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RODZINAZ MISJA,

Witam Was bardzo serdecznie w drugim 
już numerze „Świata Misyjnego” w tym roku. 

Jak widzicie, tym razem wyruszamy do Ameryki. 
To podróż niezwykle długa i bogata w doświadczenia, 

bo w króciutkim słowie AMERYKA kryją się setki tysięcy 
kilometrów, od Alaski po Falklandy, wiele stref klimatycznych, geograficznych 

i czasowych, a nade wszystko bardzo zróżnicowane kultury – od Eskimosów  
do mieszkańców Amazonii. 

Bieżący numer naszego pisma obejmuje Wielki Post i początek Okresu 
Wielkanocnego. Śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa tworzą tajemnicę naszego 
zbawienia. Nie ma męki i śmierci bez zwycięstwa nad nimi i radości, a nie byłoby 
zmartwychwstania, gdyby nie było krzyża. Będziemy starali się o tym pamiętać, 

idąc z Jezusem drogą krzyżową, którą pomogli nam przygotować Wasi rówieśnicy 
z kilku ognisk misyjnych. Módlcie się razem z nami za dzieci całego świata.

W Wielkim Poście pragniemy szczególnie towarzyszyć modlitwą misjonarzom 
na całym świecie, włączając się w akcję MISJONARZ NA POST. Od kilku już lat 

organizują ją misjonarze oblaci i portal misyjne.pl. W tym roku Papieskie Dzieła 
Misyjne zostały honorowym partnerem akcji. Na czym ona polega – przeczytacie 

na stronach 10 i 11. 

W naszej rocznej formacji coraz głębiej wkraczamy w tajemnicę Mszy Świętej, 
śpiewając w marcu wyjątkowy hymn ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, a w kwietniu pochylając 
się nad najważniejszym momentem Eucharystii, jakim jest PRZEISTOCZENIE. 
W przygotowaniu do Misyjnego Synodu Dzieci będziemy prezentować nasze 

ogniska misyjne z każdej diecezji w formie filmowej! Zaczniemy się też uczyć, 
jak zatańczyć nasz synodalny hymn, który doskonale umiemy już śpiewać! 

Życzę Wam dobrego przeżycia Triduum Paschalnego i świąt 
zmartwychwstania Pańskiego! Pamiętajcie, że Pan Jezus zwyciężył 
raz na zawsze zło, grzech i śmierć. Jak tylko będziemy blisko 

Niego, razem z Nim też będziemy zwyciężać!

Z misyjnym pozdrowieniem!

s. Monika Juszka RMI
sekretarz krajowy PDMD w Polsce
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FORMACJA PDMD s. Monika Juszka RMI

Córka Róża

Sporo przygotowań,  

ale to dlatego,  

że Misyjny Synod Dzieci 

już bardzo 

Dzień za dniem, krok za kroczkiem zbliżamy się do Misyjnego Synodu Dzieci 2022! 
Pamiętacie? Odbędzie się on 17 września! Mamy nadzieję, że w diecezjach 
przedstawiono wam już waszych delegatów. Oni będą was reprezentować  
na spotkaniu w Warszawie.

Jednak nie tylko oni, lecz także my wszyscy przygotowujemy się 
do tego wielkiego i wyjątkowego wydarzenia! Powinniśmy już znać 

modlitwę synodalną i modlić się nią często, a szczególnie  
17. dnia każdego miesiąca.

Na pewno elementy LOGO są wam doskonale znane  

i ich znaczenie nie ma przed wami żadnych tajemnic, a do tego 

jestem przekonana, że z radością śpiewacie synodalny hymn,  

i to z pamięci, z wykorzystaniem elementów choreograficznych!

W styczniu i lutym zadaniem ognisk misyjnych było przygotowanie 
KARTY OGNISKA (w dwóch egzemplarzach!). Na sztywnym papierze 

formatu A3 trzeba było przedstawić swoje ognisko misyjne: jego 
nazwę, datę powstania, liczbę uczestników, nazwę diecezji i parafii  

lub szkoły, przy których ognisko działa.
Oczywiście to wszystko zilustrowane rysunkami  

lub zdjęciami z działalności. Mam nadzieję, 
że zadanie zakończyliście z powodzeniem. 

Teraz już tylko pozostaje przesłać jeden 
egzemplarz do wydziału misyjnego waszej 

diecezji, a drugi bezpośrednio do nas  
na adres:

Sekretariat Krajowy PDMD
skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Na marzec i kwiecień mamy dla was kolejne zadania!
Czas na przygotowanie FILMIKU o waszym ognisku. W króciutkim, 
trzyminutowym nagraniu (może być telefonem) pokażcie,  

kim jesteście i co robicie dla misji. Niech nie zabraknie nazwy 
diecezji, miejscowości, ogniska, imion waszych animatorów 

i opiekunów. A może pojawią się i wasze imiona? Nagranie 
musi koniecznie być w POZIOMIE, w formatach AVI  
lub MP4, w jakości HD 1280 x 720 px. Do dzieła!  

Gotowe filmiki przesyłajcie do nas na adres: 
dziecidzieciommisji@gmail.com. Czekamy!

Jeśli już uda wam się skończyć nagranie, możecie zacząć uczyć się 
naszego MISYJNEGO FLASHMOBU. To wyjątkowy, misyjny, 

żywiołowy układ taneczny, który specjalnie dla was i dla PDMD 
przygotowała pani Agnieszka Kosztyła i uczniowie Szkoły Podstawowej

im. Św. Ignacego Loyoli w Łodzi. 

Zeskanuj
i zobacz
film!

blisk
o!

MISYJNY
SYNOD DZIECI
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Zatem wyginaj śmiało ciało!
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AMERYKA

W październiku 1492 roku Krzysztof Kolumb, myśląc, że to 
Indie, dotarł do wybrzeży Ameryki. Ameryka to dwa konty-
nenty na półkuli zachodniej. Większy z nich, o powierzchni 

24,2 miliona kilometrów kwadratowych, to Ameryka Północna. 
Nieco mniejsza, zajmująca prawie 18 milionów kilometrów 

kwadratowych, jest Ameryka Południowa.

Północna i Południowa
Nazywam 

się Emma i mam 12 lat. 
Mam siostrę bliźniaczkę 

Olivię. Chciałyśmy zabrać 
was w podróż po 
obu Amerykach.

TORONTO,
tutaj mieszkamy.

GRENLANDIA

Superwulkan YELLOWSTONE

Oba kontynenty 
łączy pomost lądo-
wy Przesmyk 

Panamski  
o szerokości  

46 kilometrów. 
Drugi „pomost” 

tworzą archipelagi 
wysp leżące na 

wschodzie Morza 
Karaibskiego, 

spośród których 
największy to 

Wielkie Antyle. 

My, nasi rodzice, dziadko-
wie i starszy brat, wszyscy 

mieszkamy w Kanadzie,  
w Toronto, jednym 

z największych miast całej 
Ameryki. Dlatego najpierw 

oprowadzimy was po 
Ameryce Północnej. 

Mamy przyjaciół  
w Brazylii, więc potem  

przeniesiemy się do  
Ameryki Południowej.

Ameryka  
Północna to 

trzeci co do 
wielkości konty-
nent na Ziemi, 
który otaczają 

trzy oceany: 
Atlantycki, 

Spokojny i Ark-
tyczny. Zajmuje 

ponad 16 procent 
całej powierzchni 
Ziemi. Mieszka 
na nim około  
580 milionów 

ludzi. 

W skład Ameryki Północnej wchodzą 22 państwa – wliczyłyśmy tu rów-
nież państwa Ameryki Środkowej. Największe to Kanada i Stany Zjednoczone, 
gdzie mieszka najwięcej ludzi. Najmniejsze to Saint 

Kitts i Nevis oraz Grenada.

Największe 
miasta 

w Ameryce 
to: Nowy 

Jork, 
Meksyk, Los 

Angeles, 
Chicago 

i Toronto. 

Grenlandia, która jest częścią Ameryki Północnej,  
to największa wyspa na świecie.

