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Zdjęcie na okładce: Jeevodaya, Indie

Jesteśmy na
Facebooku

Niektórzy mówią, że trzynastka jest pechowa
i 13. dnia każdego miesiąca trzeba uważać, bo to zła
data. Moim zdaniem jednak 13. dzień, szczególnie
w maju, jest niezwykle radosny i pozytywny.
Zwłaszcza od 1917 roku, kiedy to w Fatimie Matka
Boża objawiła się Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. Maryja
wybrała kilkuletnie dzieci, żeby przekazać im przesłanie
dla całego świata! Widzicie, jak dzieci są ważne
w Bożych planach?
Piszę Wam o objawieniach w Fatimie, bo właśnie tam Maryja prosiła o modlitwę
w intencji pokoju na świecie. W tegorocznych numerach naszego „Świata Misyjnego” i „Misji
Dzisiaj” przez cały rok odwołujemy się do troski o pokój. W środku tego numeru magazynu
znajdziecie plakat przypominający o majowej modlitwie z Matką Bożą.
W tym jubileuszowym dla Papieskich Dzieł Misyjnych roku jeszcze jeden dzień jest
niezwykle ważny. To niedziela, 22 maja, kiedy to w Lyonie zostanie publicznie ogłoszona
błogosławioną Paulina Jaricot. Hip, hip, hura! Już dobrze znacie tę wyjątkową kobietę,
ponieważ wiele razy o niej pisaliśmy. To ona założyła Żywy Różaniec, Dzieło Rozkrzewiania
Wiary i pomagała biskupowi Karolowi de Forbin-Jansonowi przy zakładaniu Dzieła Misyjnego
Dzieci! Na kolejnych stronach przeczytacie więcej o Paulinie, o konkursie, który ogłosiliśmy
z okazji jej beatyfikacji, a także znajdziecie pomysły i propozycje dekoracji,
żeby uczcić to wyjątkowe wydarzenie.
Pragnieniem pomagania misjonarzom i misjom Paulinę zaraził jej brat, który
przygotowywał się do pracy misyjnej w Chinach, w Azji. Nasz bieżący numer poświęcony
jest właśnie temu kontynentowi! Czy wiedzieliście, że Pan Jezus urodził się jako Azjata?
Jeśli nie, przypomni Wam o tym o. Luca.
W numerze nie zabraknie wiadomości na temat Azji, azjatyckiej bajki, a także
informacji o azjatyckiej przyrodzie. Mimo że Azja to największy kontynent, redakcja
„Świata Misyjnego” specjalnie dla Was zmieściła go w tym numerze prawie w całości!
Nie zapominamy też o rodzinnym świętowaniu dnia mam i tatusiów oraz
o zakończeniu 26 czerwca w Rzymie Roku Rodziny. Pamiętamy szczególnie o tych
z Was, którzy w tym roku po raz pierwszy przyjmą do serca Pana Jezusa w Komunii
Świętej. Kiedy Pan Jezus będzie tak blisko, koniecznie poproście Go o pomoc
i błogosławieństwo dla misji, misjonarzy i Waszych rówieśników w krajach
misyjnych! Odpowiedź na pytanie, jak to zrobić i jak przeżyć dzień misyjny
w Białym Tygodniu, znajdziecie na kolejnych stronach pisma.
W czerwcu długo oczekiwane wakacje! Dbajcie o siebie w tym czasie
i pamiętajcie, że ani od powietrza, ani od jedzenia,
ani od Pana Boga nie ma wolnego.
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W ubiegłym roku w kolejnych numerach „Świata Misyjnego” (podobnie
jak w „Misjach Dzisiaj” – piśmie dla dorosłych) poznaliście
bliżej Papieskie Dzieła Misyjne oraz Kongregację Ewangelii
Narodów, do której te Dzieła należą. Przygotowywaliśmy
się do wielkich jubileuszy Papieskich Dzieł Misyjnych,
czyli do 100-lecia ich istnienia.

Jubileuszowy rok 2022 nadszedł!!!
Dokładnie 3 maja 1922 roku ówczesny papież Pius XI
wydał specjalny dokument, w którym napisał, że
spośród prawie 30 istniejących wówczas dzieł
troszczących się o misje i misjonarzy wybiera
trzy: Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Dzieło Misyjne
Dzieci i Dzieło Piotra Apostoła, i nadaje im rangę
papieskich. To znaczy, że od tamtej pory każdy
kolejny papież jest ich głównym „szefem” i pomagają
mu one w ewangelizacji świata.
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Jubileusz 100-lecia papieskości to nie jedyna rocznica, jaką w tym roku obchodzimy.
Dużo wcześniej, bo w styczniu 1622 roku, papież Grzegorz XV powołał do życia Kongregację
Rozkrzewiania Wiary (dzisiaj to Kongregacja Ewangelizacji Narodów). To takie specjalne
papieskie „ministerstwo”, które troszczy się o to, żeby Dobra Nowina o Panu Jezusie dotarła
do każdej osoby na świecie i żeby każdy mógł Go poznać i pokochać.
Jest jeszcze trzeci powód do jubileuszowego świętowania. 200 lat temu,
w 1822 roku we Francji dzięki modlitwie, inteligencji, pomysłowości
i determinacji młodej kobiety Pauliny Jaricot powstało Dzieło
Rozkrzewiania Wiary, dzisiaj już papieskie. 22 maja tego roku
Paulina zostanie publicznie ogłoszona błogosławioną.

Gra
fika: M. tarzec
S
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Bardzo się z tego cieszymy i zachęcamy, by szczególnie tego dnia
łączyć się duchowo z obecnymi w Lyonie przedstawicielami PDM
z całego świata.

Od nowej błogosławionej, która założyła Dzieło Rozkrzewiania Wiary
i Żywy Różaniec, uczmy się miłości do Kościoła oraz umiłowania
modlitwy różańcowej i pragnienia ewangelizowania całego świata.

Dla Pauliny bardzo ważna była wspólnota: Kościoła, różańcowa,
poznawania terenów misyjnych, ofiary duchowej i materialnej. Ta młoda
kobieta wiedziała, że ona pomaga. Kiedy ktoś przeżywa trudny czas,
nie potrafi się modlić, nie ma siły, żeby zrobić coś dobrego, ratuje go właśnie
wspólnota. Paulina pisała, że to jak z węgielkami w ognisku:
„Wystarczy, aby na piętnaście węgielków jeden był rozżarzony, to wnet powstanie
żar ze wszystkich, kiedy będą razem”.
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Niech paciorki różańca

Z okazji
beatyfikacji
Pauliny Jaricot
ogłosiliśmy
specjalny
konkurs:

„Z Różańcem
i Pauliną
jesteśmy
jedną drużyną
!”.

Mimo że się już rozpoczął, z pewnością do
końca maja zdążycie wykonać i przysłać
konkursowe prace. W kategorii dla dzieci
można napisać wierszyk, nagrać film lub
piosenkę o Paulinie. W kategorii dla dorosłych od
nauczycieli, katechetów i animatorów czekamy
na konspekt lekcji lub nabożeństwo o nowej
błogosławionej. Czekają nagrody! Więcej wiadomości
na temat konkursu i regulamin znajdziecie tutaj:
missio.org.pl/aktualnosci/oglaszamy-konkurs

Z Pauliną świętujemy, Panu Bogu dziękujemy,
że nam dał błogosławioną, mocną wiarą obdarzoną,
która misje ukochała i każdemu pomóc chciała.

Grafika: Depositphotos
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Wielki Mur Chiński to zabytkowy wał obronny tego kraju, ma 2400 km.

Chciałbym
zaprosić was
w podróż po
całej Azji.

Fot. Depositphotos

Łącznie w Azji znajduje się 48 niepodległych
państw. Oprócz tego są też kraje
nieuznawane za niepodległe oraz inne terytoria.
Cześć, jestem K azuma. Mam
11 lat.
Mieszkam
w Japonii.

