wspaniale wpisują się w misyjne powołanie każdego z nas. 

W czasopismach wydawanych przez PDM będziemy zatem przypominać,  
jak ważny jest pokój na świecie. 

Nowy rok przynosi również sporo nowości. Spójrzcie uważnie na okładkę. 
Widzicie? Mamy nowe logo! Więcej o nim przeczytacie na kolejnych stronach. 

W grudniu pożegnaliśmy się z Grzesiem, Paulą, Małgosią i ich rodziną.  
Ale nie rezygnujemy z poznawania Papieskich Intencji Modlitewnych na każdy 

miesiąc. Tym razem w ich zrozumieniu pomoże nam mama Ela pracująca 
w PDM. O. Luca nadal będzie przybliżał nam słowa Pisma Świętego, ale tym 

razem nie będą to fragmenty z Ewangelii, tylko z psalmów. Nie obawiajcie się, 
nie rezygnujemy z naszych stałych działów, które dobrze znacie.  

6 stycznia to oczywiście WASZ dzień. Misyjny Dzień Dzieci  
i święto patronalne PDMD. Nie zapomniałam o życzeniach dla Was.  

Są na okładce i mam nadzieję, że się spełnią. 

Bądźcie z nami cały 2022 rok!

Z misyjnym pozdrowieniem!

s. Monika Juszka RMI
sekretarz krajowy PDMD w Polsce
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Świętość
to nasz styl

Jesteśmy posłani 
przez samego Jezusa

GPS miłości
do wszystkich ludzi

Kolory 
5 kontynentów

Grafiki i zdjęcia: K. Kopania

FORMACJA PDMD

UWAGA, KONKURS!

Fajne jest to logo, bo jest w nim tyle ukrytych rzeczy.
Róża Kopania

Podoba mi się to logo. Widać, że coś znaczy.
Tobiasz Kopania

Każdy misjonarz jest spostrzegawczy. 
Zauważa działanie Pana Boga 
w codzienności, w świecie i historii. 
Zauważa też potrzeby drugiego 
człowieka i piękno świata. 
Dlatego nie wątpię, że każdy 
z Was zauważył zmianę 
na okładce! Tak, kochani, 
mamy nowe LOGO „ŚWIATA 
MISYJNEGO”! Jubileuszowy 
rok świętowania stulecia 
papieskości Dzieła 
Misyjnego Dzieci jest 
najlepszą okazją do 
tego, żeby się odnowić, 
odświeżyć, zmienić się 
dla Was.

Nasze nowe logo przygotował 
pan Krzysztof Kopania, nasz grafik. 
On sam najlepiej wyjaśni, co się w tym 
logo ukrywa. Zwykle nie macie okazji 
zobaczyć pana Krzysztofa, bo siedzi 
za monitorem i przygotowuje okładki, 
obrazki, plakaty, załączniki, infografiki 
i wiele innych pięknych elementów 
graficznych. Dzisiaj poznajcie 
pana Krzysztofa, męża, ojca 
czworga dzieci, teologa, grafika 
i naszego biurowego kolegę.
s. Monika Juszka RMI

Każdy, kto do KOŃCA STYCZNIA 2022 roku przyśle nam opisane swoje 
wrażenia na temat „Kiedy patrzę na nowe logo «Świata Misyjnego»”, 
będzie miał szansę wygrać roczną prenumeratę naszego 
czasopisma i nagrody niespodzianki! Przyznamy trzy nagrody, 
a liczyć się będą przede wszystkim: POMYSŁOWOŚĆ, 
ZWIĘZŁOŚĆ WYPOWIEDZI I TREŚĆ. Teksty można przysyłać 
wyłącznie na adres: dziecidzieciommisji@gmail.com.

Zawsze chciałem pomagać 
misjonarzom i głosić Pana Jezusa. 

Udało mi się to! Dzięki pracy 
w Papieskich Dziełach Misyjnych 

mogę służyć misjom. Tworzę 
plakaty, książki, grafiki do internetu 
i nie tylko. Uczyłem się architektury, 

reklamy, a przede wszystkim 
misjologii. Zdobyte w szkołach  

i na kursach umiejętności pozwoliły 
mi zrealizować marzenia. Z Panem 
Bogiem nie tylko spełniają się dobre 

marzenia, ale i jeszcze więcej. 
Teraz oddaję do Waszych rąk 

nowe logo „Świata Misyjnego”. 
Jego sekrety opisałem obok. Mam 

nadzieję, że Wam się będzie podobać. 
Niech przypomina Wam o tym,  

że też macie swoją misję. Pan Jezus 
czeka na Ciebie, byś ruszył z Nim  

we wspaniałą przygodę,  
w misyjny świat.

Krzysztof Kopania

Co ukrywa nowe logo?

Tata

Córka Róża

Syn Tobiasz

(grafik)
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Fot. A. Maciejko

Fot. ks. S. Pindera

Fot. A. Maciejko

Fot. ks. T. Atłas
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AFRYKA

Afryka zajmuje 
30,37 mln km², czyli aż 
jedną piątą część Ziemi. 
Zamieszkuje ją ponad 
miliard mieszkańców 

w 54 państwach. Najwięk-
sze z nich to Algieria, 

a najmniejsze to Seszele.

Trudno powiedzieć, iloma dokładnie ję-
zykami mówią Afrykańczycy, ponieważ 
na tym kontynencie mieszkają tysiące 

klanów i grup narodowościowych. Tylko 
w Nigerii jest ich około 500 – tyle jest tu 
grup etnicznych. W moim kraju najczę-
ściej używanym językiem jest hausa. 

Ale najbardziej znany afrykański język 
to suahili.

Wielu naukowców 
bada to bogactwo 
języków, których 

w Afryce jest 
ponad dwa tysiące. 

Najczęściej urzę-
dowymi językami 
są języki państw, 
które kolonizo-
wały Afrykę. Na 

przykład w Nigerii 
takim językiem jest 

angielski, ponie-
waż była to kolonia 
brytyjska. W Afryce 

można usłyszeć 
również francuski 

i portugalski.

Afrykańskich imion też jest bardzo dużo. Imię jest bardzo ważne i nie nadaje się go przypadkowo. 
Często wiąże się z okolicznościami przyjścia dziecka na świat lub z cechami, 

jakie rodzice chcieliby, żeby miała ich pociecha.

Nasza tradycja i kultura 
są również ogromnie 
różnorodne. Należą 

do nich między inny-
mi muzyka, sztuka 

czy stroje. Wielkim 
bogactwem ce-

chuje się również 
nasza przyroda. 
Tę obfitość Afry-
ki dobrze opisuje 
przysłowie ludu 
Akan z Ghany: 

„Palce jednej ręki 
nie są tej samej 

długości”.

Dla nas, Afrykańczyków, 
ogromną rolę odgrywa tradycja. 