W wakacje ubiegłego roku rodzice 
zabrali nas w fantastyczną podróż 

do Stanów Zjednoczonych. Byliśmy 
w najstarszym Parku Narodowym 

Yellowstone, który powstał  
w 1872 roku. Nigdy nie zapomnę 

widoku aktywnych gejzerów, gorących 
źródeł, błotnych wulkanów, jezior  

i przepięknych wodospadów.

Mój kraj oraz Stany Zjednoczone to bardzo boga-
te i dobrze rozwinięte państwa. Spośród wszystkich 
kontynentów to właśnie Ameryka Północna ma najwyższy 

średni dochód na osobę i najwyższe średnie spożycie żywności.  
A zużycie energii jest cztery razy wyższe niż na świecie.

Ale Ameryka Północna to także 
ubogie kraje, takie jak Salwador, 
Gwatemala i Honduras. Tam dzieci 

nie mają tak łatwego życia jak my. Jednak 
przyjeżdża tam wielu turystów, ponieważ jest  

mnóstwo pięknych plaż i malowniczych widoków.

Nasz starszy brat był w styczniu 2019 roku na Światowych Dniach Młodzieży 
w Panamie. Dużo o tym opowiadał. Z młodzieżą spotkał się wtedy papież 

Franciszek. Nasi rodzice natomiast uczestniczyli w Światowych Dniach 
Młodzieży, które odbyły się w naszym mieście, Toronto, w 2002 roku. 

Rodzice mają z tego czasu zdjęcie ze św. Janem Pawłem II. Z dumą umieścili 
je w salonie. Światowe Dni Młodzieży miały miejsce również w Denver, 

w Stanach Zjednoczonych w 1993 roku.
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W samej Amazonii, która obejmuje 9 państw Ameryki 
Południowej, występuje połowa z żyjących na świecie 
gatunków zwierząt i roślin. Wiele gatunków jest wciąż 
niezbadanych. W lasach Amazonii do dziś mieszkają  
plemiona, które nie miały styczności z cywilizacją.

Tekst: Elżbieta Polkowska
Grafiki: Depositphotos

Przez kraje Ameryki Środkowej docieramy do Ameryki Południowej. Od wschodu 
otacza ją Ocean Atlantycki, a od zachodu Spokojny. Znajduje się tam 13 państw.  
Największym z nich jest Brazylia. Mieszka w niej serdeczna przyjaciółka mojej
mamy, ciocia Helena. Rodzice mówili, że kiedyś się tam wybierzemy.

Ciocia Helena to podróżniczka. Zwiedziła już 7 spośród 
13 państw Ameryki Południowej i 5 w Ameryce 
Północnej. W przyszłym roku wybiera się do 
nas. Uwielbiamy słuchać jej opowieści 

o podróżach. Często mama
łączy się z ciocią
na WhatsAppie.

Ciocia mieszka w najbar-
dziej zaludnionym mieście 
Brazylii, w São Paulo. 
Żyje tam około 21 milio-
nów osób. Po pracy po-

maga jako wolontariuszka 
w favelach, czyli ubogich 
dzielnicach. Dzieci z faveli 
zazwyczaj nie chodzą do 

szkoły. Często przebywają 
cały dzień na ulicy. Jedna 

ze wspólnot zorganizowała 
tam przedszkole i ciocia 

właśnie tam pomaga.

Nie tylko w Brazylii są ubo-
gie dzielnice. Są one rów-

nież w Peru. Tam nazywają 
się barriadas. Słyszałyśmy 
od cioci, że wielu polskich 

misjonarzy pracuje 
w Brazylii i w Peru.

W 2013 roku do Rio 
de Janeiro przy-
jechał ojciec święty 
Franciszek. Odbyły 
się tam wówczas 

Światowe Dni 
Młodzieży. Nie 

mogło tam zabraknąć 
również naszej cioci.

Poznaj niesamowitą historię 
tego chłopca!

Niedawno ciocia przysłała nam zdjęcia 
z ostatniego karnawału. Do Rio de 
Janeiro przyjeżdżają wtedy nie tylko 

Brazylijczycy, lecz także ludzie z całego 
świata. Wielu uczestników przygotowuje 

się do pokazów samby przez cały rok. 

Ameryka Południowa jest bardzo różnorodna 
pod względem krajobrazu. Znajdują się tutaj 

góry Andy z ośnieżonymi szczytami, aktywne 
wulkany, rzeka Amazon-
ka z lasami deszczowy-
mi, lodowce Patagonii, 

piękne piaszczyste plaże 
i starożytne ruiny z cza-

sów Inków.

Zapraszamy 
do poznania całej Ameryki. 

Może będzie to dla was 
podróż życia, 

ale na pewno warto. 
Do zobaczenia.

BRAZYLIA – tutaj 
mieszka ciocia Helena.

PERU,
Machu Picchu

PATAGONIA,
lodowiec

RIO DE JANEIRO

BRAZYLIA
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Życie

Oprac. s. Monika Juszka RMI

Grafika: s. K. Murawska FMM

CO WAŻNE...

NAMISJONARZ POST
Wielki Post to czas, kiedy wspominamy mękę i śmierć Pana Jezusa. 

W naszej pamięci i modlitwie towarzyszymy Mu w najtrudniejszych 
chwilach. Pan Jezus już nas zbawił, już raz umarł i zmartwychwstał, ale 
wciąż są ludzie, którzy przeżywają bardzo trudne sytuacje. Tak jak Pan 
Jezus doświadczają samotności, wyśmiania, prześladowań, braku tego, 
co najpotrzebniejsze. 

Często mówi się, że misjonarze, a także nasi 
bracia i siostry w dalekich krajach potrzebują pomocy 

materialnej: jedzenia, lekarstw, książek, zeszytów… To 
oczywiście prawda, ale ważniejsze jest wsparcie duchowe.

Dlatego od dziewięciu lat portal misyjne.pl proponuje nam akcję MISJONARZ 
NA POST. W tym roku jako PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE zostaliśmy zaproszeni, żeby 
być głównymi partnerami projektu i mówić o nim wszem i wobec. Cieszymy się 
i dziękujemy za takie wyróżnienie! 

Wielu z was brało już udział w tej akcji. Wiecie, 
że polega ona na otoczeniu przez cały Wielki Post 
duchową opieką konkretnego misjonarza. Każdy 
sam wybiera, w jaki sposób to zrobi. Czy będzie to 
modlitwa, post, ofiarowanie cierpienia czy inne  
drobne postanowienia. 

Misjonarza „do opieki” losuje się za pośrednictwem portalu 

https://misjonarznapost.pl/.

Usiądźcie więc razem z kimś 
dorosłym do komputera. Znajdźcie tę 
stronę, wpiszcie w odpowiednie miejsce 
swoje imię, nazwisko i adres mailowy 
i… wciśnijcie przycisk WYLOSUJ 
MISJONARZA! Pojawią się wówczas dane 
misjonarza oraz miejsce jego posługi. 
I gotowe! Od tej pory macie „swojego” 
misjonarza do modlenia się za niego,  
do wspierania i pamiętania o nim. 

W ubiegłym roku za polskich misjonarzy na całym świecie 
modliły się aż 53 274 osoby, w tym dzieciaki z ognisk misyjnych. 

Ognisko Misyjne w Chróścicach

Fot. M. Wrzos OMI

Fot. PDM

Fot. M. Wrzos OMI

Ognisko Misyjne z Ozimka nie tylko wylosowało swoich 
misjonarzy, lecz także napisało o nich wierszyk!

Ognisko Misyjne z Frenštátu (Republika Czeska), 
którym opiekuje się pani Věra Chovancová, również 

wylosowało misjonarza i wspiera jego misję i tych, 
którym służy. Dziękujemy, pani Věro!  

Swoich „wielkopostnych 
misjonarzy” mają też co roku 
siostry z PDMD.

Dołącz i Ty do akcji MISJONARZ NA POST. Niech płynie nasze mocne 
duchowe wsparcie dla tych, który nas bardzo potrzebują!

