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P O LS K A

Chociaż wrzesień nie jest pierwszym
miesiącem roku, to jednak jest w nim wiele
początków. Zaczyna się nowy rok szkolny
i katechetyczny. Zaczynacie nowe klasy,
a może i nowe szkoły.
W tym numerze, który trzymacie w ręku,
też czeka wiele nowości.
Już za kilka tygodni będziemy przeżywać
nasz Misyjny Synod Dzieci. Po dwóch
latach przygotowań to będzie niesamowite
wydarzenie. Synodowi poświęciliśmy cały
poprzedni numer, a zatem na pewno już świetnie
wiecie, co, gdzie i kiedy będzie się działo.
Nowy rok szkolny to również nowy rok formacji w ogniskach misyjnych PDMD.
Czekają już na Waszych animatorów świeżutkie materiały pomagające prowadzić
spotkania. W tym roku zaprzyjaźnimy się bardziej z bł. Pauliną Jaricot
i modlitwą różańcową. Przecież, jak zapewne pamiętacie,
z Różańcem i Pauliną jesteśmy jedną drużyną!
To hasło było tematem naszego konkursu, który został rozstrzygnięty przed wakacjami.
Nagrody już dawno wysłane, a na stronach „Świata Misyjnego”, gdzie zwykle znajdujecie bajki
i dział o twórczości dla misji, możecie w tym numerze zapoznać się ze zwycięskimi pracami
konkursowymi Waszych kolegów i koleżanek, którym z serca gratulujemy!
Bł. Paulina uczy nas łączyć modlitwę i pomoc misjom ze świadectwem życia. Dlatego
z pewnością tej, która była pomysłodawczynią Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego,
spodoba się temat tego roku: BĘDZIECIE MOIMI ŚWIADKAMI. W jaki sposób
dzieci mogą być świadkami Chrystusa i misjonarzami, dowiecie się na kolejnych stronach.
Tydzień Misyjny przywołuje na myśl październik, ten misyjny i różańcowy miesiąc.
W środku numeru specjalny misyjny różaniec, który stworzycie sami, jeśli każdego dnia
października nie zapomnicie o modlitwie różańcowej i byciu Jezusowym świadkiem,
uczniem-misjonarzem.
Ten numer naszego magazynu poświęcony jest Europie. Przekonacie się, że chociaż
nie jest to kontynent misyjny, to jednak i na nim nie brakowało i nie brakuje wspaniałych
świadków wiary, którzy uczą nas misyjnego zaangażowania. Specjalnie dla Was misyjne
i europejskie pozdrowienia przesyłają dyrektorzy krajowi PDM z różnych krajów
naszego kontynentu. Przeczytajcie, co mają Wam do powiedzenia.
Nie zapomnijcie zajrzeć też do komiksu, zagadek, łamigłówek, wyjaśnienia fragmentu
psalmu, ciekawostek i tych wszystkich działów, które dobrze znacie.
Ukochani przez Jezusa i przez Niego posłani,
bądźcie Jego świadkami!
Z misyjnym pozdrowieniem!
s. Monika Juszka RMI
sekretarz krajowy PDMD w Polsce

FORMACJA PDMD

Na pewno ksiądz dyrektor diecezjalny PDM w waszej diecezji zatroszczy się o to,
żeby nie zapomnieć o Synodzie, tylko jeszcze radośniej i jeszcze mocniej
BUDZIĆ SIEBIE I INNYCH DO MISJI, współpracując
z Ojcem Świętym w dziele ewangelizacji świata.

P O S Y N O D ZIE

B U D Z I M Y D O M I S JI

Nie ma działania bez modlitwy! Dlatego na zakończenie Synodu delegaci
otrzymali zadanie dla swoich diecezji. Wylosowali kontynent i dzień miesiąca,
w którym dzieci i opiekunowie z tej diecezji będą się modlić szczególnie za pracujących tam misjonarzy i najmłodszych z tego kontynentu. Jeśli np. grupa otrzymała czerwoną świecę i wylosowała numer 6, to znaczy, że ich diecezji poleca się
modlitwę za dzieci i misjonarzy z Ameryki szóstego dnia każdego miesiąca.
Dowiedzcie się, jaki kontynent i który dzień przypadł waszej
diecezji. Zapiszcie to sobie i nie zapomnijcie!!!!
Możecie modlić się np. tak:

MODLITWA DZIECI ZA MISJE
Panie Jezu, który codziennie obdarzasz mnie swoją miłością,
spraw, aby mogły do Ciebie przychodzić także te dzieci,
które Cię jeszcze nie znają.
Spraw, by misjonarze zanieśli im
Dobrą Nowinę o zbawieniu.
Pragnę uczestniczyć w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci
i wspomagać modlitwą i ofiarą
rówieśników w krajach misyjnych.
Błogosław memu postanowieniu. Amen.

Przez ostatni rok przygotowywaliśmy się także na łamach „Świata Misyjnego”
do Misyjnego Synodu Dzieci. Wreszcie nadszedł! Można by więc powiedzieć,
że to pewien koniec naszych działań synodalnych. Ale tak to już jest, że każdy
koniec jest jednocześnie nowym początkiem. Dlatego nie można teraz, gdy już
Synod prawie za nami, usiąść z założonymi rękami! Misjonarz jest zawsze posłany.
Misjonarz jest zawsze w drodze. Trzeba brać się do dzieła i synodalne
postanowienia wprowadzać w życie!
Jak zapewne pamiętacie, na Misyjny Synod Dzieci do Warszawy nie mogli
przyjechać wszyscy, którzy chcieli. Byli tu z nami jedynie wasi reprezentanci.
Delegaci z każdej diecezji. Teraz ich zadaniem jest postarać się o to,
żeby posynodalne wnioski i zamierzenia dotarły do wszystkich ognisk
misyjnych w diecezji. Żeby każdy mógł jeszcze lepiej i jeszcze bardziej
zaangażować się w dzieło misyjne Kościoła.
Mam nadzieję, że delegatom, którzy wrócili po Synodzie, uda się
spotkać z dzieciakami z diecezji na spotkaniu lub kongresie
diecezjalnym dzieci. Wtedy najlepiej bezpośrednio opowiedzą
wam, co się działo 17 września w Warszawie. Może uda się wam
ich usłyszeć w radiu diecezjalnym lub zobaczyć ich zdjęcia
i poczytać ich świadectwa w diecezjalnej gazecie
lub na stronie internetowej?

LEŻANKO
KO
I KOLEGO,
ZRÓBMY RAZEM
MI COŚ O!
SYJNEG

Kochani! Synod minął, ale my dalej działamy dla
misji! Przed nami roczna formacja PDM, akcje:
Kolędnicy Misyjni i Dzieci Komunijne Dzieciom Misji,
misyjne festyny, kiermasze i wakacyjne obozy. Róbmy
MISYJNY HAŁAS!

Przez cały rok w Sekretariacie Krajowym PDMD czekamy
na wasze zdjęcia, listy i relacje z tego, co robicie. Dzielenie się
takimi informacjami to też dawanie świadectwa, pokazywanie innym,
co można zrobić dla misji i dla Ewangelii.
s. Monika Juszka RMI
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EUROPA

Kolej Transsyberyjska

Miasto Trondheim w Norwegii

w Rosji

Największym krajem
w Europie i na całym świecie,
który częściowo leży w Azji,
jest Rosja. Jej powierzchnia
jest dużo większa niż całej
Europy – zajmuje ponad
17 mln km2.

Cześć, mam na imię
Janek. Mam 12 lat.
Znacie Europę,
ale zapraszam was
w mniej znane jej
obszary.

Europa
to mały kontynent.
Mniejsza jest od niej tylko
Australia. Jej powierzchnia
zajmuje 10,5 mln km2.