W jej przekazywaniu najważ-
niejszą funkcję pełnią ludzie 
starsi. Od swojego dziadka 

nauczyłem się całego rodowodu 
naszej rodziny, wielu opowieści 
o dawnych czasach oraz podsta-

wowych zasad życia.Wielu Afrykań-
czyków dużą 

wagę przywiązuje 
do kultu przod-
ków. Składają 

im ofiary, proszą 
o załatwienie 

różnych spraw, 
traktują ich tak, 
jakby żyli obok 
nas. Dlatego tak 
ważne jest po-

siadanie potom-
stwa. Wiąże się to 
z przekonaniem, 
że człowiek żyje 

tak długo, jak 
długo żyje pamięć 

o nim.

Obecnie coraz mniej Afrykań-
czyków wyznaje te wierzenia. 

Większość z nas to chrześcijanie 
i muzułmanie. Najwięcej katoli-
ków jest w Gwinei Równikowej, 
Republice Zielonego Przylądka, 

Angoli, Gabonie, Ruandzie, 
Burundi i w Demokratycznej 

Republice Konga.

Cześć, mam 
na imię Samson. Jestem
12-latkiem i mieszkam

w Afryce. To drugi co do
wielkości kontynent
świata i chciałbym,
żebyście go lepiej

poznali.

Algieria

Etiopia

Algieria

Madagaskar

Kenia

Republika ŚrodkowoafrykańskaNiektórzy wierzą jeszcze w wielu bogów. Wśród nich jest jeden 
najważniejszy, a obok niego inni bogowie, duchy przodków, 

a nawet rośliny i zwierzęta.

Kraj, w którym mieszkam, Nigeria, 
jest najludniejszym krajem w Afryce.

Moi dziadkowie i moja rodzina jesteśmy katolikami i nie wyznajemy 
wiary w inne bóstwa. Moi rodzice są bardzo wierzący i przekazują 

nam – mnie i moim dwóm młodszym siostrom – tę wiarę. Tata jest 
katechistą i bardzo angażuje się w sprawy naszej parafii.
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Żeby poznać cały nasz kontynent, potrzeba 
bardzo dużo czasu, ale zawsze możecie czuć 
się zaproszeni. Z pewnością nie pożałujecie. 

Do zobaczenia.

Tekst: Elżbieta Polkowska
Grafiki: Depositphotos

Zazwyczaj jadamy bardzo proste dania. Są to 
głównie owoce (banany, melony), warzywa (ma-
niok, bataty, fasola) i zboża (sorgo, proso). Mięso 
nie pojawia się na naszych talerzach zbyt często. 

Lubimy dania przyprawiane ostrym sosem.

Wśród tych państw były 

zarówno kraje chrze-

ścijańskie, jak i muzuł-

mańskie. Na spotkanie 

z papieżem, który przy-

bywał jako „Pielgrzym 

Pokoju i człowiek Boży”, 

gromadziły się tłumy 

i był wszędzie wspania-

le witany. Odwiedzał 

nas też papież  

Benedykt XVI i papież 

Franciszek.

Pokój jest 
bardzo potrzebny 
na naszym konty-

nencie, na którym 
często wybuchają 

konflikty zbroj-
ne. Szczególnie 
widoczne jest to 

w moim kraju, 
w Nigerii. 
Wojny doty-

kają także 
Sudanu Południowego, Etiopii 
i innych afrykańskich krajów.

Afryka to kontynent róż-
norodny także pod względem 

gatunków roślin, zwierząt 
oraz ukształtowania tere-
nu. Tam, gdzie występują 

obfite opady deszczu, rosną 
wiecznie zielone lasy tropi-

kalne zamieszkane między 
innymi przez szympansy, 

goryle czy kolorowe 
papugi. Są też pustyn-
ne rejony, w których 

deszcz nie pada 
przez kilka lat 
i nie można 

tam znaleźć 
nawet 

skrawka 
zieleni.

Mimo to, na przykład na pusty-
ni Namib, rosną minibaobaby 

nazywane odwróconymi drze-
wami, ponieważ widać jedynie 

ich korzenie. Jest to karłowa-
ty gatunek afrykańskiego 

baobabu. Legenda głosi, 
że drzewa te zostały 

wyrzucone z nieba 
przez bogów i wylą-

dowały koroną do 
dołu.

Na co dzień ubieramy się zwyczajnie, ale są 
plemiona, które stroją się bardzo kolorowo. 

Wśród nich są Masajowie, zamieszkujący 
Kenię i północną Tanzanię. Ze względu na 

swoje tradycje i zwyczaje są najlepiej rozpo-
znawaną grupą etniczną Afryki.

Chodzę do szkoły. Nauka idzie mi całkiem 
nieźle. Moja młodsza siostra Favour też już 

jest uczennicą, a w przyszłym roku do szkoły 
pójdzie także Anika. Wielu moich rówieśni-
ków nie ma jednak możliwości uczęszcza-
nia na lekcje. W większości państw Afryki 
edukacja jest w mniejszym bądź większym 

stopniu płatna. Nawet jeśli jest za darmo, to 
często rodziców nie stać na ubrania, mundu-

rek czy przybory szkolne.

Dzieci pracują przy uprawach i dlatego nie są posyłane do szkoły. 

W Republice Środkowoafrykańskiej pracuje około 63% dzieci.

Brakuje również nauczycieli. W Repu-
blice Południowej Afryki jeden nauczy-

ciel przypada na 80 uczniów, a liczba 
uczniów jednej klasy dochodzi niekiedy 

do 140 osób.

Często wspominamy wizy-

tę Ojca Świętego w Nigerii 

w 1982 roku. Mój tata był 

wtedy małym chłopcem, 

ale dziadkom bardzo 

zależało, żeby zobaczyć 

papieża. Święty Jan 

Paweł był w Afryce 

aż 13 razy i odwie-

dził aż 41 afrykań-

skich państw.

Park 
Narodowy 

Tsavo 
w Kenii

Minibaobaby 
na pustyni Namib

Rezerwat Masai Mara w Kenii

Senegal, fot. G. Gałązka

Fot. ks. S. Pindera

Fot. Depositphostos

Fot. ks. S. Pindera

Tanzania, fot. ks. T. Atłas

Sudan, uprawa herbaty, fot. misjonarze kombonianie
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Raj dla lwów!
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Oprac. s. Monika Juszka RMI
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CO WAŻNE...