Mały Ozimek, miasteczko gminne, 
nie wiesz, że działa tu kółko misyjne.
Wojny i bieda, a skutek taki, 
że do szkoły nie mogą chodzić dzieciaki.
Więc pomagamy i wspólnie działamy.
My się nie nudzimy i coś robimy.
Ośrodki misyjne i Papieskie Dzieła,

misjonarze w Peru, ksiądz Zygmunt w Togo,
Lorenc w Malawi, Misjonarz na Post,
to nasze zadania – powiemy to wprost.
Modlimy się, pamiętamy,
wspieramy i odwiedzamy.
Wolontariat stworzymy, 
do Afryki polecimy i szkołę założymy…

Na świecie pracuje obecnie 1892 polskich misjonarzy, którzy na co dzień służą, nawet jeśli 
sami przeżywają trudności.
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NA TROPIE ŚWIADKÓW WIARY

s. Anna Miśkowiec FMM
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Ojciec Zbigniew Strzałkowski OFM 
i o. Michał Tomaszek OFM ponie-
śli śmierć męczeńską 9 sierpnia 

1991 roku podczas posługi misyjnej 
w Peru. Należeli do zakonu ojców 

franciszkanów i pragnęli, jak to sami 
wyrazili, służyć Bogu na wzór  

św. Franciszka z Asyżu i św. Maksymiliana 
Kolbego, oddając szczególną  
cześć Maryi Niepokalanej.  

Ich praca misyjna w andyjskiej  
parafii w Pariacoto trwała bardzo 

krótko; Zbigniewa – trzy lata,  
Michała – dwa, ale wystarczająco,  

by dali się poznać jako gorliwi  
kapłani, kochający otaczających ich 

ludzi i spieszący im z pomocą.  
Nad ich grobem jest napis: „Mocni 

w wierze, płonący miłością,  
posłańcy pokoju, aż do męczeństwa”.

Franciszkańscy

Męczennicy 
Misjonarze 

Wychowani w wierze
Choć połączyło ich to samo powołanie franciszkańskie i wspólna misja w Pariacoto, 
dorastali w różnych środowiskach. Zbigniew urodził się 3 lipca 1958 roku w Tarnowie 
i wraz z rodzicami oraz dwoma starszymi braćmi mieszkał w miejscowości Zawada 
koło Tarnowa. Jako uczeń szkoły podstawowej został ministrantem, a potem 
lektorem. Zawsze gorliwie wypełniał swoje obowiązki. Uczęszczał do Technikum 
Mechanicznego w Tarnowie, które zakończył maturą w 1978 roku. 

Michał przyszedł na świat 23 września 1960 roku w miejscowości Łękawica 
koło Żywca. Miał brata bliźniaka i dwie starsze siostry. Wcześnie stracił ojca 
i wychowaniem całej czwórki zajęła się mama. Michał na szkołę średnią wybrał 
Niższe Seminarium Duchowne Ojców Franciszkanów w Legnicy. W tym czasie  
wiele czasu poświęcał na prywatną modlitwę w kaplicy seminaryjnej.

Płonący miłością 
Gdy nadszedł czas wyboru drogi 
życiowej, ich ścieżki spotkały się 
w klasztorze ojców franciszkanów. 
Zbigniew zaraz po maturze rozpoczął 
pracę, ale już w następnym roku 
1979 wstąpił do zakonu ojców 
franciszkanów konwentualnych, 
pisząc w podaniu: „Pragnę służyć 
Panu Bogu w zakonie jako kapłan, 
w kraju lub na misjach, gdziekolwiek 
mnie Bóg powoła, pragnę naśladować 
św. Franciszka i bł. Maksymiliana 
Kolbego”. Michał natomiast zaraz 
po maturze skierował swe kroki 
do seminarium zakonnego: „Już od 
dawna jestem przekonany, że mam 
powołanie do kapłaństwa i zakonu... 
Pragnieniem moim jest praca na 
misjach, by w ten sposób służyć  
Bogu i Niepokalanej”.

Posłańcy pokoju
Wyjazd na misje wymaga przygotowań; 
najpierw formacji zakonnej, teolo- 
gicznej, a potem doświadczenia 
duszpasterskiego. Zbigniew po 
nowicjacie i studiach teologicznych 
przyjął święcenia kapłańskie  
7 czerwca 1986 roku we Wrocławiu. 
Podczas tej samej uroczystości na 
diakona wyświęcony został Michał 
Tomaszek. Po święceniach o. Zbigniew 
podjął obowiązek wicerektora 
w Niższym Seminarium Duchownym 
w Legnicy, przygotowując się do pracy 
misyjnej.

Michał także odbył nowicjat, 
a następnie studia filozoficzno- 
-teologiczne w Wyższym Seminarium 
Duchownym Franciszkanów 
w Krakowie. Został wyświęcony na 

kapłana 23 maja 1987 roku w bazylice 
św. Franciszka w Krakowie. W czasie 
pracy duszpasterskiej na swej pierwszej 
placówce w Pieńsku dowiedział się,  
że jego dwaj starsi współbracia mają 
wkrótce wyjechać na misje do Peru.

Aż do męczeństwa…
Ojciec Zbigniew jeszcze w rozmowach na 
temat pracy w Peru, gdy wspominano, że 
robi się tam niebezpiecznie, odpowiadał: 
„Gdy się jedzie na misje, trzeba być 
gotowym na wszystko”. Gdy prowincja 
krakowska ojców franciszkanów 
włączyła się w 1988 roku do pracy 
misyjnej w Peru, jako pierwsi wyjechali 
o. Zbigniew Strzałkowski i o. Jarosław 
Wysoczański. Po roku na własną prośbę 
dołączył do nich o. Michał Tomaszek.

Misjonarze z Pariacoto gorliwie wypełniali 
swoje obowiązki duszpasterskie, 
zajmując się pomocą chorym i ubogim, 
katechizacją dzieci i młodzieży. Ojciec 
Zbigniew troszczył się o zdrowie 
mieszkańców, zwłaszcza gdy w okolicy 
wybuchła epidemia cholery. Był przez 
ludzi nazywany „doktorem”, ponieważ 
chorym opatrywał rany, dodawał im 
otuchy i nadziei. Ojciec Michał był 
skromny i rozmodlony, wielką czcią 
otaczał Matkę Bożą, a do dzieci i młodzieży 
docierał poprzez muzykę i śpiew.

9 sierpnia 1991 roku zostali uprowadzeni 
przez komunistyczną grupę terrorystyczną 
Sendero Luminoso (Świetlisty Szlak) 
i rozstrzelani. Pochowano ich w kościele 
parafialnym w Pariacoto. 

P.S. Gdy czujemy, że słabniemy w wierze, gdy miłość w naszych sercach 
już dogasa, gdy wokół nas brakuje pokoju i ducha ofiary – wzywajmy 
wstawiennictwa błogosławionych Misjonarzy Męczenników z Pariacoto. 
Oni nam pomogą!

5 grudnia 2015 roku zostali ogłoszeni 
błogosławionymi Kościoła katolickiego.  
Ich wspomnienie liturgiczne  
obchodzi się 7 czerwca.
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BAJKI I OPOWIADANIA
Opowiadanie z Ameryki Północnej

O kojocie i  żółwiu,

Oprac. s. Monika Juszka RMI

Rys. Wojciech Siwik

Pewnego letniego poranka, kiedy ziemia była chłodna i wilgotna, mały 
żółw powoli wyczołgał się z domu nad brzegiem rzeki. Wyszedł w poszu-

kiwaniu jedzenia. Znajdował tyle dobrych rzeczy, że coraz bardziej oddalał się od 
nurtu. Zupełnie zapomniał, że w domu został jego tata, który po pewnym czasie 
zaczął się martwić i wyszedł nad strumień w poszukiwaniu żółwiego synka.

Gdyby był mądrym żółwikiem, nie oddalałby się tak bardzo od domu. Żółwie 
rzeczne muszą być zawsze blisko wody. Jeśli za bardzo wyschną, nie mogą cho-
dzić, a zbyt wysoka temperatura spowoduje, że umrą. Teraz, gdy mały żółwik 
szedł sobie powoli, słońce zaczęło grzać coraz mocniej. Przestraszony zawrócił 
w stronę wody, ale żółwie poruszają się bardzo wolno, a promienie były tak 
gorące, że przeszedł tylko połowę drogi. Kiedy zobaczył, że nie da rady dalej 
iść i ma duży kłopot, wczołgał się do zacienionej groty w dużej skale i zaczął 
płakać.