Wyspa Santorini w Grec

ji

Znajduje się w niej
47 państw, w tym 3 leżą
także na terenie Azji.

iliony osób.
kają tu 743 m
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Polska od 2004 r. jest członkiem
Unii Europejskiej. Możemy
swobodnie poruszać się bez paszportu
po 27 krajach Europy. Wielu z was
z pewnością odwiedziło wiele państw
na naszym kontynencie.
Pomysłodawcą i współtwórcą
wspólnoty państw europejskich jest
Sługa Boży Robert Schuman. Chciał,
aby zjednoczona Europa nie przeżyła
znowu koszmaru wojny, tylko
wspólnie budowała pokój.
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Najmniejszym państwem
jest Watykan leżący
w Rzymie. Jego
powierzchnia wynosi
zaledwie 0,5 km2.
Głową tego państwa
jest papież – biskup
Rzymu. Ma swoje wojsko
i kieruje państwem
niewielkim, ale mającym
całą strukturę. Językiem
urzędowym jest tu
włoski i łaciński.

Plac św. Piotra w Watykanie
Fot. Pixabay.com

Wojsko Watykanu
(Gwardia Szwajcarska)
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W Rzymie we Włoszech ma siedzibę istniejąca od 400 lat Kongregacja
Ewangelizacji Narodów. W jej budynku mieszczą się biura Papieskich
Dzieł Misyjnych, które koordynują pracę PDM w każdym kraju. Każde
z tych Dzieł ma sekretarza generalnego. Sekretarzem generalnym PDMD
jest s. Roberta Tremarelli.

Najstarsze z nich, Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, powstało
we Francji w 1822 r. Tu również w 1843 r. powstało Papieskie Dzieło
Misyjne Dzieci, a w 1889 r. Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła.
W 1916 r. we Włoszech została założona Papieska Unia Misyjna.
Europa
ma swoich świętych patronów.
Pierwszym jest św. Benedykt z Nursji.
Są nimi także Święci Cyryl i Metody,
Brygida Szwedzka, Katarzyna
ze Sieny oraz św. Teresa Benedykta
od Krzyża.

W Rzymie, nazywanym
Wiecznym Miastem,
każdego roku dyrektorzy krajowi PDM
z całego świata spotykają
się na zebraniu w maju,
aby omówić wszystkie najważniejsze sprawy związane
z działalnością PDM. W tym
roku wyjątkowo takie spotkanie odbyło się we Francji, w Lyonie, ponieważ
tam beatyfikowana
została założycielka Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca
Paulina Jaricot.

Fot. P. Affatato, Fides

Fot. P. Affatato, Fides
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Miejsce męczeństwa
pierwszych chrześcijan

ji

Chrześcijanie byli tu jednak prześladowani i wielu z nich poniosło męczeńską śmierć. Dopiero pod koniec IV w.
chrześcijaństwo stało się w Cesarstwie Rzymskim religią panującą.
To tutaj życie za wiarę w Jezusa Chrystusa oddał św. Piotr. Według tradycji
jego grób znajduje się w Bazylice
św. Piotra w Rzymie.

Prawie wszyscy dotychczasowi papieże byli Europejczykami. Wyjątek stanowił papież pochodzący
z Palestyny i obecny papież Franciszek, który
jest Argentyńczykiem.
Większość z was lubi pizzę i hamburgery. Oba dania pochodzą z Europy,
ale królują na całym świecie. Pizza
powstała w Neapolu we Włoszech,
a hamburger w Hamburgu w Niemczech.
Moim zdaniem jednak najlepsze
jedzenie przygotowuje moja
mama. Robi najlepsze naleśniki
nie tylko w Europie, lecz także
na całym świecie! Dziękuję za
wspólną podróż po Europie!

Lyon (Francja)

Fot. Pixabay.com
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„Drużyna” PDM z rodziną uzdrowionej Mayline Tran w dniu
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Grób i Bazylika św. Piotra w Rzymie

Hamburg (Niemcy)

Oprac. Elżbieta Polkowska
beatyfikacji Pauliny Jaricot

Fot. P. Affatato, Fides

Neapol z widokiem na wulkan
Wezuwiusz (Włochy)
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Co ważne...

Nowość!

Oprac. s. Monika Juszka RMI

Zachęcamy do KOLOROWEGO TYGODNIA MISYJNEGO!

COŚ NOWEGO DLA KAŻDEGO!

piątek

Zróbmy razem coś dobrego, coś fajnego, misyjnego!
Kolorowo niechaj będzie, a duch misji gości wszędzie!

Rok 2022 to czas wielkich jubileuszy Papieskich Dzieł
Misyjnych: 400-lecie powstania Kongregacji
Ewangelizacji Narodów (dzisiaj nazywanej Dykasterią
ds. Ewangelizacji), której podlegają PDM,
200-lecie istnienia najstarszego z naszych czterech Dzieł
– Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary
oraz 100-lecie istnienia Papieskich Dzieł Misyjnych.
To wiele powodów do KOLOROWEGO świętowania.
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dla innych

W ramach Tygodnia Misyjnego 2022
proponujemy zatem
WSZYSTKIE KOLORY MISJI!
Musimy przyznać, że pomysł nie
narodził się biurze Dyrekcji Krajowej
PDM, a w sercach i umysłach
animatorów i nauczycieli „w terenie”.
Bardzo im za tę inspirację dziękujemy
i pragniemy ją rozpropagować.
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Temat tegorocznego
Tygodnia Misyjnego
brzmi:
„Będziecie moimi
świadkami”.

środa

wtorek

Pomysł polega na tym, żeby w Tygodniu
Misyjnym w szkole czy przedszkolu
(a może nawet w parafii?) każdy dzień
przeznaczyć na poznawanie jednego
kontynentu. Ponieważ w symbolice
misyjnej każdemu z kontynentów
odpowiada konkretny kolor, zapraszamy
uczniów, aby w danym dniu przyszli
ubrani zgodnie z tymi kolorami.
Na przykład:
poniedziałek – Azja – żółty,
wtorek – Oceania – niebieski,
środa – Europa – biały,
czwartek – Ameryka – czerwony,
piątek – Afryka – zielony.
Każdego dnia warto również zorganizować
„misyjną przerwę”, na której odmówimy
jedną tajemnicę Różańca za misjonarzy
posługujących na danym kontynencie.
Do każdego dnia przyporządkowana jest
również krótka modlitwa napisana przez
abp. Fultona Sheena. Znajdziecie ją
w środku tego numeru.
Wszelkie inne pomysły, zgodne z nauką Kościoła
i duchem misyjnym, DOZWOLONE!

Jeśli zorganizujecie ten TYDZIEŃ
we WSZYSTKICH KOLORACH MISJI, podzielcie
się z nami, z innymi nauczycielami i animatorami
owocami waszej pracy. Czekamy na zdjęcia
i krótkie relacje, przysyłajcie je na adres:
dziecidzieciommisji@gmail.com.

czwartek

poniedziałek
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NA TROPIE ŚWIADKÓW WIARY

założyciel i pomysłodawca
Unii Europejskiej
s. Anna Miśkowiec FMM

Jesteśmy mieszkańcami Europy,
a jednocześnie obywatelami Polski.
Szczycimy się członkostwem w Unii
Europejskiej, ale jesteśmy bardzo
mocno przywiązani do naszej ojczyzny. Chcemy być jak inne narody,

a z drugiej strony podkreślamy własną odrębność i tożsamość kulturową. Bycie Europejczykiem nie jest
łatwe. Czy pomoże nam to zrozumieć
bohater naszego opowiadania, Czcigodny Sługa Boży Robert Schuman?