DLACZEGO WOJNA JEST ZŁA

BĄDŹCIE
MISJONARZAMI

POKOJU

JAK DZIECI
MOGĄ BYĆ

MISJONARZAMI

POKOJU

CO PAPIEŻE MÓWIĄ O POKOJU

FRANCISZEK

BENEDYKT XVI

JAN PAWEŁ II

„Pokój należy budować bezustannie, jest drogą, którą 
przebywamy razem, zawsze szukając dobra wspólnego 
i zobowiązując się do dotrzymywania danego słowa 
i poszanowania prawa. We wzajemnym słuchaniu mogą  
też wzrastać poznanie i szacunek dla drugiego,  
aż po rozpoznanie w nieprzyjacielu twarzy brata”.  
Orędzie na 53. Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2020 roku

Pokój jest owocem sprawiedliwości i skutkiem miłości.  
Pokój jest przede wszystkim darem Boga. Pokój jednak nie jest  
tylko darem, który należy przyjąć, lecz jest także dziełem, które 

trzeba tworzyć. Abyśmy byli naprawdę wprowadzającymi pokój,  
musimy nauczyć się współczucia, solidarności, współpracy i braterstwa”. 
Orędzie na 45. Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2012 roku 

„Pokój jest dobrem, które należy wprowadzać 
poprzez dobro: jest on dobrem dla poszczególnych osób, 
dla rodzin, dla narodów świata i dla całej ludzkości; 
jest zatem dobrem, którego należy strzec i które należy 
rozwijać, wybierając i czyniąc dobro”. Orędzie na  
38. Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2005 roku

Misjonarz pokoju:

– modli się o pokój w swojej rodzinie, szkole, parafii, ojczyźnie i na całym 
świecie,

– potrafi przebaczać,

– umie przeprosić, kiedy sam zawini,

– nie kłóci się z nikim, umie rozmawiać spokojnie i szczerze,

– nie broni własnego zdania za wszelką cenę,

– nie jest złośliwy ani agresywny,

– jest życzliwy dla każdego i obdarza 
uśmiechem.

Pan Jezus posyłając swoich uczniów na misje, powiedział: „Gdy do 
jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli 
tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; 
jeśli nie, powróci do was” (Łk 10, 5–6). Zadaniem każdego ucznia 

misjonarza jest przynoszenie pokoju.

Wojna jest zawsze zła. Niszczy braterstwo między ludźmi, wzajemne zrozumienie, 
szacunek i miłość. Wojna dzieli, przynosi smutek i nieszczęście. Marzeniem 

i pragnieniem Pana Boga jest to, żeby każdy człowiek był szczęśliwy. 
Dlatego tak często Pan Jezus mówił o pokoju. Wprowadzanie pokoju 

każdy z nas musi zacząć od siebie samego! 

Gdy nie kłócisz się z innymi i wybaczyć umiesz krzywdy, 

wnosisz pokój i agresji nie zobaczysz w sobie nigdy!

Kłótnia, złość i obrażanie 
nie są dobre ani Boże,
pokój wnosi ten, kto umie 
zawsze w dobrym być humorze.

Szczerość, spokój i życzliwość 
są cnotami misjonarza,
jeśli pokój niesiesz światu, 
Pan łaskami Cię obdarza.

Bądźcie MISJONARZAMI POKOJU!

Pokój
 tobie,

AFRYKO
!

styczeń-luty 2022

Dwumiesięcznik  Papieskich  Dzieł  Misyjnych

ISSN 1505-148X

nr            rok XLI
1

cena 5 zł (w tym 8% VAT)

MISJE DZISIAJ
MISJE DZISIAJ
MISJE DZISIAJ
MISJE DZISIAJ

www.mis
sio.org.pl

Więcej na ten temat w czasopiśmie „Misje Dzisiaj” (dla młodzieży i dorosłych)!
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NA TROPIE ŚWIADKÓW WIARY

s. Anna Miśkowiec FMM
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Cenimy ludzi, którzy z serca wyko-
nują swój zawód i życiowe powoła-
nie. Mówimy o nich: to jest nauczy-
ciel z powołania, to jest prawdziwy 
lekarz. Przeczytajcie niezwykle cie-

kawą historię o biskupie Melchiorze 

de Marion Brésillac, który od wcze-
snej młodości czuł powołanie misyj-
ne i chciał jechać do ludzi nieznają-
cych jeszcze Chrystusa, by głosić im 
Ewangelię. I został, jak tego pragnął, 

„misjonarzem z głębi serca”.

Misjonarz 

serca
z głębi 

Powołany na misjonarza

Melchior de Brésillac urodził się we Francji w miejscowości Castelnaudary 2 grudnia 
1813 roku. Był najstarszy z pięciorga rodzeństwa. Jego rodzina, spokrewniona 
kiedyś z wielkimi rodami, prowadziła skromne życie, dbając o dobre wykształcenie 
i wychowanie dzieci w wierze. Panowały w niej wielka miłość oraz szacunek dla 
Kościoła i to tu dojrzewało jego powołanie kapłańskie. Melchior w wieku 19 lat 
wstąpił do seminarium, a w 1838 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jego młode 
kapłańskie serce miało bardzo szerokie horyzonty. Nie wystarczała mu kapłańska 
posługa w rodzinnym kraju, pragnął wyjechać na misje. Ojciec bardzo się sprzeciwiał 
tym zamiarom, ponieważ bał się stracić syna. Ksiądz de Brésillac potajemnie udał się 
do Paryża, skąd po ośmiu miesiącach przygotowań wyjechał na misje do Indii.

Na indyjskiej ziemi 

W Indiach był odpowiedzialny za nowo powstałe seminarium w Pondichery, gdzie 
zajmował się sprawami domu i formacją. Wkrótce powierzono mu urząd wikariusza 
apostolskiego regionu Coimbatore i w 1846 roku przyjął święcenia biskupie. Indie 

nie były jednak jego przeznaczeniem. 
Pan Bóg przewidział dla niego inną 
misję, w innym miejscu na świecie.

Serce dla Afryki

W 1855 roku biskup de Brésillac  
wrócił do Europy. Chociaż opuścił  
Indie, nadal był pełen misyjnego 
zapału i chęci do działania. Wkrótce  
jego umysł i serce skierowały się  
ku Afryce, która pilnie potrzebowała 
ewangelizacji. Jego marzeniem  
było rozpoczęcie misji w Królestwie 
Dahomey, do którego nie dotarli 
jeszcze misjonarze. Biskup de Brésillac 
dużo się modlił, rozeznawał wolę 
Boga i zrozumiał, że powinien założyć 
nowe zgromadzenie, które poświęci 
się ewangelizacji Afryki. W tym celu 
zaczął przemierzać różne regiony 
Francji, głosząc kazania i szukając 
ludzi, którzy wraz z nim pojechaliby 
na misje na Czarny Kontynent. Zbierał 
także fundusze na tę nową misję 
i pomoc tamtejszej ludności.  
8 grudnia 1856 roku miało miejsce 
ważne wydarzenie. Biskup de Brésillac 
wraz z towarzyszącymi mu dwoma 
księżmi i trzema kandydatami 
w bazylice w Lyonie uroczyście 
powierzył Maryi swoje życie 
oraz nowo założone przez siebie 
zgromadzenie – Stowarzyszenie Misji 
Afrykańskich – SMA. 