Płakał tak głośno, że usłyszał go przechodzący obok kojot. Kojot jednak słabo 
słyszał i pomyślał, że to ktoś śpiewa.

„Muszę dowiedzieć się, kto tak śpiewa – zaciekawił się pan Kojot – i poprosić, 
żeby nauczył mnie tej piosenki”.

Zaczął rozglądać się dookoła i znalazł małego, zapłakanego żółwika.   

– Dzień dobry – powiedział pan Kojot. – Piosenka, którą śpiewasz, jest piękna 
i bardzo mi się podoba. Nauczysz mnie?

– Wcale nie śpiewałem – odpowiedział żółw.

– Wiem, że śpiewałeś, bo cię słyszałem, i chcę się nauczyć twojej piosenki.  
Jak mnie nie nauczysz, to cię połknę w całości!

– Nie zrobisz mi żadnej krzywdy – odrzekł żółw. – Mam taką twardą skorupę,  
że jak będziesz mnie połykał, to cię rozboli gardło.

– Cóż, w takim razie, jeśli nie zaśpiewasz dla mnie, wyrzucę cię na słońce!

– To mi też nie zaszkodzi – odparł żółw – bo schowam się pod moją twardą 
skorupą.

Czym jest  s zczęśc ie?

czyli jak pomysłowość może wyciągnąć nas 
z kłopotów i o tym, że czasem pomagają nam 
nawet ci, po których byśmy się tego nigdy nie spodziewali.

– No cóż… – zastanowił się kojot. – W takim razie, jak nie będziesz śpiewał, 
wrzucę cię do rzeki!

– Och, proszę, panie Kojocie, nie wrzucaj mnie do rzeki! Mogę utonąć, jeśli to  
zrobisz. Proszę, tylko nie wrzucaj mnie do wody!

– A właśnie, że tak zrobię! – Kojot wziął żółwia do pyska, zaniósł go nad rzekę 
i wrzucił do wody.   

Mały żółw zanurkował tak głęboko, że kojot nie mógł go dosięgnąć, i odpłynął 
od brzegu. Później wystawił głowę na powierzchnię i zawołał:

– Bardzo dziękuję, panie Kojocie, za wrzucenie mnie do rzeki! Woda to 
mój dom! Nie wiedziałem, jak się dostać do rzeki, a ty naprawdę bardzo mi  
pomogłeś.

Stary pan Kojot na początku był bardzo zły, że dał się nabrać. Później jednak 
zrozumiał, że uratował życie małemu żółwikowi, i ucieszył się, że mu pomógł.
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DZIECI  ŚWIATAZWIERZĘTA I ROŚLINY ŚWIATA

Od Kanady aż po Peru
amatorów rybek wielu.
Nad brzegami wielkich wód
pelikanów cały ród! 

To wspaniałe są zwierzęta,
choć bywały czasem spięcia 
z rybakami o połowy.
„Bez ryb przymieramy głodem!
Ludzie łowią ich miliony.
Po co im ryb całe tony?
Czy na pewno zjedzą wszystko, 
czy część trafi na śmietnisko?”

To okrutne, nie sądzicie?
Tak marnować rybie życie,
nie szanować darów Ziemi,
czy nie można tego zmienić?

A pelikan ma pisklęta! 
To jest jego misja święta, 
żeby chronić swoje młode,
tulić, uczyć, karmić co dzień.

Kiedyś człowiek i pelikan
potrafili razem czytać
prawa nieba i przyrody,
dążyć do przyjaźni, zgody.

Nawet pieczęć Luizjany
pokazuje pelikany
jako symbol ofiarności,
poświęcenia i miłości. 

Już Augustyn, święty Boży,
o tym ptaku strofy mnożył
i samego Zbawiciela
pelikanem nazwał nieraz.
Bo pelikan w chwilach głodu
własną krew oddaje młodym.
Czy nie tak postąpił Bóg,
by ratować własny lud?

Te historie łączy jedno – cierpienie z powodu braku sprawiedliwości i pokoju w miejscach, 
które chłopcy musieli opuścić. Razem z Alejandro, Frederico i Marco módlmy się o pokój  
dla wszystkich rodzin, społeczności i krajów obu Ameryk.

Głodni
POKOJU

W Teksasie,  
tuż przy granicy  
z Meksykiem, znajduje się  
parafia św. Józefa w Donna.  
Jej proboszczem jest ks. Franciszek Asisi Eka.  
Ksiądz odwiedza z duszpasterską posługą rządowy  
ośrodek dla nieletnich migrantów. W placówce przebywa  
1500 dzieci. Pochodzą z Gwatemali, Hondurasu, Salwadoru, a nawet z Ekwadoru, Panamy  
i Kuby. Rozdzielono je z rodziną bądź straciły bliskich podczas niebezpiecznej podróży.

Marco pochodzi z Hondurasu. Ludzie żyją tam w strachu o życie, dobytek i przyszłość, a gangi bezkarnie rekrutują w swoje szeregi nawet 
kilkuletnie dzieci i zmuszają je do popełniania przestępstw. „Aby tu dotrzeć, wziąłem pożyczkę – opowiada Marco. – Nie wyobrażam sobie powrotu”.

Frederico przybył z Meksyku. „Czy wiesz, co się dzieje w moim kraju? – pyta. – Gangi narkotykowe są tak potężne i zuchwałe,  
że prowadzą regularną wojnę z meksykańskim wojskiem. Moja rodzina straciła nadzieję na pokój i obronę ze strony państwa.  
W Ayahualtempa nawet sześcioletni chłopcy porzucili szkołę i uzbroili się w starą myśliwską broń, żeby strzec swojego miasteczka przed atakami 
gangsterów. Czy to jest w porządku?”.

Alejandro pochodzi z Ekwadoru. Cudem przedarł się przez jedną z najtrudniejszych nielegalnych dróg migracyjnych na świecie  
– przesmyk Darién na granicy Kolumbii i Panamy. Na długości 100 kilometrów gęstej dżungli nie ma żadnych dróg, jedynie błotniste, 
zarośnięte ścieżki kończące się przepaścią lub zalane rwącymi rzekami. Ludzie giną tam z wycieńczenia, od ukąszeń jadowitych węży  
lub stają się łupem handlarzy ludźmi.

Mają po 8, 12, 14 lat.  
Opuścili swój kraj  

i wyruszyli w daleką, 
niebezpieczną 

drogę. 

Co wygnało 
te dzieci z ich ojczyzn i rodzin? 

Co łączy ich historie?
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s. Monika Juszka RMI

Co skrywa plakat?

Patrzenie w dobrym kierunku i na dobry cel motywuje i pomaga 
w drodze. Wpatrywanie się w Pana Jezusa i patrzenie, 

co On by zrobił w takiej czy innej sytuacji, pomaga nam 
nie zabłądzić i nie zgubić się w różnych sprawach.

Przychodzimy do Pana Jezusa prości, słabi i grzeszni, bo tacy jesteśmy. 
To On nam daje łaskę i moc do tego, żebyśmy się przemieniali, lepiej się zachowywali, 

uczciwej postępowali i starali się być świętymi.

Święty Augustyn pisał: „Gdy Bóg jest w naszym życiu na pierwszym miejscu, 
wszystko inne będzie na właściwym miejscu”. Tylko wtedy, gdy to Pan Jezus 

będzie w centrum naszego życia, będziemy naprawdę piękni i radośni.

Niezależnie od tego, jaki kto ma 
kolor skóry, w jakiej części świata 

mieszka, w jakiej kulturze żyje i jak wy-
gląda jego rodzinny dom, zaproszony jest 

przez Pana Boga do tego, żeby kochać. 
Tak jak On pierwszy nas ukochał.

(Materia Mszy Świętej, to znaczy jej podstawa, jest bardzo prosta 
i zwyczajna. To normalny biały, niekwaszony chleb, najzwyklejsza woda 

i gronowe wino. A jednak w czasie Mszy Świętej Bożą mocą te proste 
rzeczy stają się Ciałem i Krwią samego Pana Jezusa. Stają się Nim! 