W moim kraju, Japonii, popularne
są dwie religie: szintoizm i buddyzm. Szintoizm wyznaje połowa
mieszkańców. Jest to wiara w niezliczoną ilość bóstw – kami. Święte
Księgi Japończyków podają, że jest
ich ponad 8 milionów.

Rosja

Iran

Chiny
tan
Pakis

Indie

Holī – hinduistyczne święto wiosny
ku czci boga Kriszny.

Stolica Japonii – Tokio

Nepal

ilipiny

F

Malediwy
Indonezja

Malé – stolica Malediwów to jedno
z najgęściej zaludnionych miast świata.

Fot. Depositphotos

Fot. Depositphotos

Największe państwo to Rosja, natomiast najmniejsze – Malediwy,
które mają niecałe 300 kilometrów
kwadratowych powierzchni.
6

Japonia

Mongolia

Fot. Depositphotos

Zajmuje powierzchnię ponad 44,5 miliona
kilometrów kwadratowych i jest to prawie
trzecia część wszystkich lądów na Ziemi.
To właśnie Azję zamieszkuje najwięcej
4,5
ludności, czyli ponad 4,5 miliarda.
lm d
Najbardziej zaludnionym krajem
są Chiny i Indie, a najmniej Malediwy.

Mumbaj. Indyjskie miasta to dwa światy – nowoczesne wieżowce
w centrum i rozległe slumsy na przedmieściach.

Kazachstan

Izrael

ia
Arab udyjska
Sa

Azja jest połączona z Europą i tworzy
Eurazję, ale z powodów historycznych i kulturowych tworzy oddzielny,
największy spośród wszystkich kontynentów. Sąsiaduje z dwoma innymi
kontynentami: od zachodu z Europą, a od
południowego zachodu z Afryką. Otaczają
ją wody Oceanu Indyjskiego i Spokojnego.

Azja to kontynent bardzo różnorodny pod każdym względem. To
tutaj powstały trzy wielkie religie
monoteistyczne: chrześcijaństwo,
islam i judaizm. Jest także wiele
innych religii. Żyją tutaj wyznawcy hinduizmu, buddyzmu,
taoizmu czy konfucjanizmu.
Najwięcej ludności wyznaje islam
i hinduizm.

Fot. Depositphotos

Oprac. Elżbieta Polkowska

AZJA

Moja rodzina nie wyznaje żadnej
z tych religii. Od dawna jesteśmy katolikami. W Tokio, gdzie mieszkam
z moimi rodzicami i dziadkiem, znajduje się katedra Najświętszej Maryi
Panny, do której chodzimy w każdą
niedzielę. Chociaż w Japonii mieszka
ponad 126 milionów ludzi, katolików jest około 600 tysięcy. Jedna
trzecia to cudzoziemcy. A w całej Azji
katolicy stanowią zaledwie 3%.

Trochę to dziwne, ponieważ właśnie w Azji, na Bliskim Wschodzie, narodził się Pan Jezus, tutaj żył i tu założył swój Kościół. Niestety w wielu krajach Azji chrześcijanie nie mają łatwego
życia. Dochodzi tu do największych prześladowań ludzi wierzących w Chrystusa. W najtrudniejszej sytuacji są chrześcijanie w Korei Północnej, Arabii Saudyjskiej i Pakistanie.
Są kraje, gdzie katolików jest zaledwie
kilkuset, na przykład w: Mongolii,
Turkmenistanie, Afganistanie,
Tadżykistanie czy Kirgistanie.
W państwach, takich jak Filipiny,
Indie, Chiny, Indonezja, Wietnam,
Korea Południowa czy Liban,
chrześcijan jest z kolei bardzo dużo.

Jerozolima, Góra Oliwna
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Papież Franciszek
z młodzieżą japońską
Fot. Vatican News

ńsk
Japo

Na naszym kontynencie
znajdują się takie
państwa, jak moje, bogate
i dobrze rozwinięte,
ale są też bardzo ubogie.
Należą do nich:
Kambodża, Mongolia,
Bangladesz, Gwinea
i Afganistan.

i symbol szczęścia

Chyba jeszcze więcej czasu trzeba byłoby poświęcić, aby
poznać historię Azji. Nasze kultury są bardzo stare i bogate.
Pierwsze najstarsze kultury i państwa sięgające IV wieku
przed Chrystusem powstały w dorzeczu wielkich rzek:
Tygrysu i Eufratu, Indusu, Brahmaputry i Huang He.
Trudno krótko opowiedzieć o szkolnictwie na tym ogromnym kontynencie. Wiele dzieci nie ma szans na rozwój
i naukę. Muszą pracować od najmłodszych lat. W ubogich
krajach chodzenie do szkoły jest przywilejem, z kolei
w bogatych często kładzie się zbyt duży nacisk
na naukę dzieci i dużo się od nich wymaga.

Wyprawa
do Azji
to wspaniała
przygoda.

an

Dziadek
uczestniczył za
to w spotkaniu
ze św. Janem
Pawłem II, który
był w Japonii
w 1981 roku.
Wiele razy
dziadzio
wspominał
to wydarzenie.
Nie była to
jednak ostatnia
wizyta tego
papieża w Azji.

Jedzenie to osobny
rozdział. Królują potrawy
z ryżem. U nas, w Japonii,
lubimy ryby i sushi.
W Indiach popularne jest
biryani z ryżu i nóżek
kurczaka zapieczonych
z rodzynkami i orzechami
nerkowca. W Indonezji
i Malezji popularne
jest nasi goreng – ryż
najpierw ugotowany,
a potem usmażony
z cebulą i przyprawami.

T

Zapraszam
was gorąco!

aj
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Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Sri Lank

Tajlandia w oczekiwaniu
na papieża Franciszka

Sushi

ajw

Papież odwiedził
też Japonię. Moja
rodzina należała do
tych szczęśliwców,
którzy wylosowali
wejściówki na Mszę
św. z papieżem na
stadionie Tokyo
Dome w Tokio.
Zgromadziło się
nas tam 50 tysięcy.
Nie potrafię opisać
swojego szczęścia.
Żal mi było dziadka,
ponieważ nie czuł
się najlepiej i nie
pojechał z nami.

uters

Fot. Ann Wang EPA/Re

Żeby zwiedzić całą Azję i zobaczyć wszystkie jej wspaniałości,
potrzeba bardzo dużo czasu. Mamy wiele pięknych i ciekawych
miejsc. W górach Himalajach znajduje się najwyższy szczyt świata Mont Everest (Czomolungma) 8848 m n.p.m., a także najgłębsza depresja na obszarze Morza Martwego – 405 m p.p.m.
Jest też najgłębsze jezioro Bajkał o głębokości 620 m.

e

Wielokrotnie gościł u nas Ojciec Święty Franciszek.
W listopadzie 2019 roku był u nas z wizytą w Tajlandii.
Okazją było 350-lecie istnienia Kościoła katolickiego
w tym królestwie. W spotkaniu z papieżem w Bangkoku
uczestniczyli również katolicy z innych krajów, najliczniej
z sąsiedzkich, czyli Laosu i Kambodży.

syberyjski

Tybet
Morze Martwe, Jordania

Fot. Pixabay
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Fot. Depositphotos
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Twierdza Mehrang
w Indiach

Fot. Pixabay
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z Palestyny
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CO WAŻNE...