Misja w Sierra Leone 

Po ludzku można by sądzić, że 
biskup de Brésillac nie do końca 
zrealizował swoje plany i marzenia. 
Gdy w 1858 roku Kościół powierzył 
Zgromadzeniu SMA nową misję 

w Sierra Leone, rok później biskup  
de Brésillac wyruszył do Afryki,  
aby dołączyć do grona misjonarzy 
we Freetown. Niestety klimat w tym 
kraju nie był nikomu przychylny. Ospa 
dziesiątkowała Afrykańczyków, a żółta 
febra Europejczyków. Misjonarze  
nie ustrzegli się przed chorobami.  
Miesiąc po dotarciu do Sierra Leone,  
25 czerwca 1859 roku, biskup de Brésillac 
zakażony żółtą febrą zmarł. Z całej szóstki 
misjonarzy przeżył tylko jeden brat.

Misja w Dahomey 

Dwa lata po śmierci biskupa de Brésillac 
i jego towarzyszy w Sierra Leone 
pierwsi misjonarze SMA przybyli do 
ówczesnego Królestwa Dahomey (Benin), 
miejsca, w którym tak bardzo założyciel 
zgromadzenia pragnął głosić Chrystusową 
Ewangelię. Ich misja w Afryce nie 
zakończyła się wraz ze śmiercią biskupa, 
wręcz przeciwnie – dopiero zaczęła się 
rozwijać. W 1907 roku Stowarzyszenie 
SMA liczyło 296 członków, spośród 
których 205 pracowało w Afryce. Wielkie 
pragnienie ewangelizacji Afryki, które 
nosił w swym sercu biskup de Brésillac, 
jest do dziś realizowane przez misjonarzy 
ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. 
Jego ofiara życia nie poszła na marne, 
przyniosła obfite owoce. 

26 maja 2020 roku papież Franciszek  
na mocy specjalnego dekretu ogłosił  
biskupa de Brésillac Sługą Bożym  
Kościoła katolickiego.

P.S. I Wy też możecie być misjonarzami 
„z głębi serca”, gdy będziecie się dobrze 
uczyć, dużo modlić i chętnie działać  
dla misji!
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BAJKI I OPOWIADANIA Opowiadanie 
z Republiki Demokratycznej Konga

Dlaczego myszy mieszkają 
bl i sko  ludz i

Paul Kakule Vyasongya

Rys. Wojciech Siwik
Oprac. na podstawie Fiabe per integrarsi, red. Rosalba Magistro

W pewnej wiosce mieszkała staruszka. Codziennie rano szła pracować na swoim 
małym polu, które znajdowało się dość daleko od jej domu. Żeby tam dotrzeć, 

musiała maszerować przez las. Pewnego dnia w czasie pracy kobieta zobaczyła, 
że na niebo nadciągają ciemne chmury i zanosi się na potężną burzę. Na polu nie 
było żadnego miejsca, w którym mogłaby się schować, dlatego staruszka raźnym 
kokiem ruszyła przez las w poszukiwaniu schronienia. W pewnym momencie zoba-
czyła dość dużą grotę. Postanowiła tam wejść, żeby przeczekać ulewę. W środku 
rozejrzała się uważnie i widząc wiele przedmiotów codziennego użytku, domy-
śliła się, że ktoś tu mieszka. Zawołała: „Dzień dobry! Czy jest tu ktoś?”. Ale nikt 
jej nie odpowiedział. 

Nie minęło dużo czasu, kiedy nagle z lasu wyłoniły się dwa olbrzymy. Zbli-
żając się do groty, poczuły zapach człowieka. Weszły do środka i zastały tam 
kobietę. Niestety, były to olbrzymy, dla których mięso człowieka było naj-
większym przysmakiem, a już od dawna nic nie jadły. Były bardzo głodne, 
więc ogromnie się ucieszyły, widząc staruszkę. Zaczęły szeptem naradzać się 
między sobą: „Kiedy tylko przestanie padać, wyślemy ją do lasu po drew-
no, rozpalimy ogień, upieczemy ją i zjemy”. Kobieta jednak tego nie słyszała.  
Nie znała też zwyczajów olbrzymów.

Na szczęście w grocie był ktoś jeszcze, kogo nikt nie zauważył – mała 
myszka, która świetnie znała olbrzymy i słyszała każde ich słowo. Kiedy 
przestało padać, olbrzymy rzeczywiście wysłały kobietę po drewno, mó-
wiąc, że w grocie jest bardzo zimno i wszystkim przyda się trochę ognia, 
żeby się rozgrzać. Kobieta poszła po rozpałkę, niczego nie podejrzewa-
jąc. Zaraz za nią pobiegła mała myszka. Kiedy oddaliły się od groty i we-
szły do lasu, myszka krzyknęła do staruszki: „Nie wracaj tam! Wszystko 
słyszałam. Olbrzymy chcą cię upiec i zjeść!”. Kiedy kobieta to usłyszała, 
zabrała ze sobą myszkę i zaczęły razem uciekać. 

Po pewnym czasie olbrzymy, nie mogąc się doczekać powrotu sta-
ruszki, ruszyły za nią w pościg. Jednak kobieta była już bardzo dale-
ko i udało jej się bezpiecznie wrócić do domu. Kiedy staruszka z myszką 
znalazła się w chacie, powiedziała do gryzonia: „Ponieważ ocaliłaś mi życie, 
powiedz, co mogę dla ciebie zrobić?”. Myszka odparła: „Nie mam dokąd pójść, 
chciałabym zostać z tobą w ciepłym domu, w jakiejś małej norce. Będę jadła to, 
co upadnie na podłogę z twojego talerza, i nie będę ci przeszkadzać”. Kobieta się 
zgodziła i to dlatego dzisiaj myszki mieszkają blisko ludzi.

Czym jest  s zczęśc ie?
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Czy wiesz, że...

Zwołał żółw zwierzęta świata
i zaczęła się debata:

Kto złagodzi wszelkie spory,
by zniknęły wojen zmory?
Kto wprowadzić pokój może? 
Słoń? Żyrafa? Lew czy orzeł?

– Gołębica! – woła lwica.
– Jej niewinność mnie zachwyca, 
jest symbolem łagodności,
ducha, wiary i czystości.
Nie jest zdolna do przemocy…

DZIECI  ŚWIATAZWIERZĘTA I ROŚLINY ŚWIATA

– Więc cóż może być w jej mocy?
– zatrwożyła się gazela.
– Nam silnego trzeba teraz,
by obronił naszą skórę
przed drapieżnym, lwim pazurem!
Żaden pokój w takim świecie,
gdy nas na śniadanie zjecie! 

– Oczywiście – rzekł żółw stary 
– lecz ja nie dam temu wiary,
że potrzebna krwawa władza,
żeby pokój w świat wprowadzać.
Dawno temu Bóg prawdziwy
bez podstępu, władzy, siły
przyniósł ludziom pojednanie.
To dla wszystkich jest przesłanie,
że największa moc w miłości. 
Bez niej zginie świat w ciemności. 