Pan Jezus ma moc przemiany chleba w Ciało, wina w Krew. 
Ma moc przemieniać też nasze serca, nawet jego najciemniejsze zakątki.

Pan Jezus, który zwyciężył zło, śmierć i grzech, kiedy objawia się po zmartwychwstaniu,
nadal ma rany. To po nich Apostołowie Go rozpoznają. Te rany są znakiem i dowodem 

Jego miłości do człowieka. Trudności i cierpienia przeżywane razem z Jezusem 
mogą zamienić się w zwycięstwa.

Każdy człowiek na ziemi jest przez Pana Boga chciany
 i kochany. Każdy ma swoje miejsce w planie zbawienia. 

Nikt nie może powiedzieć, że nie jest potrzebny, że zadanie 
misji i ewangelizacji nie jest dla niego. 

Każdy posłany jest do każdego. Bez wyjątku!

Kto żyje z Jezusem, jest pełen energii, pomysłów, radości życia. 
Duch Boży daje życie, „odmładza” i ożywia. Każdy misjonarz, duży i mały, 

nieustannie chce głosić innym Bożą miłość, nie zamyka się w sobie, 
nie siedzi znudzony i zgorzkniały. Biegnie, niosąc Jezusa.

Jest jedna dobra droga i jeden dobry kierunek, 
biegniemy do Jezusa, by to w Nim znaleźć ratunek.

Jesteśmy posłani i świat na nas czeka,
mamy nieść Bożą radość do każdego człowieka. 

Od tego, co proste i bardzo zwyczajne, do Jezusa dziś biegniemy,
to On może sprawić, że świętymi się staniemy.

Jak chleb z winem w Krew i Ciało 
Pan przemienia w Eucharystii,

tak przemienia w naszych sercach to, 
co jeszcze w nich „nie błyszczy”.

Jezus wszystkich nas posyła, energicznie, szybko, pewnie, 
bo misjonarz pełen łaski bez wytchnienia zawsze biegnie. 

Jezus w centrum jest obrazka, On jest zawsze najważniejszy! 
Gdy On będzie w naszych sercach, to będziemy najpiękniejsi!

Jezus Chrystus zmartwychwstały ma na ciele jednak rany,
On przemieni w moc zwycięską wszystko to, co Mu oddamy.

Różne domy są na świecie, 
różnie ludzie wyglądają,

najważniejsze jest to jednak, 
że tu wszyscy się kochają.

DROGA

BIEGNĄCE 
DZIECI

JEZUS

RÓŻNE 
DOMY

JEZUS NAS              PRZEMIENIA

RANY
JEZUSA ŚWIAT NA NAS CZEKA

JEZUS NAS POSYŁA 

Grafiki: M. Starzec

Zeskanuj
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film!

Inowrocław 
nam tłumaczy, 
co ten plakat 

dla nas znaczy!



OCZAMI  MISJONARZA

Fot. z archiwum Autora

Nasza grupa PDMD

Misterium Męki Pańskiej

Procesja Bożego Ciała

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Piszę do Was z Brazylii, gdzie pracuję od 10 lat. Skąd się tutaj wziąłem? Odpowiedź 

znajduje się na moim obrazku prymicyjnym, w słowach św. Piotra Apostoła:  
„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że cię kocham”. To miłość do Jezusa zaprowa-
dziła mnie aż tutaj. 

Pierwszy rok pracy był dla mnie trudny. Nowa kultura, duże odległości, ciężki 
klimat i brak kontaktu z bliskimi w ojczyźnie powodowały, że nieraz chciałem 
spakować walizkę i wrócić do Polski. Jednak każdego dnia odnajdywałem nowe 
siły – w codziennej Eucharystii, modlitwie brewiarzowej i różańcowej, a także 
w życzliwości moich parafian. 

Jestem proboszczem parafii Laranjal, która zajmuje potężny obszar, ale nie 
ma dużego zaludnienia. Jej wielkość można porównać do województwa w Polsce. 
Pod moją opieką jest kościół główny i 16 kościołów filialnych. Niektóre z nich 
są oddalone od głównego o ponad 60 kilometrów. Dojeżdżam do nich tylko raz w mie-

siącu, by odprawić Mszę Świętą i udzielić sakramentów. Moja parafia liczy około  
11 000 katolików i jestem tu jedynym księdzem. W innych parafiach diecezji  
Guarapuava wcale nie jest lepiej. Wszystkie parafie, które liczą do  
20 000 katolików, mają tylko jednego księdza. Dlatego proboszczo-
wie przygotowują do pracy duszpasterskiej ludzi świeckich. Każdy kościół  
filialny ma swoją radę parafialną, katechetów, szafarzy Eucharystii oraz grupy 

duszpasterskie i modlitewne. Bez ich służby i zaangażowania nie byłoby to możliwe.
W mojej parafii mieszkają ludzie pochodzenia polskiego, niemieckiego, ukraińskie-

go, włoskiego, brazylijskiego, indiańskiego i afroamerykańskiego. Każdy z radością  ks. Piotr Mirosław Pochopień, 

misjonarz z Brazylii

Tutaj
wiara jest najważniejsza

przyznaje się do swoich korzeni, opowiada o swo-
ich przodkach. Nie ma spięć spowodowanych po-
chodzeniem czy kulturą. Takie słowo jak „rasizm” 
w mojej parafii nie istnieje. 

Dla moich parafian wiara jest czymś najważ-
niejszym w ich życiu. Ci ludzie ciężko pracują, ale 
nie mają perspektyw na poprawę swojej sytuacji. 
Pan Jezus i Jego obietnica życia wiecznego, gdzie 
nie będzie już cierpienia, jest dla nich wielkim po-
cieszeniem i radością.

W Brazylii panuje niesprawiedliwość. Najwięk-
szym problemem jest korupcja polityków, którzy 
dbają tylko o swoje interesy. 

Martwię się, bo szkoła jest zamknięta już drugi 
rok. Dzieci miały w niej przynajmniej jeden ciepły 
posiłek. Teraz rodzice, których nie stać na jedze-
nie, oddają swoje dzieci do krewnych. Brakuje im 
pieniędzy, bo nie mają pracy, a jeśli pracują, to 
często za tak niską pensję, że trudno im przeżyć. 
Dlatego coraz więcej jest kradzieży i napadów. Wie-
lu ojców i wiele matek stoi przed wyborem: albo 
zdobędą środki do życia dla rodziny, albo umrą 
z głodu. Mimo to dla moich parafian rodzina jest 
świętością, a każde dziecko przychodzące na świat 
jest darem Boga. 

Jak budować pokój i miłość w świecie? Zaczy-
nając od naszych małych wspólnot. Rozglądając 
się w sąsiedztwie, komu można pomóc i komu 
trzeba poświęcić trochę czasu. Pamiętając i ceniąc 
to, czego nauczyli nas ojcowie i dziadkowie. Ja też 
dzielę się z moimi parafianami w Brazylii tym, co 
otrzymałem w moim rodzinnym domu, czego na-
uczyłem się w seminarium i czego doświadczałem 

w parafiach w Polsce. I to właśnie dzięki 
temu i dzięki wzajemnej modlitwie mam 

siłę trwać i nieść nadzieję innym. Życzę Wam 
dużo odwagi! 

Brazylia  
to kraj  
27 razy  
większy 
od naszej 
ojczyzny. 

Mieszka tu 
około  

212 milionów 
ludzi.

 W Brazylii 
bardzo 
brakuje 

kapłanów! 

Wszyscy tutaj tworzą jedną ludzką rodzinę.

Trwajcie w miłości i módlcie się każdego dnia!