Rys. Wojciech Siwik

Sługa Boży
Robert Schuman,

stała się Wspólnota Europejska, a od
2009 r. dzisiejsza Unia Europejska.
W latach 1958–1960 Robert Schuman
był także przewodniczącym
Parlamentu Europejskiego.
Skromny, a zarazem
utalentowany
Ci, którzy z nim przebywali,
podkreślali, że Schuman był
skromny, życzliwy i otwarty.
Nie wydawał przedwczesnych
sądów, był człowiekiem głębokiej
kultury, zrozumienia i szacunku
dla stanowiska innych. Mimo że
obracał się w środowisku, w którym
można było spotkać się z egoizmem
i arogancją, pozostawał zawsze sobą,
pełen mobilizującej wizji przyszłości
i wspólnego działania. Promieniował
wartościami duchowymi. Był
człowiekiem wiary, nie przedkładał
osobistych interesów nad dobro
innych. Jawił się jako człowiek bardzo
szczery, oddany służbie tam,
gdzie został do niej powołany.
Dobro innych krajów

Koleje życia pomysłodawcy Unii Europejskiej
Robert Schuman urodził się 29 czerwca 1886 r. w Luksemburgu. Wykształcenie
zdobywał w Lotaryngii i w Luksemburgu. Następnie studiował prawo na niemieckich
uczelniach w Bonn, Monachium i Berlinie oraz w Strasburgu. Swoją pierwszą
kancelarię adwokacką założył w Metzu, w okręgu Mozeli, który potem jako polityk
reprezentował w Zgromadzeniu Narodowym. Gdy po I wojnie światowej Lotaryngia
wróciła do Francji, Schuman aktywnie włączył się do francuskiego życia politycznego.
Dwukrotnie był premierem Francji oraz ministrem spraw zagranicznych. Już
w 1950 r. zasłużył się dla jedności Europy, doprowadzając, we współpracy z Jeanem
Monnetem i kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem, do porozumienia
między Francją a Niemcami. Chodziło o sprawę wspólnego zarządzania przemysłem
stalowym i węglowym na terenie Zagłębia Ruhry. W takich właśnie okolicznościach
powstały pierwsze struktury Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, której następcą
12

Robert Schuman wierzył, że wspólne
dobro Europy jest równoznaczne
z dobrem poszczególnych państw
i narodów. Europa nie była dla niego
pojęciem geograficznym, raczej
wspólnotą duchową i cywilizacyjną,
mającą korzenie w chrześcijaństwie.
Także model demokracji wyprowadzał
z wartości chrześcijańskich i wiązał
ją z nakazem Stwórcy, wzywającym
człowieka do poszanowania godności
osoby ludzkiej i uznania praw drugiego
człowieka. Podkreślał, że to właśnie
chrześcijaństwo naucza, iż wszyscy

jesteśmy dziećmi tego samego Boga,
odkupionymi przez Chrystusa,
bez względu na kolor skóry, różnicę
rasy, pochodzenia czy zawodu.
Jedność w różnorodności
Schuman rozumiał, że w Europie
chodzi o zbliżenie i zjednoczenie krajów
o wiekowych tradycjach, o odmiennych
instytucjach, o różnych sposobach
widzenia historii. Dążył do wzajemnego
zrozumienia między Europejczykami
różnych narodowości, które to
zrozumienie powinno wyprzedzać
wszelki proces budowania wspólnych
struktur. Ma temu towarzyszyć postawa
wzajemnego szacunku, z uwzględnieniem
zalet i braków, a także tego, co ludzi łączy
i dzieli, aby się móc wzajemnie poznać.
Dopiero ta wzajemna znajomość i dobra
wola staną się podstawą europejskiej
cywilizacji i wszelkich związanych z nią
struktur. Schuman był ponadto przeciwny
jakimkolwiek konfliktom zbrojnym.
Uważał, że rozwiązywanie wspólnych
problemów w krajach europejskich
powinno dokonywać się na drodze
postępu i rozwoju Europy jako całości.
Robert Schuman zmarł 4 września 1963 r.
w swoim domu w Scy-Chazelles koło
Metz. Początkowo został pochowany
na miejscowym cmentarzu, a następnie
jego prochy przeniesiono do pobliskiej
kaplicy templariuszy. Papież Franciszek
19 czerwca 2021 r. nadał mu tytuł
Czcigodnego Sługi Bożego.
P.S. Mam nadzieję, że każdy z nas może
wiele się nauczyć od Roberta Schumana,
jak być współczesnym Europejczykiem,
pozostając jednocześnie Polakiem
i katolikiem.
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BAJKI I OPOWIADANIA
„Z Różańcem i Pauliną jesteśmy jedną drużyną”

Uratowała nas Paulina
Tym razem zamiast bajki mamy dla was opowiadanie napisane przez Szymona
z Sokołowa Podlaskiego. Pamiętacie nasz konkurs „Z Różańcem i Pauliną jesteśmy jedną drużyną”? To jest właśnie praca konkursowa Szymona. Autor zajął
PIERWSZE MIEJSCE! Gratulujemy!
Autor: Szymon Stelmach, SP w Sokołowie

K

olejne dni pobytu w Zakopanem mijały spokojnie i nic nie zapowiadało, by następny miał wyróżnić się czymś szczególnym. Jak co dzień wstałem wcześnie rano, gotów wybrać się nad potok płynący tuż za domem naszych gospodarzy, by wsłuchać się
w jego szemranie i śpiew ptaków gniazdujących w okolicy. Tata jeszcze spał. Było cicho
i spokojnie – aż tu nagle przez ciszę przebiło się jakby tupanie, sapanie i zadyszane podśpiewywanie, jakby ktoś zmęczony, ale wesoły zbliżał się do drzwi.
Ktoś energicznie zapukał. Obudziłem tatę.
– Co się dzieje? – zapytał zaspanym głosem.
– Ktoś puka do drzwi – odpowiedziałem nieco wystraszony.
Tata energicznie wstał z łóżka, włożył spodnie i poszedł, aby otworzyć. W uchylonych drzwiach zobaczyłem mojego ulubionego wujka Arka. Był wysokim, wysportowanym i niezwykle pogodnym mężczyzną o ciemnych oczach, z którym uwielbiałem
spędzać czas. Razem nigdy się nie nudziliśmy.
– Miałeś być dopiero po południu – radosnym głosem tata przywitał wujka. – Jeszcze nie jesteśmy przygotowani do wyjazdu. Zjemy razem śniadanie i możemy ruszać
w drogę!
– Nie ma problemu. Udało mi się wcześniej dojechać, na drodze był mały ruch –
z uśmiechem odparł wujek Arek. – Chłopaki, bierzemy się za śniadanie! Lepiej wyjechać trochę wcześniej, żeby nie stać w korkach!
Po śniadaniu szybko zabraliśmy walizki i ruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Byłem zachwycony górskimi widokami, które mijaliśmy po drodze. Wujek Arek non stop
opowiadał kawały i ciekawe anegdoty, aż brzuchy bolały nas ze śmiechu.
W pewnej chwili kątem oka zauważyłem, jak z dużą prędkością mija nas czarne
auto. Nie zdążyłem odwrócić głowy, gdy nagle usłyszałem ogromy huk i trzask, zauważyłem przemieszczające się w powietrzu czarne kawałki blachy. Nagle zrozumiałem,
co się wydarzyło. Poczułem, że po plecach spływają mi krople potu. Z przerażenia zacisnąłem dłonie na oparciu fotela taty, zamknąłem oczy i usłyszałem przerażający krzyk:
„O, Boże!!!”, a potem…