POTĘŻNI JAK SŁONIE

BEZBRONNI JAK TR AWA

DLACZEGO W AFRYCE JEST TYLE WOJEN?

CO ZROBIŁ PAPIEŻ ?

Jeśli  chcesz się dowiedzieć, jak TY możesz zostać budowniczym pokoju, zajrzy j na stronę 10! 

Konflikt jest jak 
pożar w lesie. 
Łatwo go wy-
wołać, trudno 
ugasić.  A jak 
długo trzeba 
czekać, by na 

zgliszczach 
wyrósł nowy las! 

Dlatego ważne 
jest,  by zrozu-
mieć, co wywo-

łuje konflikt i  co 
stoi na drodze 
do pojednania.

Czasem w wewnętrzne sprawy danego kraju miesza się ktoś 
trzeci,  komu zależy, by wojna trwała. Podjudza do niej obie 
strony, zarabia, sprzedając im broń, a gdy obie są już wy-
krwawione walką, okrada je i  przejmuje kontrolę.

*Przysłowie afrykańskie

Tam,

slonie,
gdzie walcza

cierpi na tym
trawa*

Gołąb w kulturze żydowskiej i chrześcijańskiej symbolizuje niewinność, prostotę, uczciwość, łagodność i delikatność. 
To najczęściej wspominany ptak w Piśmie Świętym. 
W Księdze Rodzaju gołąb wraca do Noego z gałązką oliwną w dziobie, co oznacza, że potop ustępuje i nastanie pokój 
między Bogiem a ludźmi. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa symbolizuje on Ducha Świętego. 
A św. Mateusz Ewangelista zaleca: „Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie” (Mt 10,16). 

POKOJU
AMBASADOR

Słoń to bardzo łagodne zwierzę. Stąpa tak delikatnie, jakby był świadomy swojej siły. 
Jednak wystraszony lub rozgniewany potrafi zdewastować wioskę. Gdy tak wielkie 
zwierzęta stają do walki przeciw sobie, to ci, którzy są mali i nie mają możliwości 
ucieczki, giną zmiażdżeni pod ich ogromnymi stopami.

Podobnie jest, gdy walczą ze sobą potężni przywódcy. Wówczas największą cenę  
płacą za to ci, którzy są tak bezbronni jak trawa pod stopami słoni. Są to prości  
mieszkańcy afrykańskich wiosek. Wojna uniemożliwia im pracę i edukację,  
skazuje na głód i strach. A uzbrojone grupy ludzi napadają na ich wioski, okradają, 
palą domy i porywają dzieci. Chłopcy i dziewczęta trafiają do niewoli, zostają  
tragarzami lub szkoli się ich do walki. Bywa też tak, że zostają sprzedani  
i wywiezieni do innych krajów. 

W ostatnim czasie z powodu konfliktów zbrojnych ucierpieli miesz-
kańcy aż 14 krajów: Burkina Faso, Kamerunu, Czadu, Komorów,  
Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Libii, Mali, Mauretanii,  
Mozambiku, Nigru, Nigerii, Republiki Środkowoafrykańskiej i Somalii.

Każda wojna zaczyna się w sercu człowieka. Chrystus ma moc rozbroić je swoją mi-
łością. Dlatego papież Franciszek, przyjmując afrykańskich przywódców, od których 
decyzji zależało zawarcie pokoju, uklęknął i ucałował czubki ich butów. Błagał ich, 
by przemyśleli swoje decyzje i zrobili wszystko, by zawrzeć pokój. 

Fot. misjonarze kombonianie, Uganda
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OCZAMI  MISJONARZA

Fot. z archiwum Autorki

Nazywam się s. Anna Daszkowska, należę do Zgromadzenia Sióstr Maryi 
Niepokalanej, Misjonarek Klaretynek. Od 12 lat pracuję w Nigerii.

s. Ania RMI

Nigeria leży w Afryce. Jest tutaj bardzo gorąco. Nosimy tylko letnie ubrania, a kurtki, 
czapki i szaliki są tu w ogóle niepotrzebne.

Wszyscy mieszkańcy Nigerii mają ciemną skórę i niektórzy nigdy nie widzieli białego 
człowieka, chyba że w telewizji. Małe dzieci, kiedy widzą mnie po raz pierwszy, bardzo się 
dziwią i dotykają mnie, żeby sprawdzić, co to za dziwne stworzenie, inne od wszystkich. 
Ludzie noszą kolorowe stroje, a panowie na ulicach wyglądają, jakby byli w piżamach. Panie 
często wkładają długie suknie i wielkie, udekorowane czepki. Jest tutaj bardzo dużo dzieci. 
Niektóre chodzą do szkoły, a niektóre nie, bo są biedne. W szkole noszą jednakowe mun-
durki. Żeby się do niej dostać, czasem muszą iść daleko na piechotę, a czasem dojeżdżają na 
motorze. Lekcje w szkole odbywają się w języku angielskim i wiele dzieci musi się go na-
uczyć, bo w domu mówią w językach swoich plemion. Uczą się tych samych przedmiotów, 
co w Polsce, a na wsi także uprawy roli. W Nigerii bardzo często nie ma prądu, więc trzeba 
go wytwarzać za pomocą maszyny albo baterii słonecznych.

Rano nauka zaczyna się od modlitwy. Dzieci śpiewają, klaszczą i tańczą. Dobrze jest po-
tańczyć z rana w szkole, prawda? Tutaj wszyscy lubią muzykę. Nawet w autobusie ludzie gło-
śno śpiewają, żeby podziękować Panu Bogu, że się obudzili i nadal żyją. Wiedzą, że wszystko, 

co mają, jest darem Pana Boga. Każdy tutaj w Niego wierzy, tylko czasem ludzie 
mało o Nim wiedzą, dlatego potrzebni są misjonarze. Msza Święta w kościele 

trwa co najmniej dwie godziny, ale nikt się nie nudzi, bo jest dużo śpiewów 
i tańców. 

Jestem lekarką i pracuję w szpitalu. Pacjenci najczęściej chorują nie na 
katar czy przeziębienie, ale na malarię, którą przenoszą komary. Kiedy  

kogoś parę 
razy uką-
si komar, 

może mieć go-
rączkę i czuć się sła-
bo, a nawet umrzeć. 
Wiele dzieci umiera na mala-
rię, jeśli na czas nie dostaną 
lekarstw. W nocy rozwiesza-
my nad łóżkami moskitiery, 
czyli siateczki, żeby komary 
nas nie ukąsiły. Misjonarze 
pomagają i leczą ubogich i chorych. W ten sposób uczą ludzi, że Pan Bóg jest dobry i bardzo 
ich kocha, że troszczy się o nich i wysłuchuje ich modlitw, kiedy proszą Go o ratunek. 