Dzięki wzajemnej modlitwie 
mam siłę trwać i nieść 

nadzieję innym.
2120
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Ciocia Iza, siostra mojej 
mamy, pracuje w hospi-
cjum. Często się spoty-

kamy i ciocia dużo opowiada 
o swojej pracy. Jest w nią bardzo 
zaangażowana. Często pacjenci, 
którzy przykuci są do łóżka, a ro-
dzina nie zawsze może być obecna, 
proszą ją o różne przysługi. Czasa-
mi mają ochotę coś innego zjeść, 
czasami potrzebują jakichś innych 
rzeczy. Wtedy ciocia robi im zaku-
py. A czasami potrzebują po prostu 
zwykłej rozmowy. I chociaż ciocia 
czasu nie ma zbyt wiele, to zatrzy-
muje się przy nich, rozmawia, za-
żartuje. Mówi, że ich uśmiech wy-
nagradza jej cały trud ciężkiej pracy. 

Mama mówiła, że niedawno 
u niej w pracy był pewien misjo-
narz, który jest lekarzem i praco-
wał na Madagaskarze. Opowiadał 
o ślubie zakonnym, który polega 
na tym, żeby służyć chorym na-
wet z narażeniem własnego życia. 
Misjonarz ma na swoim stroju za-
konnym czerwony krzyż symboli-
zujący Chrystusa, który z miłości 
umiera za drugiego człowieka. 

W szpitalu na Madagaskarze to 
rodzina musi opiekować się cho-
rym. Pacjent do szpitala przynosi ze 
sobą prawie wszystko – począwszy 
od kuchni (garnki, węgiel, kociołek, 
ryż, mięso) aż po łazienkę (miedni-
ca czy wiaderko). Sale są wielooso-
bowe, łóżka i stoliki zniszczone, 
a pomieszczenia niezbyt ładne. Ro-
dzina często koczuje w pobliżu szpi-
tala, żeby być blisko chorego, a sami 
chorzy muszą nieraz pokonać długą 
drogę, aby się do niego dostać.

Wczoraj mieliśmy gości. Od-
wiedzili nas znajomi rodzi-
ców. Akurat byli w pobliżu na 

urodzinach Józia, który skończył 10 lat. 
Z tym chłopcem związana jest cieka-
wa historia. Rodzice Józia nie są Pola-
kami. Przyjechali tu w poszukiwaniu 
pracy i lepszego życia. Kiedy Józio miał 

przyjść na świat, byli w bardzo trudnej 
sytuacji. Z pracą nie było tak łatwo, jak 
się spodziewali, z mieszkaniem też by-
wało różnie. Ta znajoma rodziców jest 
lekarzem. Poznała mamę Józia w swo-
im gabinecie lekarskim. Młoda wów-
czas dziewczyna była przybita, wręcz 
załamana swoją sytuacją. Miała najgor-
sze myśli. Pani doktor powiedziała, że 
jej pomoże. Zaproponowała, że ona i jej 
mąż mogą u nich zamieszkać do czasu, 
kiedy ich sytuacja życiowa się poprawi. 
Rodzina pani doktor i znajomi pomogli 
przygotować wszystko na przyjście na 
świat Józia. Chłopiec dostał właśnie to 
imię, bo urodził się 19 marca, w uro-
czystość świętego Józefa. Kiedy pojawił 
się na świecie, miał i pokój, i łóżecz-
ko, i ubranka. Znajoma opowiadała, że 
jego rodzice płakali ze szczęścia. Teraz 
Józio ma jeszcze siostrę Magdalenkę. 
Sytuacja ich rodziny jest dobra. Rodzi-
ce dostali pracę. Na razie wynajmują 
mieszkanie, ale są na dobrej drodze, 
żeby mieć własne. Józio i Magdalenka 
chodzą do tej samej szkoły, do której ja 
również chodziłem. Jak dobrze, że są 
osoby wrażliwe na życie każdego czło-
wieka, nawet tego najmniejszego.

Módlmy się, aby chrześcijanie 
wobec nowych wyzwań bioetyki 
zawsze angażowali się, poprzez 
modlitwę i działanie, na rzecz 

obrony życia.

PAPIESKIE INTENCJE MODLITEWNE

Módlmy się, aby rządy i lokalne 
wspólnoty wspierały zaangażowanie 
służb medycznych w opiekę nad oso-
bami chorymi i starszymi, szczególnie 

w najuboższych krajach.
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Drogie Dzieci! 
We fragmencie Psalmu 121,1–2 czytamy: „Wznoszę 

swe oczy ku górom. Skądże nadejdzie mi pomoc?  
Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię”. 

W Biblii, w Starym Testamencie, czyli w części, która 
została napisana jeszcze przed narodzeniem Jezusa, 

znajdziecie psalmy – poezję mówiącą o Panu Bogu. Cytowany 
fragment dotyczy historii człowieka potrzebującego Jego 
pomocy. Wypatruje jej w górach. Dlaczego  
akurat w górach? Góra to miejsce szczególnie 
związane z obecnością Boga. Wiele razy 
w historii zbawienia Pan Bóg objawiał się 
właśnie w górach. Góry zajmują w Biblii 
wyjątkowe miejsce. Słowo „góra” 
pojawia się w Starym Testamencie aż 
558 razy. Jezus wielokrotnie modlił 
się na wybranych przez siebie 
górach, udzielał tam błogo-
sławieństwa, przemienił 
się, a także na górze 
umarł.

Osoba szukająca pomocy w psalmie wznosi więc oczy ku górom,  
ponieważ to tam upatruje szczególnej obecności Boga i Jego pomocy. 

Fot. Depositphotos

Często misjonarze głoszą Ewangelię w krajach, gdzie są wysokie góry. Pasma 
górskie to nie tylko wspaniałe widoki, lecz także miejsce prawdziwej szkoły życia 
i pokory. Na przykład w Ameryce Południowej od północy do południa ciągną się 
Andy, najdłuższe na świecie pasmo górskie o długości 7–9 tysięcy kilometrów.  
Najwyższe szczyty sięgają prawie 7000 metrów. W Andach, na terenie różnych 
państw mieszkają miliony ludzi. Niektórzy są katolikami, inni dopiero czekają,  
aż ktoś opowie im historię o Jezusie. Te wysokie góry są więc wyjątkowym  

miejscem, gdzie misjonarze mogą głosić Pana Boga. 
W Psalmie 121 człowiek szuka pomocy u Boga i Go o nią prosi.  

Zastanówmy się, czy kiedy my sami jesteśmy w potrzebie,  
to u kogo szukamy pomocy? Do kogo się zwracamy?  

Z pewnością są to najbliżsi nam ludzie,  
na przykład rodzina czy przyjaciele. 

Psalm 121 przypomina nam jednak, że przede wszystkim powinniśmy  
szukać pomocy u Boga i do Niego kierować modlitwy.  
On z pewnością odpowie na nasze wołanie według  
Jego woli. Nie zapominajmy, że Bóg zna nasze 
potrzeby lepiej niż my sami.

 Góra 
jest miejscem 

spotkania Boga i człowieka.

Psalm 121
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Z Ewangelią 
na Alasce
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Czy mógłby ojciec powiedzieć kilka słów 
o sobie?
Nazywam się Stanisław Róż.  
Jestem werbistą. Pochodzę z diecezji 
rzeszowskiej, z małej wiejskiej parafii 
Rożnowice. Mam dwie siostry, jedna 
z nich jest siostrą zakonną, i brata, który 
jest kapłanem. W rodzinie mamy jeszcze 
dwóch werbistów i dwie siostry zakonne. 
Alaska nie jest pierwszym krajem ojca 
posługiwania?
To prawda. Po święceniach kapłańskich 
w 1988 roku pojechałem na kurs języka 
angielskiego do Anglii, a potem na misje 
– na Filipiny, gdzie pracowałem przez 
pięć lat. Później pracowałem w Kenii, 
w różnych miejscach, przez 22 lata.  
Z powodów zdrowotnych musiałem 
zmienić klimat i poprosiłem przełożonych 
o możliwość trzyletniego doświadczenia 
pracy na Alasce. 