Oprac. s. Monika Juszka RMI

DZIEŃ MISYJNY

w Białym Tygodniu

Dzień Pierwszej Komunii Świętej jest zawsze wyjątkowy i uroczysty.
I wcale nie chodzi o gości, ładnie recytowane wierszyki, kwiaty,
wyjątkowe dekoracje w kościele parafialnym i niezliczoną ilość drogich
prezentów. To wszystko nie może się równać z Panem Jezusem.
Tego dnia On sam przychodzi do naszych serc w Komunii Świętej. To nie znaczy,
że wcześniej Go tam nie było! Jezus zna nas już przed naszym narodzeniem, czeka
na nas i nas kocha. Przytulił nas mocno już dniu chrztu świętego. Ale w Komunii
Świętej możemy Go… dotknąć! Jezus przychodzi nie tylko do naszego serca,
przychodzi do nas całych. Żywy i prawdziwy Bóg zamieszkuje tak blisko nas,
że już bliżej się nie da! Zamieszkuje w nas!
Radość z tego powodu jest tak duża, że nie wystarczy jeden dzień świętowania.
W większości polskich parafii przyjęty jest zwyczaj, że dzieci przychodzą na Mszę
Świętą w kolejnych dniach Białego Tygodnia. Zwykle każdego dnia modlą się
za konkretne osoby. Na przykład w poniedziałek za rodziców, dziadków i rodzeństwo,
we wtorek za nauczycieli, we środę za parafię itp. Byłoby cudownie, gdyby nie zabrakło
również dnia z modlitwą za misje, misjonarzy i dzieci w krajach misyjnych. Ten dzień
modlitwy za misje odbywa się pod hasłem „Dzieci komunijne dzieciom misji”.

Czy wiecie, że to wcale nie jest nowa akcja?
Z historycznych dokumentów wiemy, że na początku działalności Dzieła
Dziecięctwa Misyjnego (dzisiaj Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci) to
właśnie w dniu Pierwszej Komunii Świętej dzieci włączały się w działalność
tego Dzieła. Istnieją potwierdzone dane, że było tak nawet w przypadku
św. Teresy z Lisieux i to właśnie stąd wzięła się jej duchowość
„małej drogi” i umiłowanie misji.
Po Komunii Świętej w naszym sercu
sam Pan Jezus mieszka.
Z Jego mocą jest łatwiejsza
naszej wiary ścieżka.

t
M. S
Grafika:

Warto z tej okazji na ten dzień
przygotować w kościele misyjną
dekorację, w miarę możliwości
zaprosić misjonarza, pomyśleć o misyjnej animacji na Mszy Świętej.
Wszystkie pomoce potrzebne do
przygotowania i przeprowadzenia
tej akcji są już gotowe! Wystarczy
tylko z nich skorzystać.

Dzień misyjny w Białym Tygodniu
jest doskonałą okazją, aby kolejny
raz uświadomić sobie powszechność
Kościoła, otworzyć oczy i serca na
braci i siostry na krańcach świata
oraz przypomnieć o misyjnym
powołaniu każdego ochrzczonego
wyrażającym się w trosce modlitewnej i materialnej za misje.

Możliwe jest również
wykorzystanie specjalnych
kopert – „Mój dar dla dzieci
w krajach misyjnych”. Każde
z dzieci otrzymuje kopertę,
w której znajduje się obrazek
z modlitwą. Tę pamiątkę
dzieci zachowują dla siebie,
modląc się zapisanymi
słowami wspólnie w czasie
Mszy Świętej i osobiście
w domu. Do kopert mogą
natomiast włożyć drobne
ofiary, oczywiście po
uzgodnieniu z rodzicami.

Jak dobrze przygotow

ać dzień
misyjny w Białym Tygodniu

Pamiętajcie, proszę,
że ofiary i koperty
nie są podstawą akcji.
Są ostatnim punktem
w przygotowaniu
i jedynie jego
dobrowolnym
owocem.

Przez włączenie się w akcję „Dzieci
komunijne dzieciom misji” dzieci
pierwszokomunijne tworzą łańcuch
solidarności z dziećmi całego
świata. Pomagają Ojcu Świętemu
w ewangelizacji świata poprzez
konkretną pomoc misjonarzom
i swoim rówieśnikom w krajach,
w których dzieci albo jeszcze wcale
nie znają Chrystusa, albo brakuje
im najpotrzebniejszych środków
materialnych do wzrostu i rozwoju.

ec
arz

Zajrzyjcie na
strony 30–31
i zobaczcie, jak
obchodziliśmy
dzień misyjny
w zeszłym
roku!

1. Katecheta (lub ksiądz proboszcz) zapoznają
się z ideą akcji „Dzieci komunijne dzieciom misji”
i przedstawiają pomysł rodzicom. Wspólnie ustalają
datę dnia misyjnego w Białym Tygodniu.
2. Osoby koordynujące akcję zaopatrują się w materiały formacyjne pomocne do przeprowadzenia akcji.
3. Nauczyciele religii prowadzą z dziećmi lekcję
na temat dnia misyjnego w Białym Tygodniu.
4. Na plakacie akcji osoby koordynujące akcję wpisują konkretną datę, kiedy dzień misyjny odbędzie się
w parafii, i zawieszają plakat w kościele lub/i szkole.
5. Rodzice, katecheci i księża przygotowują wraz
z dziećmi misyjną oprawę Mszy Świętej: modlitwę
powszechną, procesję z darami, śpiew, dekoracje itp.
6. W czasie dnia misyjnego w Białym Tygodniu
wszyscy wspólnie modlimy się za misje i misjonarzy.
7. Zbieramy ewentualne ofiary materialne i przesyłamy je do PDM, skąd zostaną przekazane
do najbardziej potrzebujących dzieci świata.

11

NA TROPIE ŚWIADKÓW WIARY
Na wyspie Guam

Rys. Wojciech Siwik

Patron
młodzieży
filipińskiej
Święty Piotr Calungsod
s. Anna Miśkowiec FMM

Każdy z nas lubi ciekawe i dalekie
podróże, pełne niebezpiecznych
przygód. Zazwyczaj o nich tylko
czytamy, rzadko kiedy ktoś w nich
naprawdę uczestniczy. Nasze wyprawy są raczej bezpieczne, dobrze zaplanowane, aby uniknąć niemiłych

niespodzianek. Dziś opowiem
wam o chłopcu, który w wieku
14 lat udał się w daleką i niebezpieczną podróż, by innym głosić
Chrystusa. Do domu już nie wrócił,
ale został bohaterem i wzorem
dla rówieśników.

Rodzinna wyspa Cebu
Piotr Calungsod urodził się w dalekiej Azji na filipińskiej wyspie Cebu w miejscowości
Ginatilan 21 lipca 1654 roku. Na jego rodzinnej ziemi chrześcijaństwo było wtedy
jeszcze bardzo młode, ponieważ zaledwie 100 lat wcześniej pierwszych
800 Filipińczyków z Cebu przyjęło chrzest. (W roku 2021 Filipiny obchodziły 500-lecie
ewangelizacji.) Piotr był wychowywany w wierze katolickiej, poznawał Jezusa, uczył
się modlitw, a jego serce coraz bardziej pałało pragnieniem pójścia za Chrystusem.
Nie zawahał się więc, gdy pojawiła się okazja wyjazdu na odległą wyspę Guam
w celach ewangelizacji.
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Ta podróż nie była bezpieczna,
a tym bardziej miejsce, do którego
przybyli. Piotr opuszczając rodzinę
i przyjaciół, wyruszył naprzeciw
nie tyle pasjonującej przygodzie, ile
podjął ryzyko dla Chrystusa. Najpierw
misjonarze zatroszczyli się o jego
edukację: rozpoczął naukę w jezuickiej
szkole podstawowej, przyswajając
katechizm i język hiszpański.
Prawdopodobnie doskonalił również
swoje umiejętności w zakresie
rysunku, malarstwa, śpiewu,
aktorstwa i stolarstwa, ponieważ były
one niezbędne do pracy misyjnej.
Chociaż był jeszcze bardzo młody,
wkrótce został świeckim katechistą,
znanym z gorliwości i poświęcenia.
Pełnił także posługę w zakrystii.
Ewangelizacja
Piotr był katechistą i wiernym
towarzyszem podróży misyjnych
o. Diego de San Vitores. Kiedy mieszkał
na wyspie Guam, został wybrany, by
towarzyszyć duchownemu w głoszeniu
Ewangelii ludowi Czamorro.
Z wrodzoną sobie gorliwością
prowadził katechezę dzieci i dorosłych,
przygotowywał ich do sakramentów
świętych, chrzcił niemowlęta. Swoim
oddaniem potrafił wielu przyciągnąć
do Chrystusa i Kościoła, przez co
także zyskał wrogów. Jan Paweł II
podczas jego beatyfikacji w 2000 roku
powiedział o nim:
„W duchu wiary, naznaczonym silną
pobożnością eucharystyczną i maryjną,
Piotr podjął wymagającą działalność
i odważnie stawiał czoła licznym