Otworzyłem oczy. Czułem, że po moim czole spływa stróżka ciepłej cieczy. Tata miał
opartą głowę o szybę, wujek był mocno pochylony nad kierownicą, a jego głowa zwisała bezwładnie. Poczułem ogromny ból prawej ręki. Jakiś mężczyzna mówił coś do mnie,
ale ja wcale go nie rozumiałem.
Obudziłem się w szpitalu, byłem przerażony. Wszystko okrutnie mnie bolało. Ucieszyłem się, gdy w drzwiach sali zobaczyłem mamę. Była zapłakana. Zaczęła mnie mocno
tulić. Zapytałem, gdzie jest tata i wujek Arek. Mama odpowiedziała, że tata jest w tym
samym szpitalu, tylko na innym oddziale, a wujek Arek jest w tej chwili operowany.
– Synku, nawet nie wiesz, jak bardzo jestem wdzięczna Bogu, że żyjecie – wyszlochała mama. – Musimy teraz pomodlić się za wujka. On bardzo potrzebuje naszej pomocy.
Zauważyłem, że mama ściska w dłoni swój ulubiony różaniec zrobiony przez Kameruńczyków. Był to prezent od wujka Arka. Dostała go, gdy wujek przyjechał trzy lata temu
na urlop do Polski. Pracował jako świecki misjonarz w Kamerunie. Przypomniałem sobie, jak wujek opowiadał, że wtedy, gdy było mu bardzo ciężko lub smutno, zawsze brał
do ręki różaniec i się modlił. Prosił Matkę Bożą, żeby pomogła mu w przezwyciężeniu
trudnych spraw. Wiele razy mówił o tym, że dla Maryi nie ma rzeczy niemożliwych i zawsze, jak się Ją będzie bardzo o coś prosić, to wysłucha i pomoże. Przypomniałem też
sobie, jak opowiedział mi historię Mirelli, pięcioletniej dziewczynki, która bardzo ciężko
zachorowała, i lekarze powiedzieli, że nie ma dla niej ratunku. Wtedy wujek Arek poprosił, by wszyscy członkowie wspólnoty zgromadzili się w kaplicy. Wspólnie za wstawiennictwem Pauliny Jaricot modlili się modlitwą różańcową przez piętnaście dni.
Mirella powoli wracała do zdrowia. Mieszkańcy
wioski wiedzieli, że zawdzięcza to Matce Bożej.
– Mamo – poprosiłem – pomódlmy się na
różańcu za tatę i za wujka. Tatuś jest potrzebny
nam, a wujek musi wracać do Kamerunu. Ci ludzie bardzo potrzebują jego pomocy. On musi
wyzdrowieć! Obiecuję, że codziennie będę odmawiał dziesiątkę Różańca.
– Synku, jestem z ciebie dumna! Wierzę, że
ty, tata i wujek będziecie zdrowi! – powiedziała
mama, głaszcząc mnie po głowie, a po jej policzkach spływały gęste łzy.
Nigdy nie zapomnę tego dnia. Kto by przypuszczał, że wypadek sprawi, że Różaniec stanie się
moją ulubioną modlitwą? Od ponad roku należę
do Koła Żywego Różańca w mojej parafii i jestem
jego najmłodszym członkiem. Codziennie modlę
się w intencji misji i misjonarzy, a szczególnie za
wujka Arka i jego wspólnotę misyjną, na wzór błogosławionej Pauliny Jaricot.
Rys. Wojciech Siwik

14

15

m
wy
in ko
ier

Anna Sobiech

paź
dz

ZWIERZĘTA I ROŚLINY ŚWIATA
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Jakże jest dziwne drzewo oliwne!
Pień poskręcany, jakby w nieładzie,
koronę nisko przy ziemi kładzie.
Trudno ten wygląd nazwać uroczym…
Może go jakaś choroba toczy?
Nie ma w nim ani kropelki wdzięku
palm daktylowych lub choćby świerku.
Jak on wygląda na tle sekwoi?
Cedrów Libanu, dębów, magnolii?
Nawet niektóre krzewy kwitnące
stają się przy nim imponujące.
Drwić mogą z niego prześliczne wiśnie,
że przy nim wszelka wesołość pryśnie.

liwne
A jednak właśnie drzewo oliwne
to karłowate, nie żadne inne,
dawało ludziom w cierpkich owocach
sok o niezwykłych, leczniczych mocach.
Oliwą kiedyś leczono rany,
kojono bóle niczym balsamem.
I rozświetlano mroki ciemności
(nie znano przecież elektryczności).

Czy wiesz, że w Ziemi Świętej są drzewa oliwne, które mają ponad
2000 lat? Ich system korzeniowy jest niezwykle długowieczny.
Ojczyzną tej rośliny jest starożytna Persja i Mezopotamia.
W kulturach narodów Morza Śródziemnego symbolizuje
błogosławieństwo, pokój, długowieczność i mądrość.
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Nasze październikowe wyzwanie będzie polegać na modlitwie i byciu świadkiem.
Pomoże nam w tym zadanie, w którym codziennie będzie można pokolorować dwa pola.
Głównie to będą paciorki różańca. Kolorowanie zaczynamy jednak od krzyżyka,
będzie też medalik i postać bł. Pauliny.

Drzewo oliwne to świadek chwili,
w której Jezusa wszyscy opuścili,
gdy mówił z Ojcem, wiedząc, co się stanie…
W Ogrodzie Oliwnym. W tę noc przed pojmaniem.

Łączy Europę i Azję
Oliwa wytwarzana z jej owoców miała
wiele zastosowań, m.in. służyła do
oświetlania mieszkań i opatrywania
ran. Wykorzystywano ją nawet
w religijnych obrzędach.

Razem modlić się pragniemy, misje kochać też umiemy!
Zapraszamy was do październikowego wyzwania!
Dobrze wiecie, że październik to miesiąc różańcowy i misyjny.
Zapraszamy zatem do codziennej modlitwy za dzieciaki i misjonarzy na całym świecie.
Modlitwa to oczywiście pierwsze i najważniejsze zadanie każdego
małego i dużego misjonarza, ale również bardzo ważne jest
świadectwo życia. Jest to także temat tegorocznego
TYGODNIA MISYJNEGO – „BĘDZIECIE MOIMI ŚWIADKAMI”.

Jedno pole pokoloruj, kiedy pomodlisz się za misje, misjonarzy i rówieśników
w krajach misyjnych. Drugie pole pokoloruj, jeśli w ciągu danego dnia uda ci się
być świadkiem Pana Jezusa w domu, w szkole, na podwórku… Jeśli uda ci się wykonać
oba zadania (modlitwa i świadectwo), 1 października pokoloruj krzyżyk i najbliższy
paciorek. 2 października kolejne dwa paciorki, i tak dalej, aż do końca miesiąca,
kiedy to 31 października zostanie do pokolorowania ostatni paciorek Azji
i postać Pauliny!
Krzyżyk, medalik i pierwsze paciorki pokoloruj dowolnym kolorem, ale kolorując
poszczególne „dziesiątki”, pamiętaj o kolorach misyjnych oznaczających kontynenty!

Grafika: Depositphotos
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Z Różańcem i Pauliną
jesteśmy jedną drużyną!

Odwróćcie
stronę
i zobaczcie,
co was
czeka!

			

Ciekawe, komu się uda pokolorować cały nasz różaniec...? Kto da radę naszemu
październikowemu wyzwaniu? Podzielcie się z nami zdjęciami z waszych zmagań!

17

Do biegu,
gotowi,
start!

kow

„Boże, spojrzyj z miłością
na młode Kościoły Afryki i spraw,
aby coraz jaśniej widziały, że jesteś
jedyną Drogą i Prawdą.
Niech dzielą się tym przekonaniem
17
16
ze swoimi braćmi i siostrami,
którzy Cię jeszcze
15
14
nie spotkali”.

„Królowo Apostołów,
Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim
u początków Jego życia i Jego misji.
Przygarnij do siebie narody Europy. Ojcze, spraw,
by rodziny i społeczeństwa powróciły do swoich
chrześcijańskich korzeni. Niech Kościół
stanie się na nowo źródłem licznych
powołań misyjnych”.

Z Różańcem
i Pauliną
jesteśmy jed
ną drużyną!

62

12

13

10

Każdego dnia
koloruj 2 elementy:
– modlitwa
– świadectwo
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„Panie, wybrałeś sobie
spośród narodów Azji wielu ludzi
gotowych dla Ciebie na wszystko.
Spraw, aby świadectwo ich życia
wskazywało drogę ku Tobie. Niech Azja
szuka Cię żarliwie i podąża za Twoim
głosem. Niech ewangeliczne ziarno
zapadnie głęboko w świadomość
tych ludów i niech przyniesie
obfity plon”.