Tutaj pracuję 
do dzisiaj w diecezji  
Fairbanks.  
Mało znamy daleką Alaskę. Co jest w niej 
wyjątkowego?
Alaska jest częścią Stanów Zjedno-
czonych Ameryki. Jest pięć i pół razy 
większa od Polski, a diecezja trzy i pół 
razy większa. Liczy blisko 800 tysięcy 
mieszkańców. Alaska stylem życia nie 
przypomina bogatej Ameryki. Eskimosi 
to lokalna grupa etniczna, bardzo róż-
niąca się od reszty, z własnym językiem 
i stylem życia.
Do niektórych wiosek i parafii można 
dolecieć jedynie samolotem. Zajmuje 
to w sumie kilka godzin, a czasami kilka 
dni, gdy na przykład są złe warunki po-
godowe i trzeba czekać na ich poprawę. 
Sztormy są tu na porządku dziennym 
i chyba jest ich więcej w roku niż dobrej 
pogody. Dlatego mówi się, że Alaska jest 
ostatnim frontem, a rządzi nią pogoda.  

Kto mieszka na Alasce?
Mieszkają tu Eskimo-

si. Od setek lat żyją 
w izolacji od reszty 
świata, dlatego 
w swoim stylu 
życia wypracowali 

swoisty porządek, 

który niełatwo 
jest zrozumieć. Język jest 

trudny, raczej mówiony, tłumaczonych 
tekstów jest mało. Starsze pokolenie 
słabo zna angielski, młode lepiej, ale 
z powodu braku szkół ponadpodstawo-
wych możliwość dalszego kształcenia 
jest nieco ograniczona. Eskimosi kocha-
ją ciszę i nienawidzą wielomówstwa. Do-
stęp do radia czy telewizji tu jest możliwy 
jedynie przez połączenia satelitarne, a są 
one kosztowne, więc korzystają z nich 
nieliczni. Ja takich luksusów nie mam.
Czy dzieci na Alasce chodzą do szkoły 
tak jak dzieci w Polsce?
W mojej wiosce znajduje się szkoła 
podstawowa, jest dobrze wyposażona, 
dzieci nie muszą do niej daleko dojeż-
dżać, wszystko jest na miejscu. Mimo to 
rodzice dowożą małe dzieci do szkoły 
quadami i skuterami. Szkolnictwo nie 
należy do mocnych stron Eskimosów. 
Zainteresowanie nauką jest mniejsze 
niż w innych miejscach na świecie, ale 
szkoły, zwłaszcza podstawowe, są obo-
wiązkowe, a najmłodsi uczą się w dwóch 
językach: angielskim i yupik.
Co się je na Alasce?
Głównym pożywieniem Eskimosów są 
ryby (śledź, halibut, łosoś, a zimą biała 
ryba), foki, morsy, czasami mniejsze wie-
loryby, które sami łowią. Jedzą też łosie 
i ptaki – kaczki i gęsi. Zdobywają je na 

polowaniach, 
których zasady są 

ściśle określone i przestrzega-
ne. W diecie Eskimosów nie ma warzyw, 
owoców ani nabiału.
W co lubią bawić się dzieci?
Dzieci nie mają tu zbyt wielu atrakcji. 
Można do nich zaliczyć jedynie rower, 
telefon komórkowy, gry, błoto i wodę. 
Zimą niewiele się tu dzieje, bo mimo że 
dostępne są sanki, to w promieniu  
150 kilometrów nie ma ani jednej górki.
Czy Eskimosi znają Pana Jezusa?
Większość Eskimosów jest ochrzczo-
na, ale niewielu z nich praktykuje swoją 
wiarę. Ksiądz przygotowuje do ich sa-
kramentów, ale w ostatnich latach dzieci 
i młodzież odeszły od Kościoła.  
Co chciałby ojciec powiedzieć dzieciom  
w  Polsce?
Chciałbym powiedzieć, by starały się 
doceniać każdą małą rzecz, jaką mają, 
ponieważ tutaj, na Alasce, brakuje pod-
stawowych rzeczy. Tutejsze dzieci są za-
niedbane, często są adoptowane, mają 
czasem dwie mamy – tę biologiczną i tę, 
która je wychowuje. Dzieci są własnością 
wspólnoty. Mają tego świadomość i żad-
ne z nich nie protestuje, tak są po prostu 
wychowywane.

Moja misja nie jest łatwa, ale jak każda 
może być piękna, jeśli chce się w niej 
dostrzec piękno i to, że ma sens.

Rozmawia s. Monika Juszka RMI
o. Stanisław Róż SVD jest misjonarzemwerbistą. Pochodzi z południa Polski.Pracował już w Azji i w Afryce, a teraz głosi Ewangelię na zimnej Alasce!

Tutaj nie ma ani jednej górki...
Zimą 

temperatury 
wahają się 
od -40 do 
-60 stopni.

Zabawy w błocie
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Oprac. s. Katarzyna Murawska FMM

Księga 
„Naj”

rekordów Ameryki

CIEKAWOSTKI

Ameryka to kontynenty wielkich kontrastów społecznych, kulturowych 

i gospodarczych, za które odpowiada człowiek. Większość z nich 

nie służy pokojowi, a często jest przyczyną 

dominacji, niezdrowej rywalizacji i cierpienia 

słabszych. Są jednak takie różnice, które 

nie są dziełem człowieka i które śmiało 

możemy nazwać cudami natury. Zadziwiają 

i fascynują. Nie sposób pomieścić wszystkich 

rekordów kontynentalnych, poznajmy zatem 

niektóre z nich.

Krajem NAJbardziej podatnym na 
trzęsienia ziemi jest Meksyk (Ameryka 
Północna). Położony jest on na granicy 
trzech dużych jednostek tektonicznych 

(płyt północnoamerykańskiej, pacyficznej 
i kokosowej). Każdego roku kraj 

nawiedzają tysiące zjawisk 
i trzęsień.

NAJwięcej jezior znajduje 
się w Kanadzie (Ameryka 

Północna), ich liczba 
dochodzi do 3 milionów! 
To więcej niż w reszcie 

świata.

NAJdłuższą rzeką Ameryki Północnej jest Missisipi (3766 km) z dopływem rzeki Missouri. Dopływ jest dłuższy od rzeki 
głównej i wynosi 3767 km.

NAJwiększym na Ziemi kraterem (powstałym na skutek uderzenia meteorytu) jest Meteorytowy Krater Barringera (w Ameryce Północnej) o średnicy 1264 m i głębokości 174 m.

„Z wielkości i piękna stworzeń
poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę”. 

(Mdr 13,5)

NAJpotężniejszą rzeką świata jest Amazonka, jej 
długość wynosi 6400 km. Choć jest krótsza od 

Nilu, ma NAJwiększe na świecie dorzecze  
(7 mln km2), a jej szerokość w porze 

deszczowej to nawet 190 km.  
Dlatego na Amazonce nie został 

zbudowany ani jeden most.

NAJwiększa 
góra o płaskim 

wierzchołku na świecie to 
Grand Mesa w zachodnim Kolorado 

(Ameryka Północna). Ma powierzchnię 
1300 km2 i długość 64 km.

Jednym z NAJwspanialszych cudów natury 
na Ziemi jest Wielki Kanion Kolorado 

(Ameryka Północna). Jego długość wynosi 
443 km, a szerokość waha się od 200 m 

do 29 km. Maksymalna głębokość 
kanionu wynosi 1,6 km.

NAJwiększa na świecie wyspa rzeczna to Marajó 
(48 tys. km2). Znajduje się w Amazonii (Ameryka 
Południowa). Można ją porównać z terytorium 

Szwajcarii.
NAJwiększy na świecie las znajduje się w Ameryce Południowej. Jest to las deszczowy w dorzeczach Amazonki, nazywany „zielonymi płucami świata”, prawdziwy raj dla zwierząt i dzika ostoja roślinności.

Fot. pixabay.com

Fot. pixabay.com

Fot. pixabay.com
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DZIECI DZIECIOM MISJI
Iść będziemy, Panie Jezu, razem z Tobą,
krok po kroku, Twoją Krzyżową Drogą.

Będziemy uczyć się znosić dzielnie trudności.
Modlimy się, wzorując się na Twojej miłości.

Pan Jezus nie zrobił nic złego, 
a ludzie Go oskarżyli.
W Jego przesłanie miłości 
z zazdrości nie uwierzyli. 
Dzieciom też mało kto wierzy, 
można oskarżać je łatwo.
Daj, Jezu, by żadne dziecko 
nie cierpiało przez kłamstwo.