przeszkodom i trudnościom, na jakie
napotykał. W obliczu bezpośredniego
zagrożenia Piotr nie porzucił ks. Diego,
ale jako «dobry żołnierz Chrystusa»
wolał umrzeć u boku misjonarza”.
Śmierć „dobrego żołnierza”
Gorliwa działalność misjonarzy nie
wszystkim się podobała. Szczególnie
sprzeciwiał się im wódz ludu Czamorro
Matå'pang. Szukał on sprzymierzeńców,
a także sposobności, by się ich pozbyć.
Gdy o. Diego na prośbę żony Matå'panga,
która była chrześcijanką, ochrzcił
ich córkę, wódz kierowany ogromną
nienawiścią zaatakował misjonarzy
i ugodził oszczepem księdza. Piotr
Calungsod mógł ratować się ucieczką,
ale nie chciał w tej trudnej sytuacji
opuszczać duchownego. Nie mógł się
także bronić, chociażby z tego prostego
powodu, że o. Diego zakazał im noszenia
broni. Tego dnia, 2 kwietnia 1672 roku,
oprócz zakonnika zginął także jego wierny
katechista Piotr.
Piotr patronem młodzieży
Jan Paweł II po wielu wiekach, które
upłynęły od śmierci Piotra Calungsod,
dostrzegł jego wielkie bohaterstwo
i wynosząc go na ołtarze, postawił go
za przykład odwagi, która ryzykuje
wszystko, nawet własne życie, dla
Chrystusa. Benedykt XVI w 2012 roku
podczas kanonizacji uznał Piotra za
patrona filipińskiej młodzieży i doskonały
przykład katechisty.
P.S. Drodzy młodzi przyjaciele! Nie musicie od razu jechać na daleką wyspę,
by głosić Chrystusa. Poproście w modlitwie św. Piotra Calungsod, by wyprosił
wam odwagę i mądrość, jak świadczyć o Jezusie tam, gdzie jesteście.
A to wcale nie jest łatwe!
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BAJKI I OPOWIADANIA

Bajka chińska

O czterech siostrach

i osiemnastu ciotkach

D

awno, dawno temu żył pewien mędrzec, który mieszkał z dala od ludzi. Wokół swojego domku zasadził mnóstwo kwiatów i drzew. W gospodarstwie pomagał mu tylko
jeden chłopiec. Mieszkał on w osobnej chacie i nie wolno mu było przychodzić do mędrca bez wyraźnego wezwania. Mędrzec kochał swoje rośliny jak siebie samego.
Pewnego pięknego wiosennego wieczoru, gdy kwiaty i drzewa były w pełnym rozkwicie,
wiał świeży wietrzyk, a księżyc świecił jasno, mędrzec siedział przed domem i podziwiał
ich piękno.
Nagle stanęła przed nim panna w ciemnych szatach, a jej postać błyszczała w świetle
księżyca. Ukłoniła się głęboko i powiedziała:
– Dzień dobry, mędrcze! Jestem twoją sąsiadką. Wraz z moimi siostrami jesteśmy
w drodze do naszych osiemnastu ciotek. Chciałybyśmy przez jakiś czas odpocząć u ciebie
i prosimy, żebyś nam na to pozwolił.
Mędrzec, słysząc tę niecodzienną prośbę, chętnie wyraził zgodę. Panna podziękowała
mu i odeszła.
Po krótkiej chwili wróciła, prowadząc swoje siostry, które niosły kwiaty i gałązki wierzbowe. Panny były urocze, miały delikatne rysy i smukłe, zgrabne sylwetki. Kiedy się
poruszały, wokół unosił się rozkoszny zapach.
– Mam na imię Salix – przedstawiła się z uśmiechem panna w zielonej sukni.
Następnie wskazała na ubraną na biało siostrę i powiedziała: – To jest Prunofora. – Potem skinęła dłonią w stronę panny ubranej w różową suknię,
mówiąc: – To jest Persika. – A potem na jeszcze jedną, w ciemnoczerwonej
sukni, wyjaśniając: – A to Punika. – Po chwili kontynuowała: – Przybyłyśmy, by odwiedzić osiemnaście naszych zefirowych ciotek, ale jesteśmy
bardzo zmęczone. Księżyc dziś tak pięknie świeci, a w twoim ogrodzie
jest uroczo. Jesteśmy ci niezmiernie wdzięczne, że pozwoliłeś nam się
tutaj zatrzymać.
Nagle pojawił się mały pomocnik mędrca, wołając:
– Ciotki zefirki do nas przyjechały!
Cztery siostry od razu wstały i pobiegły się przywitać.
– Drogie ciotki, co za miły zbieg okoliczności, że i wy tu jesteście! – powiedziały, uśmiechając się.
Później cztery siostry przedstawiły ciotki mędrcowi. Tymczasem służący
rozstawił w ogrodzie stół i krzesła. A po chwili w cudowny sposób na stole
pojawiły się najwspanialsze potrawy i owoce, a puchary napełniły się pachnącym nektarem. Były to pyszności, jakich nie zna świat ludzi! Księżyc świecił jasno, a z kwiatów unosiły się odurzające zapachy. Wszyscy usiedli, jedli,
a gdy się nasycili, siostry zaczęły tańczyć i śpiewać. Ich słodkie głosy niosły się

echem w zapadającym mroku, a ich taniec był jak taniec motyli fruwających wokół kwiatów. Mędrzec był tak zachwycony, że nie wiedział już, czy jest w niebie, czy na ziemi.
Kiedy taniec się skończył, dziewczęta usiadły ponownie przy stole i wypiły zdrowie
ciotek. Jedna z nich, unosząc puchar, przez przypadek wylała trochę nektaru na suknię
Puniki. Punika, która była młoda, ognista i energiczna, poderwała się od stołu, gdy zobaczyła plamę na swojej czerwonej sukience.
– Jesteś nieostrożna – powiedziała rozgniewana. – Jak mogłaś!
Wtedy nieuważna ciotka również się rozzłościła i odparła:
– Jak taka młoda panna śmie mnie tak obrażać!
Po chwili wszystkie ciotki wstały i wyszły.
Pozostałe siostry pobiegły za nimi, wołając jedna przez drugą:
– Punika jest taka młoda i niedoświadczona! Zdenerwowała się, ale szybko jej przejdzie! Nie gniewaj się na nią!
Ale osiemnaście ciotek nie chciało ich słuchać i poszły. Wtedy panny również się pożegnały, rozproszyły się wśród klombów i zniknęły. Mędrzec jeszcze przez długi siedział
w ogrodzie. Nagle poczuł się bardzo samotny.
Następnego dnia wieczorem cztery siostry wróciły.
– Mędrcze, tak naprawdę to już od dawna mieszkamy w twoim ogrodzie – poinformowały go. – Co roku dręczą nas gwałtowne wiatry, dlatego zawsze prosiłyśmy osiemnaście
ciotek, aby nas chroniły. Ale wczoraj Punika obraziła je i boimy się, że już nie będą nam
pomagać. Wiemy, że zawsze nas lubiłeś. Mamy do ciebie wielką prośbę, abyś każdego
roku w dzień Nowego Roku uszył małą szkarłatną chorągiewkę, namalował na niej słońce, księżyc i pięć planet i wywiesił ją we wschodniej części ogrodu. Wówczas będziemy
chronione przed wszelkim złem. Ale ponieważ w tym roku Nowy Rok już minął,
błagamy, żebyś wywiesił chorągiewkę dwudziestego pierwszego dnia tego miesiąca. Nadchodzi bowiem silny wschodni wiatr, a ona nas przed nim ochroni.
Mędrzec obiecał zrobić to, o co proszą, a siostry jednym głosem
wykrzyknęły:
– Dziękujemy ci za tę przysługę! Na pewno ci się odwdzięczymy!
Potem odeszły, a słodki zapach wypełnił cały ogród. Mędrzec uszył
czerwoną chorągiewkę zgodnie z opisem panien, a gdy wczesnym rankiem tego dnia rzeczywiście zaczął wiać wschodni wiatr, szybko ustawił
ją w ogrodzie.
Po jakimś czasie rozpętała się gwałtowna burza, która połamała drzewa, jednak kwiaty i drzewa w ogrodzie mędrca nawet nie drgnęły.
Wtedy mędrzec zobaczył cztery siostry. Rozpoznał, że Salix to wierzba,
Prunofora jest śliwą, Persika – brzoskwinią, a soczysta Punika – granatem.
A osiemnaście zefirowych ciotek było duchami wiatrów.
Wieczorem do mędrca przyszły kwieciste elfy i przyniosły mu kwiaty
w podziękowaniu za pomoc.
– Uratowałeś nasze siostry i naszych braci, kwiaty i drzewa! – mówiły.
– Nie mamy nic więcej, czym moglibyśmy się odwdzięczyć. Możemy jedynie złożyć ci obietnicę, że jeśli nadal będziesz chronił przyrodę, będziemy cię chronić. Jeśli będziesz opiekował się roślinami, będziesz
żył długo i zawsze będziesz się czuł młody duchem.