40

„Maryjo, dziękujemy Ci za miłość,
którą obdarzasz swych synów i córki
w Papui-Nowej Gwinei, dziękujemy za macierzyńską
troskę o głosicieli Ewangelii Twego Syna w tym kraju.
Zanosimy do Ciebie błagania o nowe powołania
do kapłaństwa i życia zakonnego.
Proś Pana żniwa, by posłał robotników
do winnicy swojej”.

51
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„Dziewico z Guadalupe,
Matko obu Ameryk, wstaw się u Pana,
by napełnił głodem świętości cały lud
Boży i wzbudził liczne powołania.
Matko Pięknej Miłości, strzeż rodziny,
by żyły w zgodzie, i błogosław
wychowaniu dzieci
i młodzieży”.
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Zobacz instrukcję na stronie 17.
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Z Różańcem i Pauliną jesteśmy jedną drużyną!

TAJEMNICE BOLESNE
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Panie Jezu, kiedy czegoś bardzo mocno się boimy,
pomóż, byśmy ani chwili w Twoją miłość nie zwątpili.
2. Biczowanie Pana Jezusa
Panie Jezu, kiedy będę nieuczciwie traktowany,
daj mi łaskę, bym przez Ciebie czuł się mocno ukochany.
3. Ukoronowanie Pana Jezusa cierniem
Panie Jezu, gdy ktoś kłamie, oszukuje i zazdrości,
daj, by moje serce było pełne wiary, cierpliwości.
4. Pan Jezus niesie krzyż
Panie Jezu, dziś dziękuję Ci za ludzi, którzy często mnie wspierają,
w trudnych chwilach i kłopotach zawsze mądrze pomagają.
5. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
Panie Jezu, daj pamiętać, że zbawiłeś nas przez Krzyż,
niech cierpienie i ofiary zawsze nas prowadzą wzwyż!

20

TAJEMNICE ŚWIATŁA
1. Chrzest Jezusa w Jordanie
Panie Jezu, Ty nam dałeś łaskę chrztu, wiary i Ducha,
niech nauczania papieża każdy z nas dziś wiernie słucha.
2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie
Panie Jezu, daj nam widzieć, gdy ktoś czegoś potrzebuje.
Niech podczas pomocy drugiemu nasze serce się raduje.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Panie Jezu, daj nam łaskę, byśmy o Tobie świadczyli,
w naszej szkole i rodzinie innym o Tobie mówili.
4. Przemienienie Jezusa na Górze Tabor
Panie Jezu, spraw, abyśmy zamiast kogoś krytykować,
potrafili w tej intencji swe modlitwy ofiarować.
5. Ustanowienie Eucharystii
Panie Jezu, daj nam łaskę, by Mszę Świętą umiłować,
Twoją nieskończoną miłość całym sercem wciąż przyjmować.

TAJEMNICE CHWALEBNE
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Panie Jezu, daj pamiętać, że to Ty śmierć zwyciężyłeś,
że nas zło już nie pokona, bo Ty tak postanowiłeś.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Panie Jezu, daj nam serca pełne misyjnego ducha,
niechaj Twojego posłania cały Kościół dzisiaj słucha.
3. Zesłanie Ducha Świętego
Panie Jezu, czasem trudno wybrać dobro i go bronić,
niech Duch Święty nam pomoże Twoją mocą się ochronić.
4. Wniebowzięcie NMP
Panie Jezu, daj pamiętać, że przyjaciół mamy w niebie,
niech ich wzór i wstawiennictwo zaprowadzą nas do Ciebie.
5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi
Panie Jezu, Ty z Maryją rozmawiałeś zawsze, wszędzie,
niech modlitwa różańcowa przez wszystkich kochana będzie.
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TAJEMNICE RADOSNE
1. Zwiastowanie NMP
Panie Jezu, daj nam siły, byśmy ufać potrafili,
nawet wtedy, gdy jest trudno, byśmy w Ciebie nie wątpili.
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
Panie Jezu, radość innych serca nasze niech buduje,
chęci służby i pomocy niech nam nigdy nie brakuje.
3. Narodzenie Pana Jezusa
Panie Jezu, pomóż, byśmy pokój wszędzie przynosili.
By nie było gniewu, złości, byśmy innych nie krzywdzili.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa
Panie Jezu, chcemy zawsze tylko Tobie się podobać.
Każdy dzień i każdą chwilę chcemy Tobie ofiarować.
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Panie Jezu, daj nam chęci, aby chodzić od kościoła,
by spotykać się tam z Tobą i przed Tobą chylić czoła.
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Oprac. Anna Sobiech

Nasz kontynent – zjednoczony, bogaty, silny i bezpieczny – wydaje się szczęśliwą wyspą
na morzu dramatów świata. Nie doświadczamy tak ogromnych nierówności społecznych,
katastrofalnych susz, klęsk głodu, trzęsień ziemi czy niekończących się bratobójczych walk
o zasoby jak inne kontynenty. A jednak nie jesteśmy wolni od „ciemnych zakamarków”
niesprawiedliwości i przemocy.

Wojna i głód
W moim kraju toczy się wojna. Rok temu chodziłam do szkoły, a teraz tej szkoły nie ma. Wszystko zrujnowane. Nasz dom ocalał, ale nie ma prądu.
Pomagają nam siostry dominikanki. Zawsze mają dla nas gorącą zupę. Bardzo się boję żołnierzy. Modlę się, żeby wojna jak najszybciej się skończyła.
Sonia, 8 lat, Ukraina
Przemoc i bezdomność
Moi rodzice nie mieli stałej pracy i pili alkohol. Miałam 10 lat, kiedy zaczęłam uciekać z domu. Na ulicy
poznałam innych nieszczęśliwych nastolatków. Było coraz gorzej – awantury i ucieczki. Nie wiem,
co by się ze mną stało, gdybym nie spotkała salwatoriańskich misjonarzy. Dzięki nim mieszkam teraz
w internacie i uczę się w nowej szkole.
Mirka, 14 lat, Rumunia
Presja rywalizacji i samotność
Miałem 11 lat, jak zamieszkałem z tatą w Londynie. Cieszyłem się, że będę miał
lepszy start w przyszłość. W szkole czułem presję z powodu rywalizacji.
Nie miałem drogich ubrań i gadżetów, więc nie miałem też kolegów. Tata
pracował do późnych godzin, a na ulicach było niebezpiecznie. Za to na internet
i gry nie miałem limitu… Okłamywałem tatę i grałem, aż zawaliłem szkołę
i trafiłem do ośrodka dla uzależnionych. Na początku nienawidziłem tego
miejsca. Ale teraz wiem, co jest najważniejsze, i mam prawdziwych przyjaciół.
Ben, 14 lat, Wielka Brytania

Tekst s. Monika Juszka RMI
Grafika: Depositphotos
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ama lubi oglądać stare amerykańskie westerny. Mnie również
się podobają. Często ktoś kogoś
w nich ściga za napad lub inne przestęp-

stwo. Ściganego poszukuje się listem gończym, a potem często skazuje na śmierć.
Mama mówiła, że niestety kara śmierci
jest stosowana nawet dzisiaj w bardzo
wielu krajach. Obecnie wykonuje się ją aż
w 18 państwach. Jest to dużo mniej niż
przed laty, ale nie powinno się nigdzie zabijać drugiego człowieka. Mama opowiadała, że kilka dni temu był u niej w pracy misjonarz z Chin, który mówił, że w Chinach
skazuje się na śmierć za wiele przestępstw.
Według chińskiego prawa jest 68 przewinień, za które można stracić życie, np. za
fałszowanie pieniędzy, oszustwa podatkowe czy za korupcję, czyli branie łapówek.
Tak naprawdę nie wiadomo, ile osób zostało pozbawionych życia z powodu takich
wyroków, bo jest to trzymane w tajemnicy. Znajomy misjonarz dużo pisze na ten
temat, ale pod pseudonimem, ponieważ
gdyby chińskie władze dowiedziały się
o jego publikacjach, nie mógłby już wrócić
do Chin. A chce tam być, żeby głosić Ewangelię. Życie to cenny dar, dany przez Pana
Boga, i należy go chronić.