Pan Jezus krzyż bierze bez słowa, 
nie skarży się, nie narzeka.

Wie, że na zbawienie, które niesie, 
cały świat od dawna czeka.
Dzieci też mają swe krzyże, 

co noszą w milczeniu codziennie.
Daj, Jezu, by żadne dziecko 

nie cierpiało daremnie.

Pan Jezus pod krzyżem upada, 
ciężkie to było drzewo.
Choć poraniony i słaby, 
wstaje i nie ma w Nim gniewu.
Dzieci też upadają 
przygniecione troskami.
Daj, Jezu, by żadne dziecko 
nie zginęło w otchłani.

Pan Jezus spotyka na drodze 
swoją mamę Maryję. 
Ona cierpi ogromnie, 
gdy widzi, jak Syn ledwo żyje.
Wiele jest mam, które płaczą, 
bo dzieci ich umierają.
Daj, Jezu, im pocieszenie 
i serca, które wspierają.

Pan Jezus siły już traci, 
zmusili Szymona, by pomógł.
Niechętnie, lecz jednak idzie, 

choć wolałby wrócić do domu.
Dzieci na świecie też często 

zmuszane są do wysiłku. 
Daj, Jezu, by każde dziecko 

miało czas odpoczynku.

Pan Jezus zmęczony ogromnie,
twarz krew i pot Mu zakrywa.
Pojawia się Weronika, 
by pomóc, serce jej się wyrywa.
Dzieci są czasem samotne, 
bo nikt ich w klasie nie lubi.
Daj, Jezu, niech żadne dziecko 
w samotności się nie zgubi.

Pan Jezus upada na drodze, 
może o kamień się potknął.

Już drugi raz się przewrócił i ziemi brudnej dotknął.
Są dzieci, co gubią się w życiu, o coś się potykają.

Daj, Jezu, niech o tym, by powstać, nie zapominają.

Parafia Św. Jadwigi, Chróścice. Fot. s. N. Bednarek AM

Parafia Św. Jadwigi, Chróścice. Fot. s. N. Bednarek AM
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Parafia Podwyższenia Krzyża Św., Leśno. Fot. s. S. Fuks OSF

Parafia Podwyższenia Krzyża Św., Leśno. Fot. R. Las

Parafia Matki Bożej Dobrej Rady, Kraków. Fot. A. Foryś

Parafia Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza, Skawina. Fot. W. Radek

Tekst: s. Monika Juszka RMI
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Pan Jezus, choć sam cierpi srodze, 
widzi też ludzi dokoła.
Płaczącym kobietom mówi, 
że świat o litość woła.
Tak wiele jest mam, które płaczą 
przez zachowanie swych dzieci.
Daj, Jezu, by poszanowania dorosłych 
nie brakowało w świecie.

Pan Jezus kolejny raz upadł, 
już trzeci raz leży.

Choć cierpi na całym ciele, 
w sens swojej misji wciąż wierzy.

Są dzieci, co wątpią w siebie, 
nikt ich nie umie docenić.

Daj, Jezu, by ludzie potrafili 
z Twoją pomocą to zmienić.

Pan Jezus został bez ubrań, 
nic Mu nie zostawili.
Zabrali Mu wszystko, co miał, 
i dobrze się przy tym bawili.
Są dzieci na świecie, co cierpią, 
bo inni je wykorzystują.
Daj, Jezu, by nikt nie zabierał 
dzieciom tego, czego potrzebują.

Pan Jezus do krzyża przybity, 
gwoździami unieruchomiony.
Spogląda z góry na ziemię 
i patrzy bólem zmęczony.
Są dzieci, co często chorują 
przykute do łóżek w szpitalu.
Daj, Jezu, by żadne dziecko 
nie cierpiało w bólu i żalu.

Pan Jezus na krzyżu umiera, 
wypełnił swoje zadanie.

W Ojca ramionach z miłością 
przyjęty zaraz zostanie.

Wiele dzieci umiera na ulicach, 
w biedzie i samotności.

Daj, Jezu, by każde dziecko czuło się kochane 
dzięki Twojej miłości.

Ciało Jezusa zdjęli już krzyża, 
w ramionach Maryi złożyli.
Ona jest przy Nim do końca, 
nie opuszcza Go ani chwili.
Są dzieci, co zamiast bliskości rodziców 
mają moc gier i zabawek.
Daj, Jezu, by troska i miłość bliskich 
służyły im za codzienną strawę. 

Ciało złożono do grobu 
i tam postawiono straże.

Wydaje się, że to już koniec 
i nic się już nie wydarzy.

Dzieciom jest czasem trudno 
lepszą przyszłość zobaczyć.  
Daj, Jezu, by żadne dziecko 

nie zginęło z rozpaczy.
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Parafia Św. Jadwigi, Chróścice. Fot. s. N. Bednarek AM

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Ożarów Maz. Fot. s. S. Krakowska FMM

Parafia Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza, Skawina. Fot. W. Radek

Par
afia

 Św
. Ap

. Sz
ym

ona
 i Ju

dy 
Tad

eus
za,

 Sk
aw

ina
. Fo

t. W
. Ra

dek

Parafia Matki Bożej 
Dobrej Rady, 
Kraków. 
Fot. A. Foryś

Parafia Podwyższenia Krzyża Św., Leśno. Fot. R. Las

Parafia Matki Bożej Dobrej Rady, Kraków. Fot. A. Foryś
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Rozwiązania z nr 6/2021
ZAGADKA: Misje
REBUS: Kazachstan, Uzbekistan, 
Kirgistan
KRZYŻÓWKA: W Eucharystii  
słuchamy Słowa Bożego
OUIZ: Bóg się rodzi
Pamiątki misyjne wylosowali: 
Beata K. ze Świerczu, Barbara K.  
ze Skoczowa, oraz Michał K.  
z Brzozia Lubawskiego

Gratulujemy!
Rozwiązania można przysyłać
pocztą na adres redakcji lub
mailem: swiatmisyjny@missio.org.pl
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Z PDMD posłuchaj, jak bije misyjne serce Kościoła!
Audycje misyjne dla dzieci emitowane są w Radiu Maryja 
w roku jubileuszowym PDM w każdy piątek o godz. 19.30 

(powtórki w soboty o godz. 10.05). Polecamy!

Rozwiązanie jest wielkanocnym pozdrowieniem chrześcijan  
w języku hiszpańskim używanym w 18 krajach 

Ameryki i w niektórych 
stanach USA.

Fot. o. M. Dubanik OFM Conv.

Grafiki: Depositphotos

W puste pola 
wpisz nazwę 

kraju/regionu, 
na terenie 

którego 
mieszka  

dana para.

Tradycyjne 
stroje to 
opowieść 
o kulturze 

danego ludu!

Z A S Z Y F R O WA N A W I A D O M OŚĆ

Q U I Z Uważnie czytałeś/aś ŚM, będziesz to wiedział/a!

1. W jakim miesiącu Krzysztof Kolumb dotarł do 
wybrzeży Ameryki?  
(Właściwe literki wpisz w pole              .)
resu – w styczniu
sto – w październiku
citó! – w maju

2. Ile państw obejmują rozlewiska  
i lasy Amazonii?  
(Właściwe literki wpisz w pole               .)
citó! – 9
¡Cri – 2
resu – 7

3. Ile tysięcy ludzi w Polsce modliło się za misjo-
narzy w akcji „Misjonarz na Post” w ubiegłym 
roku? (Właściwe literki wpisz w pole              .)
citó! – 10 tysięcy
resu – ponad 25 tysięcy
 ¡Cri – ponad 50 tysięcy

4. Do ilu stopni Celsjusza potrafi spaść tempera-
tura na Alasce zimą?  
(Właściwe literki wpisz w pole               .)
resu – -60
sto – -40
¡Cri – -35

Jak dobrze znasz synodalne 
logo? Oto graficzny „psot-
nik” zmienił w nim aż  
10 szczegółów! Odnajdź je!

Odszyfruj wiadomość, 
która zmieniła świat! 

Każdy rysunek odpowiada jednej 
literce z polskiego alfabetu. 

Na dole znajdziesz 9 podpowiedzi. 
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