Oprac. s. Monika Juszka RMI
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Rys. Wojciech Siwik
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ZWIERZĘTA I ROŚLINY ŚWIATA

Anna Sobiech

D Z I E C I Ś W I ATA
Oprac. Anna Sobiech

Głodni

Jaki obraz gęsi widzisz,
że się gęsią aż tak brzydzisz?
Skąd ta wzgarda wobec gęsi?
Kto jej wartość ci zawęził?
Kto ocenił, że jest krnąbrna,
ociężała i niemądra?
Jak się czuje gęś wśród ludzi,
skoro tylko wzgardę budzi?
Gdy ma ludzką akceptację
tylko w daniu na kolację?

Gęś z Tybetu radę da:
„Popatrz w niebo – tak jak ja!
Nie wypatruj wsparcia w świecie.
To, co trzeba – masz na grzbiecie.
W sile skrzydeł – los marzenia,
by, co złe, na dobre zmieniać.
Tylko w górę wzbić się trzeba,
trzymać kurs na błękit nieba!”.

„Pokój trzeba budować na sprawiedliwości,
na integralnym rozwoju człowieka, na
poszanowaniu jego praw i na ochronie
stworzenia”.
papież Franciszek

Filipiny
Arnel ma 11 lat. Jego praca polega na przekopywaniu ziemi w poszukiwaniu złota. W tym
celu chłopiec musi wcisnąć się w wąską i głęboką szczelinę zalaną wodą. Oddycha wtedy
przez rurkę podłączoną do kompresora na górze. Jeśli zepsuje się maszyna lub osunie się
błoto, Arnel nie wróci na powierzchnię. Po 10–12 godzinach boli go głowa i męczy kaszel.

Gęsi nad Himalajami?
To możliwe – sprawdźcie sami!
Tam, gdzie człowiek nie dosięga,
gęś swobodnie może gęgać!

Grafika: Depositphotos

Czy dla gęsi jest nadzieja,
gdy jej taki los doskwiera?

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci (12 czerwca)

Kiedy słyszysz: „Co za gęś!”,
czujesz wstyd i ściskasz pięść,
bo to słowo skrywa coś,
co niemiłe jest na wskroś!

POKOJU

Pakistan
Miriam ma 10 lat. Pracuje jako pomoc domowa u pewnej rodziny. Sprząta, gotuje i opiekuje się starszą osobą. Nie chodzi do szkoły, nie ma wolnego czasu i nie wraca na noc do
domu. Nie otrzymuje też wynagrodzenia. Odpracowuje dług, który zaciągnęła kiedyś jej
rodzina, gdy tata uległ wypadkowi. Tutaj ubodzy ludzie nie mają ubezpieczenia, a pobyt
w szpitalu jest bardzo drogi. Zaciągają dług, którego „odpracowywanie” przechodzi z rodziców na dzieci lub dalszą rodzinę i staje się niewolą.
Prawie 160 milionów dzieci na świecie jest zmuszonych do pracy, która ogranicza lub
uniemożliwia im edukację i rozwój, niszczy zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe. Pracują długie godziny w trudnych lub niebezpiecznych warunkach, posługując się niebezpiecznymi narzędziami lub substancjami. Prawie połowa pracujących dzieci ma mniej niż 11 lat!
W Azji Południowej ten problem nasilił się z powodu pandemii i zamkniętych szkół.
Najuboższe dzieci, u których w domach nie ma nawet prądu, nie mogły uczyć się zdalnie.
Pandemia pogorszyła sytuację ich rodzin, więc… jeszcze więcej dzieci ruszyło do pracy…

Czy wiesz, że...
Gęś tybetańska jest niezwykle wytrwałym „lotnikiem”? Potrafi przelecieć nad łańcuchem najwyższych gór świata
na wysokościach sięgających 8000 m n.p.m. Żyje w całych Himalajach.
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Przyjdź!
Pomódl się
z nami

o pokój!
Nabożeństwo majowe
w mojej parafii
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Bożej mocy!
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Drugi – w Betlejem
A teraz kilka słów o naszym Domu.
.
Jest to miejsce otwarte dla wszystkich
potrzebujących. Oprócz mieszkających
tu dzieci przychodzą również osoby proszące o żywność czy inne wsparcie. Staramy się
w miarę możliwości dzielić się tym, co mamy z Bożej Opatrzności.
Docieramy także do tych, którzy z różnych powodów sami nie przyjdą, a wiemy, że
naprawdę są w potrzebie. Dzieci często same dostrzegają, co i komu możemy ofiarować.
Nie jest ważne, jaką kto wyznaje religię i skąd pochodzi, najważniejsze jest to, że możemy
się dzielić i być przyjaciółmi. Żyjąc w zgodzie i pokoju ze wszystkimi, można zrozumieć, że
każdy człowiek jest naszym bratem, bez względu na to, jak się ubiera, gdzie i jak się modli.
W Domu Pokoju obecnie mieszkają wyłącznie dzieci chrześcijańskie różnych wyznań
i obrządków. Jednak modlimy się wspólnie rano i wieczorem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, uczestniczymy we Mszy Świętej.
Bardzo uroczyście obchodzimy święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc, zapraszając rodziny naszych wychowanków i inne osoby związane z naszym Domem. Jest to okazja,
by się spotkać na wspólnej modlitwie i przy stole, a także podzielić owocami ciężkiej
pracy naszych utalentowanych wychowanków. Dzieci wystawiają jasełka, taniec balet,
Misterium Męki Pańskiej, przygotowują dekoracje i prezenty.
Każde takie spotkanie bardzo nas wszystkich jednoczy i umacnia w wierze i miłości
do Pana Boga i drugiego człowieka. Daje nam pokój serca, którym staramy się obdarzać
zarówno naszych najbliższych, jak i tych, z którymi spotykamy się czy to na co dzień,
czy przy okazji.
Kochani Przyjaciele, przesyłamy Wam dar pokoju od Bożego Dzieciątka narodzonego
w Grocie Betlejemskiej i obiecujemy szczerą modlitwę w miejscu Jego narodzenia.
a
Jerozolim