We wrześniu wszyscy módlmy się, aby kara śmierci,
która niszczy nietykalność i godność osoby, została
zniesiona w prawodawstwie wszystkich krajów świata.
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iedyś bardzo nudziłem się na
Mszy św. Czekałem, kiedy będzie
znak pokoju, bo potem to już zaraz koniec. Później, kiedy zrozumiałem,
co się dzieje w czasie każdej Eucharystii,
inaczej do tego podchodziłem. Szczególnie lubię chrzty. W naszym kościele,
kiedy dziecko jest już ochrzczone, rodzice pokazują je wszystkim, podnosząc do

Ekwador. Fot. ks. T. Furmanek

góry, a zgromadzeni w świątyni biją brawo. Cieszymy się, że dołączył do naszej
wspólnoty nowy chrześcijanin. Mama
mówi, że chrzest to pierwszy sakrament, który łączy nas z Kościołem. Od
tej chwili każdy z nas jest za niego odpowiedzialny. W Kościele każdy z nas ma
swoje miejsce. Mama mówi, że to bardzo
ważne, abyśmy wszyscy czuli się dobrze
we wspólnocie Kościoła i o niego dbali.
Nie tylko o ten nasz, parafialny, ale także
o Kościół na całym świecie. Nie wszędzie
panuje pokój i nie wszyscy mogą w wolności uczestniczyć we Mszy św., przyjmować chrzest czy inne sakramenty. Bardzo ważne jest, aby każdy mógł czuć się
chciany i potrzebny.

W październiku wszyscy módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w głoszeniu, był przestrzenią solidarności, braterstwa
i akceptacji drugiego człowieka, żyjąc coraz bardziej synodalnością.
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ŚLADAMI SŁOWA BOŻEGO
o. Luca Bovio IMC

Bli s k o
j E zusa

Drogie dzieci!
Wrześniowy Misyjny Synod Dzieci powoli odchodzi do przeszłości, ale
tylko jeśli chodzi o spotkanie w Warszawie. Chcemy przecież, żeby trwał
dalej – w nas, w naszych diecezjach, w naszych rodzinach, szkołach i ogniskach misyjnych. To przecież każdy z nas, ochrzczonych, ma za zadanie
dbać o misyjność Kościoła, o to, żeby każdy człowiek na świecie mógł poznać Pana Jezusa i Jego Ewangelię.
Od początku tego roku rozważamy fragmenty psalmów. Psalmista nie
wiedział nic o naszym Synodzie ani nawet nie znał Pana Jezusa, a już kilka
wieków przed Jego narodzeniem napisał, jak ważne jest
dotrzymywanie postanowień i bycie Chrystusowymi świadkami.
Dobry chrześcijanin to ten, kto zna
Boże przykazania, zna naukę Pana
Jezusa i pragnie ich z całego serca
przestrzegać. Nie ze strachu przed
Panem Bogiem, ale z miłości do
Niego i z pełnym zaufaniem, że
to Pan Bóg, który zna nas, nasz
świat, naszą historię i rzeczywistość, najlepiej wie, co jest dla
nas dobre.
Dlatego to Jego prosimy
o pomoc w wypełnianiu postanowień. I tych synodalnych,
i tych, które wynikają z naszego
24

Grafika: P. V. Fano

„Czekam, o Panie, Twojej pomocy
i wypełniam Twoje przykazania.
Moja dusza strzeże Twych napomnień
i bardzo je miłuje.
Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień,
bo wszystkie moje drogi są przed Tobą”.
PSALM 119, 166–168
chrztu świętego. Każdy ochrzczony zobowiązany jest do tego, żeby razem
z Panem Jezusem włączyć się w Jego misję zbawienia świata. Jeśli jesteś
ochrzczony, to jesteś również odpowiedzialny za to, żeby innym pokazywać
Jezusa swoim zachowaniem, a czasem też o Nim mówić tym, którzy są blisko
ciebie, albo tym, którzy może zapomnieli o Panu Bogu… Lis, bohater
książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, mówi do Małego Księcia:
„Jesteś odpowiedziany za to, co
oswoiłeś”, to znaczy za tych, z którymi jesteś blisko, z którymi się
przyjaźnisz, których kochasz…
W tym chrześcijańskim
posłaniu i zadaniu nie
jesteśmy sami. Pan Bóg
idzie wraz z nami,
obdarzając nas swoją
łaską. On pierwszy nas
„oswoił” i nigdy nas nie
zostawi. Zatem do dzieła! Przestrzegamy Jego
przykazań, postanowień
i napomnień, żeby inni,
patrząc na nas, zapragnęli
być blisko Jezusa.
Fot. Robert Wnuk OFMCap,
Republika Środkowoafrykańska
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WYWIAD

O Paulinie
i MOCY

oblatem? Bo w mojej parafii pracowali
misjonarze oblaci. Zacząłem rozmawiać
z jednym z nich i tak to się zaczęło.
Dla mnie modlitwa ogólnie jest istotna.
Muszę się modlić, bo kiedy się nie modlę, to potem jestem duchowo chory.
Codziennie odmawiam też Różaniec.
Mam pewne intencje, które łączę z każdą
tajemnicą. Różaniec jest dla mnie ważny,
bo osoba Matki Najświętszej jest dla
mnie ważna. To Ona dała światu Jezusa
i Ona swoim pięknem i świętością pociąga do poznania głębiej Pana Jezusa.

modlitwy

Z o. Tadeuszem
Nowakiem OMI,
sekretarzem generalnym
PDRW w Rzymie,
rozmawia s. Monika
Juszka RMI.
Urodził się w Krakowie. Kiedy miał 2,5 roku, jego rodzina wyemigrowała do Winnipeg w Kanadzie. Tam się wychował. Na uniwersytecie
w Manitoba ukończył chemię, a następnie wstąpił do Zgromadzenia
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W 1984 r. złożył wieczyste
śluby zakonne i otrzymał święcenia kapłańskie. Obronił doktorat
z teologii biblijnej. Przez wiele lat był w swoim Zgromadzeniu formatorem i przełożonym. Od 2017 r. jest sekretarzem generalnym PDRW.

Bardzo lubiłem szkołę, bo lubiłem się
uczyć. Najbardziej matematyki, ale też
historii ze względu na różne opowieści z przeszłości. Fascynowało mnie,
kiedy nauczycielka coś nam czytała lub
opowiadała. Dzisiaj też lubię przeczytać
dobrą opowieść. Ukończyłem studia
na wydziale chemii, bo – podobnie jak
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Żyjąc normalnie w świecie, widziałem,
że czegoś w nim brakuje… Ten świat nie
był pełny. Widziałem też obecny w nim
grzech. Zaczęła mnie interesować Ewangelia. Zacząłem ją czytać. Zafascynowała mnie. Zobaczyłem, że jest w niej to,
czego mi brakowało. Zapragnąłem poznać Pana Boga jeszcze głębiej, jeszcze
bardziej. Nie tylko słowa Chrystusa, ale
samego Chrystusa. A dlaczego zostałem

Fot. Archiwum PDM

Cichym i nieśmiałym, bo byłem emigrantem. W domu mówiliśmy po polsku, nie
znałem angielskiego i niełatwo było mi
się go nauczyć, dlatego mało się odzywałem. Inne dzieci uważały, że jestem od
nich głupszy, bo nie mówię ich językiem.

w matematyce – to są fakty, którym nie
można się sprzeciwiać. Taka jest natura,
taka jest chemia, po prostu taka jest. Nie
można wymyślać żadnej własnej ideologii. To mi się podobało, bo tak samo jest
u Pana Boga. Pan Bóg jest, i tyle.