Cieszę się, że mogłam do Was napisać ten list i proszę o modlitwę za mieszkańców  
Nigerii. Módlcie się szczególnie o pokój, bo tutaj jest wiele przemocy, a nawet zapowiada 
się na wojnę domową. Każdy człowiek chciałby być bezpieczny i nie bać się, że ktoś strzela.  
Módlcie się też za tych, którzy jeszcze słabo znają Pan Boga, i za nas, misjonarzy, żebyśmy byli 
zdrowi i mieli siłę pomagać innym. 

Bardzo serdecznie Was pozdrawiam!

muzykę!

Tutaj

Uwaga
Siostra Ania, lekarka

Personel naszego szpitala

na

komary!

wszyscy
lubią

Malaria

Znajdź strój nigeryjski 
na stronie 34.
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Misjonarka w Kamerunie. 
Fot. s. A. Waszewska SDP

Gość z Chin. Fot. arch. PDM

Dzisiaj mama opowia-
dała, że w drodze do 
pracy spotkała dawną 

niewidzianą siostrę Ewelinę. 
Poznały się, kiedy mama, będąc 
studentką, pracowała u sióstr. Za-
konnice prowadziły dom, w którym 
opiekowały się obłożnie chorymi. 
Ta znajomość przetrwała lata. Po-
tem siostra Ewelina wyjechała na 
misje, kontakt się urwał. I niespo-
dziewanie to spotkanie w metrze. 
Siostra wróciła do Polski, ponieważ 
miała kłopoty ze zdrowiem. Siostra 
Ewelina to osoba bardzo kreatywna 
i energiczna. Od niedawna pracu-
je w szkole. Powstało tam ognisko 
misyjne i już w tym roku kolędnicy 
chodzili z Dobrą Nowiną. Ludzie bar-
dzo cieszyli się z wizyty małych mi-
sjonarzy i ich kolędowania. Niektó-
rzy nie kryli wzruszenia, zwłaszcza 
ludzie starsi i samotni. Wielu z nich 
czuło się opuszczonych i zapomnia-
nych przez bliskich. Mieli potrzebę 
rozmowy o Panu Bogu, podzielenia 
się smutkami i radościami. Siostra 
postanowiła, że zajmie się również 

tymi starszymi 
osobami. W swojej 
parafii zorganizowała dla nich salę 
na regularne spotkania. Nazwała 
je: „Misja trzeciego wieku”. Kto bę-
dzie mógł, to przyjdzie. A do tych, 
którzy nie dadzą rady sami dotrzeć, 
będą przychodzić ci spośród senio-
rów, którzy mają więcej sił i ener-
gii. W planie jest świętowanie Dnia 
Babci i Dziadka. Trochę spóźniony, 
ale i tak będzie to radosne spotka-
nie. Przyjdą też dzieci z ogniska mi-
syjnego. Nie starczyło czasu w me-
trze na dłuższą rozmowę, dlatego 
mama zaprosiła siostrę Ewelinę do 
biura PDM. Tam siostra dostanie 
różne materiały, które przydadzą 
się w zorganizowaniu święta dla 
babć i dziadków.

Dziś u mamy w pracy był 
gość z Chin. Mama mówiła, 
że dużo opowiadał o sytu-

acji chrześcijan w jego kraju, ale to 
nic w porównaniu z tym, co dzieje 
się po sąsiedzku w Korei Północ-
nej. Według przywódcy tego kraju 
„wszystko, co chrześcijańskie, jest 

znienawidzone”. Dziesiątki tysięcy 
chrześcijan trafiają do karnych obo-
zów. Zdarza się, że czasami udaje się 
Koreańczykom z Północy przedo-
stać do Chin, a potem uciec gdzieś 
dalej. Niestety na całym świecie ro-
śnie liczba prześladowanych chrze-
ścijan. Poszukałem informacji na 
ten temat. Okazało się, że obecnie 
ofiarami prześladowań jest ponad 
260 milionów ludzi. Chrześcijanie 
prześladowani są także w Afgani-
stanie, Somalii, Libii i Pakistanie. 
Dalej jest Erytrea, Sudan, Jemen, 
Iran i Indie. W 2019 roku w ko-
ściołach w Sri Lance, w atakach na 
chrześcijan poniosło śmierć ponad 
200 osób. Bardzo smutne są te sta-
tystyki. Mama powiedziała, że jest 
wiele organizacji, które wspierają 
prześladowanych chrześcijan. Po-
trzebna jest im konkretna pomoc. 
Poszukałem tych organizacji i po-
myślałem, że przecież i ja mógłbym 
pomóc. Na pewno mogę się po- 
modlić i podzielić się tym, co mam. 
Mam kieszonkowe, mam różaniec. 
Skorzystam z tych środków.

W styczniu módlmy się za wszystkie 
osoby, które doświadczają dyskrymi-
nacji i prześladowań religijnych, aby 

społeczeństwo, w którym żyją, uznało 
ich prawa i godność wynikające z tego, 

że jesteśmy braćmi i siostrami.

W lutym módlmy się za siostry 
zakonne i kobiety konsekrowa-
ne z wdzięcznością za ich misję 

i odwagę, aby nadal poszukiwały 
nowych odpowiedzi na wyzwa-

nia naszych czasów.

PAPIESKIE INTENCJE MODLITEWNE
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o. Luca Bovio IMC

ŚLADAMI SŁOWA BOŻEGO

POKÓJ

CIEBIE

TOBIE
O Panie, uczyń nas 

narzędziem Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam 
gdzie panuje nienawiść;

wybaczenie, tam 
gdzie panuje krzywda;

jedność, tam 
gdzie panuje rozłam;

prawdę, tam 
gdzie panuje błąd;

wiarę, tam 
gdzie panuje zwątpienie;

nadzieję, tam 
gdzie panuje rozpacz;

światło, tam 
gdzie panuje mrok;

radość, tam 
gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle
szukać pociechy,

ile pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, 

ile rozumieć;
nie tyle szukać miłości, 

ile kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,

wybaczając – zyskujemy 
przebaczenie,

a umierając, rodzimy się 
do wiecznego życia.