Betlejem

Dom

POKOJU

w Betlejem

Kochani Przyjaciele misji!
Piszę do Was z Betlejem, z miejsca, gdzie narodził się Pan Jezus, Książę Pokoju.
A dokładnie z Domu Pokoju, gdzie na co dzień mieszka 32 dzieci w wieku od 3. do
20. roku życia.
Tworzymy jedną kochającą się rodzinę, mimo że pochodzimy z różnych rodzin i środowisk. Nie jest łatwo mówić o pokoju w sytuacji, gdy ciągle dzieje się coś złego.
Betlejem jest oddzielone od świata wysokim murem od prawie 20 lat. Wielu młodych mieszkańców Palestyny nigdy nie było po jego drugiej stronie, nawet w Jerozolimie czy innych miejscach Izraela. Nie znają innego świata. Są i tacy „szczęściarze”, którzy
otrzymują specjalne pozwolenie na pracę w Izraelu, ponieważ są dobrymi fachowcami
i solidnymi pracownikami, i dodatkowo mają znajomości. Otrzymanie takiego pozwolenia nie jest łatwe, dlatego niezbyt wielu je zdobywa.
Przed pandemią wielu mieszkańców Betlejem utrzymywało się dzięki licznie przybywającym pielgrzymom. Pracowali w hotelach, sklepach z dewocjonaliami oraz restauracjach. Obecnie wszystkie te miejsca stoją puste. Zamknięto również wiele warsztatów produkujących pamiątki z drzewa oliwnego. Ludzie są smutni i zdesperowani.
Nie mogą utrzymać i wyżywić swoich rodzin.
Wiele dzieci i młodzieży nie uczęszcza do szkół, niektórzy próbują pracować. Staramy się pomagać, jak tylko potrafimy, udzielając wsparcia zarówno
duchowego, jak i materialnego.
Dzięki otwartości wielu polskich parafii oraz
ludzi dobrej woli, którzy nas wspierają, udało się wysłać ponad 100 paczek z różańcami,
krzyżami i innymi pamiątkami. Nie macie
pojęcia, ile radości sprawiliśmy właścicielom
20

Mieszkańcy
Domu Pokoju
w Betlejem
Przedstawiamy jasełka.

Fot. Archiwum Autora

To my podczas Pierwszej Komunii Świętej.
Fot. z archiwum Autora

21

Elżbieta Polkowska
Projekt: K. Kopania

PA P I ESKIE IN TE NC JE MODL IT EWNE

Młodzież z Chin na Światowych Dniach
Młodzieży w Polsce. Fot. M. Krystecka
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W maju módlmy się, aby młodzi
ludzie, wezwani do życia w pełni,
odkryli Maryjny styl, który prowadzi do zasłuchania, głębokiego
rozeznania, odwagi wiary
i oddania służbie.

C

zerwiec lubią wszystkie
dzieci, bo w tym miesiącu obchodzimy Dzień
Dziecka. Ale ten miesiąc związany jest nie tylko z dziećmi, lecz
także z całą rodziną. Mama mówiła,
że właśnie kończy się Rok Rodziny, który papież Franciszek ogłosił w zeszłym roku. Zakończy się
X Spotkaniem Rodzin w Rzymie.
Kiedyś poznałem Bartka, który ma
ośmioro rodzeństwa. Trzech braci
i pięć sióstr. Z pewnością w takiej
gromadce dużo się dzieje. Okazało
się, że jadą do Rzymu na spotkanie
z Ojcem Świętym, a potem wyjeżdżają na misje do Australii, żeby
tam mieszkać, pracować i swoim życiem głosić Pana Boga. Myślę, że to
niełatwe zadanie. Wszyscy mają tu
swoich znajomych, swoje szkoły...
Bartek mówił mi, że to była wspólna decyzja całej rodziny.
Słyszałem, że w Polsce co trzecie
małżeństwo się rozpada. Wielu

moich znajomych mieszka tylko
z mamą lub tylko z tatą. Moja mama
opowiadała jednak pozytywną historię o tym, że rodzice jej koleżanki obchodzili 70. rocznicę swojego
małżeństwa. Pomyślałem, że muszą
się bardzo kochać.

Rodzina z Indii. Fot. Gopal Martin
Danta, Jeevodaya

W

racaliśmy z krótkiego wyjazdu do Gdańska. Zastanawialiśmy się, kto będzie jechał
z nami w przedziale. Trafiają się różni
towarzysze podróży. Nie myśleliśmy
jednak o pasażerach z sąsiedniego
przedziału. A przecież ci również mogą
utrudnić jazdę. Tym razem była to miła

niespodzianka. W sąsiednim przedziale jechała młodzież. Wracali z wakacyjnego obozu. Dużo śpiewali, grali na gitarach. Były to również piosenki o Panu
Bogu. Ci młodzi ludzie zachowywali się
bardzo kulturalnie i przyjemnie jechało
się w ich towarzystwie. Okazało się, że
ich opiekunem jest misjonarz, którego mama poznała u siebie w pracy, ojciec Tadeusz. Kilkanaście lat pracował
w Chinach, ale ostatnio miał poważne
kłopoty ze zdrowiem i musiał wrócić
na leczenie do Polski. Bardzo tęsknił za
Chinami i tamtejszymi ludźmi. Z młodzieżą wracał z misyjnego spotkania.
Poznałem się z nimi bliżej, wymieniliśmy się telefonami. Czułem się bardzo
dobrze w ich towarzystwie. Ojciec Tadeusz zaproponował nam wspólne odmówienie litanii do Matki Bożej w języku chińskim. Chętnie się przyłączyłem,
bo chińskie słowa były fonetycznie
spisane po polsku. Ależ ludzie z sąsiednich przedziałów byli zadziwieni,
widząc nas i słysząc! To było wspaniałe
przeżycie.

W czerwcu módlmy się za rodziny
chrześcijańskie na całym świecie,
aby poprzez konkretne gesty
żyły bezinteresowną
miłością i świętością
w codzienności.
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ŚLADAMI SŁOWA BOŻEGO
o. Luca Bovio IMC
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Psalm 122

Drogie Dzieci!
W nowym numerze „Świata Misyjnego” poświęconym
Azji, kontynentowi, na którym urodził się Jezus, chcę wyrazić
wielką nadzieję, że zamieszczane w dwumiesięczniku komentarze biblijne prowadzą was do umiłowania Pisma Świętego i rozpalają wasz
misyjny zapał.
Autorzy Ewangelii, czyli święci Marek, Mateusz, Łukasz i Jan, głoszą na jej
kartach światu, że Jezus jest Synem Boga i naszym Zbawicielem. Każdy z nich
podkreśla też, że cała Biblia o tym mówi – prowadzi do Jezusa i ma w Nim swoje
źródło.
Jezus doskonale znał cały Stary Testament, czyli tę część Pisma Świętego, która została napisana przed Jego narodzeniem. Często i w różnych sytuacjach cytował fragmenty Starego Testamentu, pokazując nie tylko swoją wiedzę, lecz także
to, że wszystkie wydarzenia zapowiadane w Biblii w Nim się spełniły, ponieważ
przyszedł na świat jako Syn Boga. We fragmencie Ewangelii opowiadającym o przybyciu Jezusa do synagogi w Nazarecie możemy
przeczytać, że wszyscy tam obecni patrzyli na Niego, kiedy
czytał i komentował fragment z księgi proroka Izajasza ze
Starego Testamentu i tłumaczył zebranym, że słowa proroka w tamtym momencie spełniły się w Nim. Ewangelista
Mateusz, opisując to wydarzenie, cytuje fragment Starego