Myślę, że chciałaby powiedzieć, żeby
pamiętały, że Pan Jezus je bardzo kocha.
Kocha bardziej niż rodzice, niż przyjaciele. On pragnie być z nami, mieszkać
w naszych sercach. Pragnie, abyśmy Go
poznali, poznali Jego naukę i żyli Jego
Ewangelią. Żebyśmy nauczyli się wzajemnie miłować i przebaczać sobie w sytuacjach trudnych czy nieprzyjemnych.
I żeby pamiętać o Nim, żeby z Nim rozmawiać. Jestem przekonany, że przede
wszystkim właśnie to Paulina chciałaby
dzieciom powiedzieć. Ale również myślę,
że Paulina chciałaby zachęcić dzieci,
żeby się modliły za misjonarzy i misjonarki, za tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę
tym, którzy jeszcze nie słyszeli o Panu
Jezusie. I żeby dzieci same były misjonarzami, nie wstydziły się wiary i mówiły
o Jezusie swoim rówieśnikom.

Poznałem ją, dopiero kiedy zostałem
sekretarzem generalnym Papieskiego
Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Wcześniej
słyszałem jej nazwisko, wiedziałem, że
istniała taka osoba, ale nic więcej nie
wiedziałem o jej życiu. Kiedy zostałem
sekretarzem PDRW, zacząłem czytać jej
życiorys. Mocno mnie wtedy dotknęło,
Przede wszystkim to samo co Paulina.
że to była dziewczyna, która żyła normalAle pragnę też bardzo podziękować
nie, nie miała aspiracji zakładania dzieł
dzieciom za współpracę. Za to, że otwiepapieskich, ale kiedy uległa wypadkowi,
racie się na misyjność Kościoła i razem
przeszła przez wielkie cierpienie fizyczne,
z opiekunami tworzycie misyjną rodzinę.
psychiczne i duchowe. To ono ją odmieTo jest znak obecności Pana Jezusa.
niło. Mogła w tym cierpieniu się zatracić,
a ona odkryła coś głębszego. I nigdy
się nie załamała mimo wielu trudności
ks. Guy Bognon PSS
e
d
u
a
s
T
z
.
o
i przeciwności życia. Każdy człowiek
ika . Dinh Anh Nhue
doświadcza cierpienia. Być może
s. Mon o guyen OFMConv
N
dla mnie ten wymiar życia Pauliny
jest bliski, bo sam pamiętam cierpienie przeprowadzki z ojczyzny
do Kanady i to, czego doświadczyłem od dzieci, kiedy nie
znałem jeszcze angielskiego.
Pamiętam też w swoim życiu ten
moment, kiedy i do mnie Pan
Jezus przemówił, i mnie dotknął
swoim słowem i swoją Osobą.

ralny
s. Monika z sekretarzami gene

mi PDM
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Fot. www.childrenoftheeucharist.org

CIEKAWOSTKI

Oprac. s. Katarzyna Murawska FMM

JEDEN DZIEŃ, JEDNA GODZINA,
MILIONY MODLĄCYCH SIĘ DZIECI
Czy słyszeliście o Światowej Dziecięcej Eucharystycznej
Godzinie Świętej? To naprawdę WIELKA SPRAWA!
Swoje największe tajemnice Maryja w Fatimie
powierzyła trójce zwyczajnych dzieci. Łucja,
Franciszek i Hiacynta byli niezwykle przejęci
spotkaniami z Piękną Panią, a jeszcze bardziej
zleconą im misją. Powierzone im zadanie wypełnili
z gorliwością, ale ta MISJA wciąż TRWA! Zgodnie
z przesłaniem Maryi z Fatimy świat możemy naprawiać
modlitwą i dobrym działaniem, które wyciągają ciernie
z Jej kochającego serca. Maryja bardzo liczy
na RATUNEK dla świata.
Jezus jest Pierwszym Misjonarzem, który
doskonale zna cierpienia całego świata,
bardziej niż wszyscy najznakomitsi specjaliści.
Dlatego dzieci świata łączą się w modlitwie
przed Najświętszym Sakramentem.

Ale przede
wszystkim
MODLITWA!
To BÓG może
dokonywać
wielkich rzeczy!
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TRZYMAJ SIĘ PRAWDY!
DZIEL SIĘ!
WPROWADZAJ POKÓJ!
WSPIERAJ!
To zadania, które są przed
nami! I są na miarę naszych
możliwości.

W pierwszy piątek października lub 13 października w wielu krajach
dzieci przez godzinę adorują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
prosząc Go o pokój w rodzinach i na całym świecie. Za przykładem trójki
pastuszków z Fatimy biorą do ręki różaniec. To inicjatywa Światowego
Apostolstwa Fatimskiego, do którego 14 lat temu przyłączyły się również
dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego.
Miliony dzieci na całym świecie podejmują „misję ratunkową”. Czynią to
w bardzo prosty sposób: biorą do ręki różaniec i klękają do modlitwy. Modlą
się o pokój i miłość w rodzinach i we wszelkich innych relacjach społecznych,
także na poziomie międzynarodowym.
Do tej modlitwy dołączają także misjonarze
z PDMD, którzy wiedzą, jak wielu ich rówieśników
w różnych częściach świata cierpi z powodu
wojen, konfliktów i innych aktów nienawiści.
Choć nie znają ogromu ich cierpienia ani
dokładnych statystyk, to od lat na różne sposoby
niosą im cichą, lecz skuteczną pomoc.
Wspólnie z dziećmi świata modlą się o pokój
kardynałowie, biskupi, kapłani,
nauczyciele i rodziny. Miejsca,
w których wszyscy gromadzą
się na modlitwę – czy we
wspaniałej katedrze, kościele
parafialnym, czy w wioskowej
kaplicy – nie są ważne. Ważne
jest to, że tak jak miliony
dzieci w Afryce, Azji, Oceanii,
Europie i w obu Amerykach
otaczacie świat modlitwą
w intencji pokoju.
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DZIECI DZIECIOM MISJI

Oprac. s. Monika Juszka RMI

MISYJNE
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W tym numerze mówimy
o Europie, zatem prezentujemy niektórych dyrektorów
krajowych PDM z naszego
kontynentu. Wszyscy bardzo
serdecznie was pozdrawiają!
CHORW

h is z p a n ia
¡Un cariñoso saludo a todos
los niños de Polonia, desde España!
Un abrazo y recuerdo s a la buena
gente de allí.
ks. José María Calde rón Castro ,
dyrek tor krajow y PDM w Hiszpa nii

POZDROWIENIA

Może nie wszyscy wiecie, ale takich biur Dyrekcji Krajowych PDM jak nasze przy skwerze
Wyszyńskiego w Warszawie jest na świecie 120.
Papieskie Dzieła Misyjne mają swoje przedstawicielstwa w 120 krajach świata. Wszyscy dyrektorzy krajowi spotykają się co roku i rozmawiają o tym, co robią i jak najlepiej pomóc Ojcu
Świętemu w dziele ewangelizacji. Rozmawiają
o potrzebach i projektach, które dzięki waszym
ofiarom udaje się zrealizować.

h is z p a n ia
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Depuis Lyon, un salut cordial
aux enfants de Pologne!
ks. bp Georges Colomb MEP,
dyrektor krajowy PDM we Francji
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A to na sza ma sk ot ka
PD MD w Sz ko cji !
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TWÓRCZOŚĆ DLA MISJI

Oprac. s. Monika Juszka RMI

Z okazji beatyfikacji Pauliny Jaricot ogłosiliśmy konkurs „Z Różańcem
i Pauliną jesteśmy jedną drużyną!”. Niezwykle ucieszyło nas ogromne
zainteresowanie konkursem zarówno ze strony dzieci, młodzieży,
jak i dorosłych! Gratulujemy wszystkim!
Wybranie prac zasługujących na nagrody było naprawdę, ale to naprawdę
niezwykle trudne! Niestety, jak to bywa w konkursach, trzeba było stanąć
na wysokości tego karkołomnego zadania. Zmierzyło się z nim jury,
w którego składzie znalazły się panie korektorki: Irmina, Ewa i Joanna,
które na co dzień w naszym biurze czuwają, żeby wszystko, co dla was
piszemy, było poprawne językowo, oraz o. Tadeusz Nowak OMI,
sekretarz generalny PDRW, i ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM.