Drogie Dzieci! 
W tym numerze opowiem o psalmach w Biblii. W Sta-

rym Testamencie (czyli w czasie przed Jezusem) znajduje 
się między innymi Księga Psalmów. Jest ich aż 150! Trady-

cja mówi, że większość psalmów była napisana przez wielkie-
go króla Dawida, który był też poetą, lubił komponować i śpiewać. Psalmy powstały 
z różnych powodów i mają różny cel. Są wśród nich na przykład psalmy dziękczynne, 
radosne, są też błagalne i pokutne. Każdy psalm jest modlitwą skierowaną w imie-
niu wiernego lub wspólnoty do Pana Boga. W psalmie 122 czytamy: „Przez wzgląd na 
moich braci i przyjaciół będę mówił: «Pokój w tobie!». Przez wzgląd na dom Pana, Boga 
naszego, będę się modlił o dobro dla ciebie”.
Ta modlitwa wyraża prośbę i życzenie o pokój dla Jeruzalem, czyli świętego miasta, 
gdzie znajdowała się świątynia Boga. Jest to też miejsce, gdzie Pan Jezus umarł na krzy-
żu, a potem zmartwychwstał. Wiele razy w historii ludzkości w Jeruzalem toczyły się 
wojny, dlatego dla osób wierzących było to ogromnie bolesne. Stąd też prośba zawarta 
w psalmie 122: „będę mówił: «Pokój w tobie»”. To prawdziwa modlitwa błagalna. 
Modlitwa o pokój jest bardzo ważna, nie tylko o pokój dla Jeruzalem, lecz także dla 
całego świata. Prośmy dziś Pana Boga o dar pokoju. Na świecie jest wiele wojen  

i niesprawiedliwości, a z ich powodu cierpi mnó-
stwo dzieci na różnych kontynentach: są siero-
tami, nie mają domu, pozbawione są możliwości 
chodzenia do szkoły. 
Pięknym zwyczajem jest, kiedy ksiądz odwiedza-
jąc rodziny, w progu domu wypowiada słowa: 
„Pokój temu domowi!”, życząc go wszystkim jego 
mieszkańcom. 
Pamiętajmy, że nie tylko modlitwą, lecz także 
konkretnym zaangażowaniem każdy z nas może 
budować pokój. Każde dziecko jest powołane do 
szerzenia pokoju – może to realizować w swoim 
najbliższym otoczeniu, budując dobre relacje z ro-
dzeństwem, kolegami, rodzicami, widząc przyja-
ciela w drugim człowieku. Budowanie pokoju roz-
poczyna się już w momencie, kiedy nie czekamy 
na to, aż zrobią to inni. Nie zapominajmy też, że 
„pokój zaczyna się od uśmiechu”, jak mówiła  
św. Matka Teresa z Kalkuty.

Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę mówił: „Pokój w tobie!”

Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie.

Ps 122, 8–9

Fot. Pixabay.com24 25
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Misjonarz
z Beninu

WYWIAD
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Dzieci z PDMD w Beninie

Dzieci z PDMD w Beninie

O. Theotime w Orszaku Trzech Króli w Warszawie

Byłem królem!

O. Theotime w Orszaku Trzech Króli w Warszawie

O. Theotime wśród kleryków w Beninie

Skąd ojciec pochodzi i czym się zajmuje?
Nazywam się Theotime Akpako i pocho-
dzę z Beninu. Mam dziewięcioro rodzeń-
stwa i jestem najmłodszy. Często żartuję, 
że moi rodzice i my to drużyna piłkarska. 
Jestem misjonarzem ze Zgromadzenia 
Misjonarzy Kombonianów. Przez prawie 
12 lat pracowałem w Polsce. Obecnie 
mieszkam w Beninie, wykonując pracę 
formacyjną w nowicjacie dla przyszłych 
ojców i braci misjonarzy kombonianów. 
Czym dzieci w Beninie różnią się  
od dzieci w Polsce? 
W Polsce dzieci pięknie rysują, a w Beni-
nie większość maluchów nawet nie wie, 
co to znaczy rysować, nie potrafią tego 
robić. W biednych rodzinach, których 
jest tutaj większość, rodziców nie stać na 
to, żeby kupić dziecku długopis, ołówek 
czy papier. Często szkoły są daleko 
od miejsc, gdzie mieszkają uczniowie, 

Ojciec Theotime jest księdzem i misjonarzem. Pochodzi z Beninu. 
Siostrze Monice opowiedział o swoim kraju, dzieciństwie, marzeniach 
i głoszeniu Ewangelii w Polsce.

Rozmawia s. Monika Juszka RMI

dotarcie do nich zajmuje im kilkadzie-
siąt minut lub więcej. Zajęcia zaczynają 
bardzo wcześnie rano, najpierw jednak 
dzieciaki pomagają rodzicom w pracach 
domowych, a dopiero potem idą się 
uczyć.
A w czym są podobne dzieci w Beninie 
do dzieci w Polsce?
Dzieci w Beninie, podobnie jak dzieci 
w Polsce, tak samo chcą być kochane, 
mieć dom i rodzinę z ciepłą, rodzinną 
atmosferą. Potrzebują czuć się bezpiecz-
nie i beztrosko się bawić. 
Czego jeszcze potrzebują dzieci w Beninie?
Dzieciom w Beninie brakuje wspar-
cia i jedzenia. Ich marzenia są bardzo 
proste: nie chcą być głodne, chcą się 
uczyć, chodzić do szkoły, mieć piękne 
książki do nauki, zeszyty… Edukacja jest 
jednym z marzeń tutejszych maluchów. 
Marzą też o tym, by po szkole móc się 

bawić, grać w prawdziwą piłkę nożną, 
a nie w zrobioną z plastikowych worków. 
Czy w Beninie panuje pokój?
W Beninie nie ma wojny. Często mówi 
się, że Benin jest przykładem kraju 
pokoju w Afryce Zachodniej. Jednak 
czasami na północy Beninu dochodzi do 
niewielkich niepokojów. Ale zdarza się to 
rzadko. Ogólnie panuje pokój.
Co mogą zrobić dzieci, żeby przyczy- 
niać się do pokoju w swoich rodzinach, 
szkołach?
Sam Chrystus powiedział: „Pozwólcie 
dzieciom przychodzić do Mnie, nie 
przeszkadzajcie im, bo do takich należy 
królestwo Boże”. On kocha Was do tego 
stopnia, że stawia Was jako wzór do 
naśladowania. Dlatego odwróćcie się od 
złych zachowań, jeśli chcecie być Jego 
uczniami. Dawajcie dobry przykład przez 
dobre zachowanie, szanujcie swoich 
rodziców i nauczycieli.  
Co chciałby ojciec powiedzieć dzieciom 
w Polsce? O co prosić?
Chciałbym, żeby dzieci w Polsce wie-
działy, że dzieci w Beninie są takimi 
samymi młodymi ludźmi jak one. I żeby 
zadały sobie pytanie: Jak mogę pomóc 
potrzebującym? A można pomóc na 
wiele sposobów: ofiarować modlitwę, 
post lub inne duchowe wysiłki w intencji 
cierpiących dzieci. Można też wesprzeć 
misje materialnie. Dzięki temu misjonarze 
będą mogli budować szkoły i szpitale, 
karmić głodnych, leczyć chorych i pocie-
szać smutnych. Polecam lekturę czaso-
pism misyjnych, z których można więcej 
dowiedzieć się na temat misji.
Zachęcam Was do poznania i pokocha-
nia misji. Życzę też, abyście były pełne 
pokoju, bardziej się kochały i były bar-
dziej życzliwe i posłuszne w rodzinach, 
szkołach i parafiach. Proszę też Boga, 
aby Wam błogosławił, żebyście były 
dobrymi świadkami Jezusa.

o. Theotime
Akpako MCCJ
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Oprac. s. Katarzyna Murawska FMM

Ju
bile

uszCIEKAWOSTKI

świętowania!
o sztuce czyli

Tak, świętowanie podobnie jak odpoczynek jest dużą umiejętnością! 
Jest ważną sztuką, o której czasem zapominamy, a o której wytrwale 

przypominają nam pierwsze biblijne strony. To tak istotny temat, 
że Bóg sam dał przykład swojemu stworzeniu, 

że należy podjąć wyzwanie odpoczynku i świętowania: 
dla Niego samego, dla duszy i ciała, 

dla swoich bliskich 
i dla stworzenia.