Testamentu, który dobrze znali słuchacze w synagodze. Pokazuje tym samym,
że słowa dotyczące Mesjasza wypełniają się w życiu Jezusa. Co więcej,
to, co zostało wcześniej napisane, a zatem Stary Testament, jest prawdą.
Wśród 46 ksiąg Starego Testamentu znajduje się Księga Psalmów. Psalmy
służą wiernym zarówno do prywatnej, jak i wspólnej modlitwy. Kiedy Izraelici
wybierali się do świątyni w Jeruzalem, wierzyli, że w tym świętym miejscu spotykają Boga i otrzymują błogosławieństwo. Z ich ust płynęły pełne radości słowa
pochodzące z Psalmu 122: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: «Pójdziemy
do domu Pana!». Stanęły już nasze nogi na twoich dziedzińcach, Jeruzalem”
(Ps 122, 1–2). Niewątpliwie sam Jezus modlił się psalmami, powtarzając te
słowa w świątyni. Jest to przykład dla wszystkich wierzących, mówiący o tym,
że w świątyni można spotykać Boga i modlić się do Niego w różnych intencjach,
między innymi za misjonarzy i misjonarki. W Kościele mam możliwość spotkania się również z braćmi i siostrami, z którymi tworzymy wspólnotę.
Zastanówmy się: czy kiedy chodzimy do kościoła, jesteśmy radośni, czy raczej
smutni? Na wzór Jezusa przychodzącego do świątyni w Jeruzalem, podobnie jak
tysiące wiernych, którzy przekroczyli próg świątyni z wiarą i nadzieją,
także i my przybywajmy do naszych kościołów pełni wdzięczności
Panu Bogu, że On pragnie właśnie tu spotkać się z każdym
z nas. W kościele powtarzajmy w naszych sercach słowa
Psalmu 122: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pana!»”.
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Siostra Yonetha

Wietnam

WYWIAD

Rozmawia

Indonezja

s. Monika Juszka

RMI

Misjonarki klaretynki RMI
Filipiny

Siostra Yonetha K
ol
ma 26 lat. Pochod e, zwana przez bliskich „Nita”,
zi z Indonezji, ale
mieszka na Filipin
Ma trzech braci i
ach.
trzy siostry.

na Filipinach
Siostra Nguyen Thi Liem
jest Wietnamką,
ma 28 lat i troje rodzeństwa:
brata i dwie siostry.

s. Monika: Czym się zajmujecie?
s. Nguyen Liem: Jestem siostrą zakonną w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej
Misjonarek Klaretynek. Od prawie 10 lat jestem misjonarką na Filipinach.
s. Yonetha Kole: Jestem jeszcze w formacji, zaczynam trzeci rok junioratu, to znaczy
uczę się, żeby być dobrą misjonarką klaretynką. Jednocześnie pomagam w domu
rekolekcyjnym.
s. Monika: Jaka jest sytuacja dzieci w Wietnamie i w Indonezji?
s. Nguyen Liem: Jedna czwarta wszystkich Wietnamczyków to dzieci. Chłopców jest
troszkę więcej niż dziewczynek. Większość z nich chodzi do szkoły podstawowej i średniej, ma dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej i może liczyć na lepsze i dłuższe
życie niż ich rodzice. Edukacja jest bardzo ważna dla każdego dziecka. Każde z nich
ma obowiązek rozpocząć szkołę, jak tylko skończy trzy lata. Wietnam jest pierwszym
krajem w Azji i drugim na świecie, który ratyfikował Konwencję o Prawach Dziecka
w 1990 roku. Mimo to jednak nadal istnieją dzieci, które cierpią z powodu biedy
i wykluczenia społecznego.
s. Yonetha Kole: W Indonezji są teraz dwie grupy dzieci. Jedne żyją w skrajnym ubóstwie, a drugie w umiarkowanym. Każdego roku setki tysięcy dzieci zostaje dotkniętych
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klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, a ze względu na
zmiany klimatu liczba ta prawdopodobnie wzrośnie.
s. Monika: Jakie są dzieci w Wietnamie i w Indonezji?
s. Nguyen Liem: Dzieci są zwykle bardzo radosne i lubią się bawić, ale też bardzo
ważna jest dla nich nauka. Dobre wykształcenie to najlepszy start w życiu dla każdego
dziecka.
s. Yonetha Kole: Indonezja to kraj położony na ponad 13 tysiącach wysp. Dlatego
wiele dzieci mieszkających na odległych wyspach ma bardzo ograniczony dostęp do
żywności, wody i opieki zdrowotnej. Wiele z nich nadal żyje w niehigienicznych warunkach i nie korzysta ze wszystkich przysługujących im praw. Pomimo niedawnego
boomu gospodarczego jedna trzecia ludności nadal żyje poniżej granicy ubóstwa.
s. Monika: Jakie są tradycyjne gry i zabawy w Wietnamie, a jakie w Indonezji?
s. Nguyen Liem: Mamy dużo gier i zabaw. Na przykład w kotka i myszkę, w chowanego, zabawa w papierowe latarnie albo skakanie na skakance.
s. Yonetha Kole: Kiedy mówimy o grach i zabawach, to zależy od wyspy. Na wyspie,
na której mieszkam, są takie zabawy, jak kite, rob-jump, congklak i klereng.
s. Monika: Jaka była Wasza ulubiona gra w dzieciństwie?
s. Nguyen Liem: Najbardziej lubiłam się bawić w chowanego.
s. Yonetha Kole: Rob-jump i congklak.

Fot. z archiwum Autorek

s. Monika: Czego najbardziej potrzebują dzieci w Wietnamie, a czego w Indonezji?
s. Nguyen Liem: Najbardziej potrzebują opieki i ochrony przed wszelkimi rodzajami
wykorzystywania i przymusowej pracy.
s. Yonetha Kole: Według mnie dzieci najbardziej potrzebują jedzenia, ubrań, przyborów do nauki i pieniędzy na ich potrzeby.
s. Monika: Z czym kojarzy Wam się Polska?
s. Nguyen Liem: Z dobrym wyżywieniem dzieci i dobrą edukacją.
s. Yonetha Kole: Niewiele wiem o Polsce. Wiem tylko, że mówicie innym językiem niż
ja, macie inną kulturę i inne pochodzenie.
s. Monika: Co chciałybyście powiedzieć polskim dzieciom?
s. Nguyen Liem: Podziwiam, jak dobrze dzieci w Polsce się uczą, jaką mają wspaniałą opiekę medyczną i dzięki temu są zdrowe.
s. Yonetha Kole: Uważajcie na siebie, bądźcie bezpieczni i cieszcie się dzieciństwem.
Proszę was też o modlitwę za nasze maluchy w Indonezji.
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Oprac. s. Katarzyna Murawska FMM

CIEKAWOSTKI

CHRZEŚCIJAŃSTWO
Religia objawiona przez Jezusa Chrystusa, przez
Jego słowa (spisane w Ewangelii według czterech
Ewangelistów) i Jego czyny.
Chrześcijanie zwracają się do Boga,
nazywając Go Ojcem.
Uczeń Jezusa to chrześcijanin.
Święta księga chrześcijan to Biblia (Pismo Święte): Stary
i Nowy Testament.
Najważniejsze święto to Wielkanoc (upamiętnia Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa) i poprzedzające je Triduum Paschalne, które przypomina,
że Chrystus przyjął ofiarę krzyża, by zbawić każdego człowieka z miłości.
Świątynia chrześcijańska dla katolików to kościół, dla protestantów: zbór, dom
modlitwy, a dla prawosławnych – cerkiew.

Judaizm

ISLAM
Wyznawca islamu to muzułmanin.
Muzułmanin wierzy w jedynego Boga
i nazywa Go Allahem.
Święta księga to Koran.
Według islamu zasady religii zostały
objawione prorokowi
Mahometowi
za pośrednictwem
Anioła Gabriela.
Najważniejsze święto to Święto Ofiar,
obchodzone na pamiątkę ofiary Abrahama
i jego posłuszeństwa wobec Boga.
Świątynia muzułmańska to meczet.