W kategorii FILMIK / PIOSENKA
II miejsce – Martynka
(10 lat), Miłosz (8 lat) i Julia
(4 lata) Kotas z miejscowości Kyry. Autorką słów
i muzyki jest Martynka.
Mama Ania z rocznym
Jankiem nagrywali
wykonanie piosenki.

I miejsce – uczniowie ze SP
w Mąkosach Starych
z panią Marzeną Trzos
III miejsce – uczniowie SP w Lustostani
z panią Emilią
Wszeborowską-Ciołek

W kategorii OPOWIADANIE
I miejsce – Szymon Stelmach
z Sokołowa Podlaskiego

Zajrzyjcie na strony
14 i 15 i przeczytajcie,
co napisał Szymon.
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W kategorii WIERSZ
II miejsce
– Olga Sokalska
(LO) z Cieszyna

I miejsce – Karolina Kur
(klasa 2) z Sokołowa Podlaskiego
III miejsce
– Nikodem Cegiełka
(klasa 2) z Sokołowa
Podlaskiego

Weźmy różaniec do ręki, składając ręce w geście podzięki.
Mój różaniec
Stańmy się jedną wielką wspólnotą,
Błogosławiona Paulina Jaricot
przesuwając po kolei paciorki z ochotą.
Mój pierwszy różaniec, taki na rękę,
Na naszym czele stoi Paulina,
w szkole dostałem od nauczycielki.
Dziewczyna dobra, we Francji urodzona,
łączy
nas
ze
sobą
jak
mocna
lina.
Lekcję religii szybko pojąłem,
w katolickiej wierze żyć nauczona.
Uczy nas o misjach, modlitwie i miłości,
dlatego udział w konkursie wziąłem.
Gdy w dzieciństwie upadła i zachorowała,
dzięki
swojej
niezwykłej
duchowości.
Pierwszą
część zmówię za mamę i tatę,
jej mama życie swe za nią ofiarowała.
My i Paulina to drużyna wspaniała.
którzy uczyli, bym mówił prawdę.
Ta sytuacja pragnienia jej odmieniła,
Chcemy,
aby
jej
misja
codziennie
piękniała.
Moi rodzice są rąk ten ster,
więc z miłością śluby czystości złożyła.
Nieważne, z jakiego jesteś kraju,
który pilnuje, bym nie zatopił się.
Dzięki swemu bratu założyła stowarzyszenie
przyłączmy
się
do
tego
misyjnego
raju.
Drugą
część zmówię za brata Antosia,
i jej celem było wiary szerzenie.
niech śpi spokojnie i już nie szlocha.
Modlitwą różańcową to dzieło otoczyła,
Wtuli swą główkę do swej podusi,
w ten sposób Żywy Różaniec stworzyła.
bo jest on jeszcze taki malusi.
Tymczasem sytuacja we Francji się pogorszyła,
Trzecia
oczywiście
za dziadka Krzysia i babcię Krysię.
więc Paulina budowę huty postanowiła.
Niech dobry Bóg da im 100 lat,
Chciała stworzyć dla robotników miejsca pracy,
życie
niech płynie w radości i pomyślności,
by w biedzie nie żyli jej rodacy.
a na ich twarzach uśmiech zawsze gości.
Niestety do końca życia musiała spłacać długi,
Czwartą poświęcę kochanej babci Alinie,
bo inwestycja upadła przez nieuczciwych ludzi.
która już mieszka w niebiańskiej krainie.
Umarła w ubóstwie, chorobie i samotności,
Bądź
już szczęśliwa, radosna, promienna,
gdyż przez ludzi doznała wielu trudności.
niech w Twoim sercu słońce zawsze mieszka.
Odchodząc, o wybaczenie dla wszystkich prosiła,
Piąta, ostatnia, dla Pauliny Jaricot,
duchowego wsparcia każdemu życzyła.
niech będzie wzorem dla chłopców i dziewcząt.
Dziś jest już błogosławioną nazywana
Swą dobrą postawą udowodniła,
i może być dla nas wzorem do naśladowania!
że na błogosławieństwo zdecydowanie zasłużyła.
Tak więc już koniec wiersza mojego,
dałem wam przykład, więc skorzystajcie z tego.
Z całego serca szczerze wam życzę,
weźcie różaniec i śmiało idźcie przez życie.
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Z PDMD posłuchaj, jak bije misyjne serce Kościoła!
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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!

19

Jeśli uważnie czytałeś/aś „Świat Misyjny”, będziesz to wiedział/a!

Wybierz zdania prawdziwe. Przepisz sylaby przy wybranych zdaniach.
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1. Europa jest najmniejszym z kontynentów. (MY)
Europa jest niewielkim powierzchniowo kontynentem. (ŻY)
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BUDAPESZT

5. Kolor niebieski Oceanii w różańcu misyjnym symbolizuje płaszcz Maryi i Jej opiekę. (DRU)
Kolor niebieski Oceanii w różańcu misyjnym symbolizuje Ocean Spokojny,
na którym rozsiane są liczne wyspy. (TO)
6.

Najmłodszym papieskim Dziełem jest Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. (MY)
Najmłodszym papieskim Dziełem jest Papieska Unia Misyjna. (ŻY)

BELGRAD

BERNO

BERLIN

Specjalne modlitwy do każdego kontynentu w misyjnym Różańcu napisał św. Jana Paweł II. (NA)
7.
Specjalne modlitwy do każdego kontynentu w misyjnym Różańcu napisał abp. Fulton Sheen. (NY)
8.

Rzym nazywany jest WIETRZNYM MIASTEM. (DRU)
Rzym nazywany jest WIECZNYM MIASTEM. (PAU)

DUBLIN

Y!

difilann

_________

ZAGRZEB

4. Maryja w Fatimie objawiła się trójce dzieci: Franciszkowi, Łucji i Hiacyncie. (NA)
Maryja w Fatimie objawiła się trójce dzieci: Franciszkowi, Agacie i Hiacyncie. (PAU)

7

9

Bądź

Polska od 2000 r. jest członkiem Unii Europejskiej. Możemy
2. swobodnie poruszać się bez paszportu po 26 krajach Europy. (MY)
Polska od 2004 r. jest członkiem Unii Europejskiej. Możemy
swobodnie poruszać się bez paszportu po 27 krajach Europy. (DRU)
3. Sekretarzem generalnym PDMD jest urzędująca w Rzymie s. Roberta Tremarelli. (LI)
Sekretarzem generalnym PDMD jest urzędująca w Polsce s. Monika Juszka RMI. (TO)

Słowenia. Fot. Pixabay
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WARSZAWA

Odgadnij nazwy
krajów Europy
Północnej, wpisując
literki w odpowiedniej
kolejności. Podpowiedź
znajdziesz w stroju
narodowym i fladze.

Rozwiązania z nru 3/2022
ZAGADKA: Turkmenistan, Mongolia,
Japonia, Chiny, Indonezja, Indie
REBUS: Z Różańcem i Pauliną
jesteśmy jedną drużyną
ZAGADKA: Sri Lanka, Afganistan,
Tajlandia, Singapur, Malediwy
Hasło: Maj dla Maryi
QUIZ: Pokój daję wam
Misyjne niespodzianki wylosowali:
Ola M. z Ożarowa Mazowieckiego,
Amelia S. z Kręczek i Nataniel B.
z Bielska-Białej.
Gratulujemy!
Rozwiązania można przysyłać
pocztą na adres redakcji lub
mailem: swiatmisyjny@missio.org.pl

Rozwiązanie to nasze nowe zawołanie w PDMD!
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