W Starym Testamencie świętowanie 
odbywało się „w rytmie 7”: 

siedmiu dni tygodnia, 
cyklu siedmioletniego 

i wielkiego Roku 
Jubileuszowego, 

wieńczącego 
siedem lat 

szabatowych.

Chcemy 
strzec pamięci, 

że istniejemy we wzajemnej relacji. 
Warto popatrzeć, że jako 

Papieskie Dzieła Misyjne piszemy historię 
współpracy, działamy „w sieci” i nie możemy 

zapomnieć, że tworzymy wspólnotę, 
będąc RAZEM: sióstr i braci, 

uczniów-misjonarzy na całym świecie 
zatroskanych o głoszenie 

Jezusa światu.

Papież Franciszek, 

powołując się na tradycję 

biblijną i kościelną, uczy, że każdy jubileusz to 

święty czas, szczególny prezent w formie czasu, 

który służy PRZYPOMNIENIU, POWROTOWI, 

NAPRAWIANIU i RADOŚCI.

Chcemy 
powracać 

do Pana Boga, 
do Jego Słowa, 

do Bożego planu 
pokoju dla świata 

i do komunii, w której
wzajemnie się 

podtrzymujemy, 
chronimy 

oraz wspieramy 
najuboższych.

Chcemy 
naprawiać to, 
co popsuliśmy 

w Bożych planach. 
Pragniemy z miłością 
zaczynać od modlitwy 
i słuchania. Próbujemy 

odpowiadać na wyzwania 
misyjne, których 

do tej pory nie mieliśmy 
odwagi podjąć, zwłaszcza 
w naszych wspólnotach 

parafialnych, 
dzielnie planować 

i działać 
RAZEM.

Powodów 
do radości mamy wiele. 

Cieszymy się, że od 179 lat 
Duch Święty działa pośród katolickich 

dzieci na całym świecie, inspirując 
je do MODLITWY, OFIARY, SŁUŻBY 

i TWÓRCZOŚCI dla MISJI. 
Dzieci PDMD w 122 krajach 
uczą nas, jak kochać Boga, 

Ojca Świętego, a także wspierać 
misje i misjonarzy.
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Czas, by powrócić
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DZIECI DZIECIOM MISJI

Tr z e s z c z a n y,  d i e c e z j a  z i e l o n o g ó r s k o - g o r z o w s k a

We s o ł a ,  d i e c e z j a  w a r s z a w s k o - p r a s k a

G ł u s z y c a ,  d i e c e z j a  ś w i d n i c k a

Wo l a  U h r u s k a ,  d i e c e z j a  s i e d l e c k a

Z d z i e s z o w i c e ,  d i e c e z j a  o p o l s k a

K a t o w i c e  Pa n e w n i k i ,  a r c h i d i e c e z j a  k a t o w i c k a

S k o c z ó w,  d i e c e z j a  b i e l s k o - ż y w i e c k aTo k a r n i a ,  d i e c e z j a  k i e l e c k a

taK kolędowaliśmy w ubiegłym roKu...
        ciąg dalszy

Kolędnicy Misyjni 2020/2021

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!



TWÓRCZOŚĆ DLA MISJI

babciUczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi. 

Anna Wełniak, katecheta 

Misyjne babeczki

• 300 g mąki 
pszennej

• 100 g cukru
• 2 łyżeczki cukru 

waniliowego
• 2 jajka

• 150 ml gazowanej 
wody mineralnej

• 100 ml oleju
• 2 łyżeczki proszku 

do pieczenia
• 100 g posiekanej 

czekolady do wyboru 
• 100 g kakao.

Jeśli chcecie 
sprawić komuś 

radość, 
wystarczy:

Piecz w piekarniku rozgrzanym do 
około 175 stopni Celsjusza przez  

mniej więcej 17–20 minut. 

Pozdrawiamy!

Jak cudownie być MAŁYM MISJONARZEM! 
Dziś radość sprawiło nam wspólne 
pieczenie babeczek. Najmłodsi misjonarze 
z naszej szkoły, należący do Ogniska 
Misyjnego Papieskiego Dzieła Misyjnego 
Dzieci, upiekli dla swoich szkolnych 
kolegów misyjne babeczki.

Wszystko starannie wymieszaj w misce. Ciasto równomiernie rozłóż w foremkach.

Ola, Nikola, Sandra, Maja, Wiktoria 

Degustują uczniowie klasy III

175°C

Do dekoracji wykorzystaj lukrowe pisaki 
o kolorach misyjnych kontynentów.

Azja

Oceania

Afryka

Ameryka
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Rozwiązania z nr 5/2021
REBUS:  
Różaniec misyjny
KRZYŻÓWKA: 
Z Ojcem Świętym budzimy do misji
QUIZ: Tydzień misyjny
Pamiątki misyjne wylosowali: 
Patryk E. z Zabrza, Oliwier 
i Kacper F. z Czernik, 
Marcel K. z Krakowa

Gratulujemy!

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

MISYJNEJ przygotowanej specjalnie dla Ciebie. Zapraszamy!

Litery znajdujące się przy prawidłowych 
odpowiedziach utworzą hasło.

Uważnie czytałeś/aś ŚM, będziesz to wiedział/a!
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W dżungli 
liter odnajdź 
13 nazw 
afrykańskich 
krajów 
i języków.

W puste pola 
wpisz nazwę 

kraju, na 
terenie którego 
mieszka dana 

para.

Tradycyjne 
stroje to 
opowieść 
o kulturze 

danego ludu!

1. Ile państw znajduje się w Afryce?  
/właściwe literki wpisz w pole          /
ju. 71
bi. 34
usz. 54

2. Jak brzmi hasło aktualnego roku  
duszpasterskiego? /właściwe literki 
wpisz w pole         /
le. „Posłani w pokoju Chrystusa”
as. „Idźcie w pokoju Chrystusa”
ul. „Pokój Chrystusa”

3. Co zwykle rozwiesza się nad łóżkiem 
przed snem w krajach afrykańskich  
/właściwe literki wpisz w pole         /
ro. koc
ju. moskitierę
de. siatkę

4. Od czego, zdaniem św. Teresy z Kalkuty, 
zaczyna się budowanie pokoju?  
/właściwe literki wpisz w pole        /
bi. od uśmiechu
as. od modlitwy
usz. od przebaczenia
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