Chrześcijaństwo

Fot. Indie, M. Łoboda

Jak Słońce budzi się na wschodzie, tak też na
Wschodzie (kontynencie azjatyckim) rozwinęły się
trzy wielkie religie monoteistyczne: judaizm
(2 tysiąclecia p.n.e.), chrześcijaństwo (I w. n.e.) oraz
islam (VII w. n.e.). Największą grupę religijną na
świecie stanowią chrześcijanie – jest ich około 2,2 miliarda,
wyznawców islamu jest około 1,6 miliarda, a judaizm wyznaje
14 milionów ludzi. Od ich wzajemnych relacji zależy
pokój i zachowanie sprawiedliwości w świecie,
Islam
a także czynienie go takim,
jakim chciał Stwórca.

Hiszpania, fot. PDM

DZIECI
JEDNEGO BOGA

JUDAIZM
Wyznawca judaizmu to żyd.
Żydzi Boga określają
imieniem Jahwe.
Podstawy i zasady religii
zostały objawione
przez samego Boga Mojżeszowi.
Święta księga to Tanah, czyli Biblia
hebrajska, która składa się
z trzech części: Tory, Proroków i Pism.
Najważniejsze i najstarsze święto to Pesach (Pascha),
upamiętnia wyprowadzenie Żydów z niewoli egipskiej.
Świątynia żydowska została dwukrotnie zburzona.
Żydzi modlą się w domach modlitwy zwanych synagogami.
Papież Jan Paweł II nazwał żydów „starszymi braćmi w wierze”,
bo judaizm i chrześcijaństwo mają wspólny początek w wierze Abrahama.
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Izrael, fot. Pixabay

Monoteizm to wiara, że istnieje tylko jeden BÓG, który jest wszechobecny, wszechwiedzący,
wszystko może i który jest przyczyną istnienia wszystkiego poza sobą.

Pamiętamy
o innych!
Daty
w naszym
kalendarzu
.

STYCZEŃ

17

Dzień
Judaizmu

„Każdy jest

LUTY

STYCZEŃ

26
Dzień
Islamu

4

Międzynarodow
Dzień Ludzkiegoy
Braterstwa

dzieckiem Boga”
(papież Franciszek)
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DZIECI DZIECIOM MISJI

SP Sióstr Urszulanek
w Lublinie

Parafia
św. Floriana
w Rybniku
Orzepowicach

Tak
obchodziliśmy
dzień
misyjny
w Białym
Tygodniu
w ubiegłym
roku.

Parafia Wniebowzięcia
NMP w Mórce

Parafia św. Jerzego
w Zielonce

Parafia
św. Marcina
w Bystrej
Podhalańskiej
Parafia
Miłosierdzia Bożego
w Chełmie
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TWÓRCZOŚĆ DLA MISJI

Na zdjęciu Ola i Wojtek z kl.

II, SP w Lublinie

2.
Dekoracja
w szkole
Błogosławiona
Paulina Jaricot
jest darem
dla Kościoła.
W centrum –
portret nowej
błogosławionej
z informacją
o dziełach jej
eł.
ańcu, z podaniem celów tych dzi
życia, czyli PDRW i Żywym Róż
kacji i słowa błogosławionej.
Po drugiej stronie – data beatyfi
które
modlitwy, działania i cierpienia,
Słoneczniki są symbolem ziaren
m:
we
sło
trzymająca tabliczkę ze
w Kościele zasiała. Dziewczynka
kno
pię
czności Bogu za beatyfikację i
„Dziękujemy ” to symbol wdzię
życia nowej błogosławionej.

Maj
z Pauliną
Jaricot
Dekoracja na półkę lub na biurko w domu

1.

Założycielką PDRW jest niedługo błogosławiona
Paulina Jaricot. To ona,
angażując ludzi do wspierania
działań misyjnych, objęła świat
modlitwą Żywego Różańca.
Oświecona darami Ducha
Świętego osiągnęła świętość.
Pomagała też przy
zakładaniu
PDMD –
stąd krzyż
małych
misjonarzy.
Wymownym
znakiem
jest misyjny
różaniec
wykonany
ji
Pomysł i wykonanie dekorac
przez dzieci.
do domu i do szkoły
s. Urszula Kupczyk OSU
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3.

Dekoracja w kościele

Pomysł dekoracji do kościoła lub kaplicy: p. Joanna
Frydrych Staszczak, plastyczka

Prostota dekoracji ołtarza
w kościele informuje
o wydarzeniu beatyfikacji
Sługi Bożej Pauliny Jaricot,
które będzie miało miejsce
22 maja 2022 roku.
Błogosławiona na portrecie
wskazuje na świat zamieszkały
przez ludzi, których objęła
modlitwą, pomocą i Słowem
Boga. Dwa symbole – różaniec i logo PDRW – to założone przez Paulinę Jaricot
dzieła. Ukazana jest także
kolorystyka misyjna i krzewy
symbolizujące ciągły wzrost
wiary ludzi angażujących się
w dzieła misyjne Kościoła.
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ZAGADK A

W puste pola
wpisz nazwę
kraju/regionu,
na terenie
którego
mieszka
dana para.
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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!

1. Jakie imiona nosiły dzieci, którym objawiła się Maryja w Fatimie?
DA. Agnieszka, Franciszek i Anna
KÓJ. Hiacynta, Piotr i Łucja
Jeśli uważnie cz
ytałeś
JĘ. Hiacynta, Franciszek i Łucja
„Świat Misyjny /aś
ODPOWIEDŹ WPISZ W POLE
będziesz to wie ”,
dział/a!
2. Na jakim kontynencie urodził się Pan Jezus?
PO. w Europie
WAM. w Azji
DA. w Australii
ODPOWIEDŹ WPISZ W POLE
3. W tym roku Paulina Jaricot publicznie zostanie ogłoszona błogosławioną. Będzie to miało miejsce:
WAM. w Rzymie, 26 czerwca
DA. w Londynie, 26 maja
KÓJ. w Lyonie, 22 maja
ODPOWIEDŹ WPISZ W POLE
4. Która religia monoteistyczna jest najstarsza?
JĘ. islam
PO. chrześcijaństwo
DA. judaizm
ODPOWIEDŹ WPISZ W POLE
5. Jaka księga biblijna Starego Testamentu pomaga ludziom w indywidualnej i wspólnej modlitwie?
KÓJ. Księga Rodzaju
WAM. Księga Wyjścia
PO. Księga Psalmów
ODPOWIEDŹ WPISZ W POLE

QUIZ

ZAGADK A
2
Anka Rils
Tina Sangaf 7
Diana Lajt
6 3
Nusar Pig
Lia Wedym 1

Z PDMD posłuchaj, jak bije misyjne serce Kościoła!

Tradycyjne
stroje to
opowieść
o kulturze
danego ludu!

Fot. Pixabay

Zagadka dla wytrwałych!
Te imiona i nazwiska
skrywają „tajemnicę”!
Jeśli w każdej parze
poprzestawiasz literki
w odpowiedni sposób
– odgadniesz NAZWĘ
KRAJU. Wpisz ją
obok, a literkę, która
„przypadnie” na pole
z cyfrą – wpisz u dołu
i… odgadnij hasło!

Rozwiązania z nr 1/2022
ZAGADKA: Algieria, Maroko,
Ghana, Tanzania, Nigeria, Etiopia
REBUS: Światowy Dzień Pokoju
WYKREŚLANKA: Kraje: Angola,
Mozambik, Kenia, Etiopia, Algieria,
Rwanda, Kenia, Czad, Togo, Mali,
Tanzania; Języki: hausa, suahili
OUIZ: Jubileusz
Misyjne niespodzianki wylosowali:
Marcel W. z Bytynia, Sara C.
z Gorzowa Wielkopolskiego
oraz Maria K. z Chełmca.
Gratulujemy!
Rozwiązania można przysyłać
pocztą na adres redakcji lub
mailem: swiatmisyjny@missio.org.pl

Rozwiązanie jest wielkanocnym darem
Pana Jezusa dla całego
świata.
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